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Secretara de la “Drept” rãmâne în spatele gratiilor
acestuia promovarea examenelor din aceastã seMagistraþii Tribunalului Dolj au respins, ieri,
siune, fãrã ca el sã calce pe la ºcoalã. Acesta a
cererea secretarei de la Facultatea de Drept din
denunþat-o dupã ce a aflat cã fratele sãu, care ar
Craiova, Cristina Carmen Lupescu, de înlocuire
fi trebuit sã fie acum în anul patru, fusese, în rea arestãrii preventive cu arestul la domiciliu,
alitate, exmatriculat din anul I, iar el plãtise conmenþinând-o în spatele gratiilor. Ea a fost prinsã
form propriei declaraþii, între 1.100 ºi 1.400 lei pe
în flagrant, la sfârºitul lunii mai, primind 1300
sesiune, plus taxa de ºcolarizare,
lei, bani pe care îi ceruse unui craioactualitate / 4 care este de 3.000 de lei pe an.
vean pentru a-i „rezolva” fratelui

Directorul Stãnicã –
demis cu scântei, repus
în funcþie cu artificii

actualitate / 2

Ziua Naþionalã a Franþei,
sãrbãtoritã la Craiova sub
semnul istoriei, poeziei ºi muzicii

Asociaþia Membrilor Ordinului „Palmes Académiques” din România (AMOPA Roumanie) ºi
Biblioteca Francezã „Omnia” marcheazã Ziua
Naþionalã Franþei printr-o întâlnire a francofililor craioveni sub semnul istoriei, poeziei ºi muzicii. Evenimentul are loc astãzi, ora 11.00, la
sediul bibliotecii.
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Nefastele evenimente
Nefastele
evenimente rutiere,
rutiere,
mereu
mereu ºi
ºi mereu
mereu în
în actualitate!
actualitate!
Puþine sunt zilele „sãrace” în accidente de
tot felul, petrecute în traficul rutier. Nu puþine
cu consecinþe grave. ªi cu fiecare perioadã de
vacanþã, discuþia despre conduita celor aflaþi
la volan devine de actualitate, în pofida reglementãrilor de tot felul, prevãzute de codul rutier, începând cu recomandarea imperativã a
prudenþei individuale, ataºarea centurii de siguranþã, nefolosirea telefonului mobil, respectarea restricþiilor de vitezã etc. Statisticile Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliþie Judeean Dolj, atestã pe primele 6 luni ale
anului o reducere (-17) a totalului de accidente
grave, faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut
(109); o reducere (-11) a numãrului de persoane
decedate (17); ºi, de asemenea, o reducere a numãrului de persoane grav rãnite (-13). De asemenea poliþiºtii rutieri au ridicat în vederea suspendãrii un numãr de 3.175 permise de conducere, aplicând un numãr total de 23.133 contravenþii. La acestea din urmã se adaugã ºi contravenþiile aplicate de Poliþia Localã. Se pot discuta
aceste cifre – repetãm – în comparaþie cu cele
din primele 6 luni ale anului trecut, ele conturând, fie ºi vag, un tablou al indisciplinei rutiere din partea participanþilor în trafic.
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Directorul Stãnicã – demis cu scântei,
repus în funcþie cu artificii
La capãtul unui proces de duratã, soluþionat
de Curtea de Apel Timiºoara, fostul director al
Direcþiei de Evidenþa Persoanelor Dolj, Marian
Stãnicã, a fost repus, ieri, pe aceeaºi funcþie.
Toþi aleºii judeþeni, printre care ºi cei care au
votat - în august 2016 - pentru demiterea sa,
Anticipând „bombardamentele” din flancul opoziþiei, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, a þinut sã precizeze, de
la bun început, cum au stat lucrurile cu aceastã demitere. Din
start, acesta a punctat cã nu a
fost vorba de o rãfuialã personalã a nimãnui cu Marian Stãnicã,
„un profesionist desãvârºit, un
om cu care am lucrat extraordinar, un om care a dus aceastã
instituþie printre primele la nivelul þãrii”. În atare condiþii, demiterea acestuia a pornit de la o
chestiune strict juridicã, în speþã
de la dubla sa calitate, de comisar-ºef ºi director. „Când domnia sa a trebuit sã se pensioneze,
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au ridicat, de aceastã datã, mâna conºtincioºi,
pentru revenirea sa pe post. Chiar ºi aºa, repunerea în funcþie nu a trecut oricum, ci dupã
minute bune de discuþii colþuroase. Liberalii nu
au pierdut ocazia ºi au cerut socotealã pentru o
astfel de decizie.

am avut o discuþie internã ºi am
decis sã mergem mai departe alãturi de dânsul. L-am chemat
atunci pe domnul Stãnicã, i-am
dat mâna ºi i-am spus sã mai continuãm”.

O decizie a CCR, motivaþia
juridicã pentru demitere

Dupã douã zile, potrivit preºedintelui CJ Dolj, o decizie a Curþii
Constituþionale a schimbat lucrurile, ajungându-se la demiterea
acestuia. „Colegii au venit la mine
ºi mi-au spus cã nu mai este valabil ce am discutat anterior. (...)
A trebuit sã fiu alãturi de ei ºi aºa
am ajuns în aceastã fazã în care a
trebuit sã ne prezentãm în faþa a
douã instanþe: prima instanþã, Tribunalul Dolj, a spus cã avem dreptate, cealaltã – Curtea de Apel Timiºoara – cã nu avem dreptate.
Nu comentãm decât cã punem în
aplicare hotãrârea, dânsul îºi reia

serviciul, de mâine (n.r. – de astãzi) ºi suportãm toate criticile
opoziþiei”, a mai declarat preºedintele Ion Prioteasa.

Barbãrasã: „Rãspund, cu toatã
fermitatea, în aceastã situaþie”

Secretarul judeþului, Gheorghe
Barbãrasa, a recunoscut cã, prin
prisma funcþiei pe care o are, se
face responsabil pentru motivaþia
juridicã a deciziei de demitere a
lui Marian Stãnicã. „Domnul preºedinte (n.r. – Ion Prioteasa, preºedintele CJ Dolj) a semnat, dumneavastrã (n.r.- consilierii judeþeni)
aþi hotãrât, dar, aºa cum prevede
legea, de legalitate rãspunde secretarul judeþului. Deci eu rãspund
cu toatã fermitatea în aceastã situaþie”. Barbãrasã a mai spus cã,
în ciuda acestui fapt, nu are nimic sã-ºi reproºeze: „Noi nu am
avut nimic cu omul Stãnicã, ci am
considerat cã, din punct de vede-
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- Am crezut cã Popescu a þinut s-ajungã în Parlament pentru binele þãrii, dar vãd cã el s-a
dus pentru binele lui.

re legal, aºa trebuie procedat. Nu
este un capãt de þarã”, a punctat
secretarul judeþului.

Stãnicã: „Pentru mine,
tot ce a fost reprezintã arhivã”

Nici explicaþii detaliate ºi nici
recunoaºterea vinei de cãtre secretarul judeþului nu au mulþumit opoziþia. Liberalul Cosmin Cãlin a întrebat cine plãteºte, de fapt, salariile câºtigate în instanþã de Marian Stãnicã – o sumã apreciatã de
liberali la 100.000 de lei. „Eu înþeleg cã legile se pot interpreta în mai
multe feluri, dar problema este cã
existã un prejudiciu care trebuie
plãtit de cãtre Direcþie. Aº dori ca
domnul secretar sã îmi dea un raport scris în care sã se precizeze
cine se face vinovat de acest prejudiciu”, a cerut Cosmin Cãlin.
Colegul sãu de partid, Marian Irinei, a atras atenþia cã funcþionarii
instituþiei, în speþã juriºtii, „pot sã
spunã ºi mâine-poimâine acelaºi
lucru, ne ducem în instanþã ºi, la
un moment dat, trebuie sã scoatem niºte bani care vin din urmã,
poate ºi penalitãþi”, recomandând
sã se trateze cu mai are atenþie astfel de cazuri.

Dupã vot, care a fost în unanimitate pentru repunerea sa în funcþie, Marian Stãnicã a avut ultimul
cuvânt de spus. În plenul CJ Dolj,
acesta a mulþumit atât conducerii
CJ Dolj ºi consilierilor, pentru ”operativitatea” punerii în executare a
hotãrârii judecãtoreºti în ceea ce îl
priveºte, cât ºi înlocuitorului sãu,
Ciprian Bobocicã, „care a þinut cârma bine, pe perioada în care am lipsit”. „Nu am fost ºi nu sunt interesat de cel care a stat în spatele acestei mãsuri ºi care au fost motivele
pentru care s-a insistat ca eu sã
pãrãsesc instituþia, pe doi ani. Tot
ce a fost pentru mine reprezintã
arhivã, important este prezentul ºi
viitorul. Sper sã beneficiez de sprijinul dumneavoastrã, cel puþin ca
pânã acum doi ani, ºi împreunã sã
putem contribui la îmbunãtãþirea
calitãþii vieþii cetãþenilor din judeþul
nostru”, a declarat Marian Stãnicã,
acesta reluându-ºi, aºadar, începând
chiar de astãzi, postul de director
al Direcþiei de Evidenþa Persoanelor Dolj, dupã doi ani de absenþã.
LAURA MOÞÎRLICHE

Liberalii au cerut raport scris
cu persoanele vinovate

Ziua Naþionalã a Franþei, sãrbãtoritã la Craiova
sub semnul istoriei, poeziei ºi muzicii
Asociaþia Membrilor Ordinului
„Palmes Académiques” din România
(AMOPA Roumanie) ºi Biblioteca
Francezã „Omnia” marcheazã Ziua
Naþionalã Franþei printr-o întâlnire a
francofililor craioveni sub semnul istoriei, poeziei ºi muzicii. Evenimentul are loc astãzi, ora 11.00, la sediul
bibliotecii.
Programul evenimentului include o
masã rotundã cu tematicã variatã,
axatã pe istorie („Relaþiile francoromâne de-a lungul timpului” – dr.
Toma Rãdulescu, istoric), dar ºi pe
literaturã, un loc aparte fiindu-i rezervat lui Apollinaire, cel mai mare
poet al secolului al XX-lea, dar ºi un critic de
artã avizat. Dintre intervenþiile circumscrise
acestui subiect: «Apollinaire ºi „spiritul nou”»
(conf. univ. dr. Ioan Lascu, preºedintele Filialei
Craiova a Uniunii Scriitorilor din România);
„Apollinaire ºi România” (prof. univ. dr. Cornelia Cîrstea); „Traducând din Apollinaire”

(prof. univ. dr. Sonia Cuciureanu); „Apollinaire
ºi Italia” (prof. univ. dr. Elena Pîrvu); „Parisul lui Apollinaire” (prof. dr. Maria Tronea,
vicepreºedinte AMOPA Roumanie).
Filmul documentar ºi expoziþia de carte „Apollinaire” vor fi prezentate de prof. Doina Ghiþã
(coordonator Biblioteca „Omnia”) ºi prof. Cor-

nelia Constantin, bibliotecar. Participanþii la eveniment vor avea bucuria
de a asculta versurile lui Apollinaire în
rostirea maestrului Emil Boroghinã,
preºedinte al Fundaþiei „Shakespeare”,
societar de onoare al Teatrului Naþional „Marin Sorescu”, cãruia i se vor
alãtura elevi de la Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti”, francofili ºi iubitori
de poezie: Tiberiu Buruianã, Clara Filoti, Mãdãlina ªtefan.
Programul se va încheia cu un recital susþinut de Mircea Suchici,
prim-violoncelist la Filarmonica „Oltenia”, împreunã cu Andreea Suchici, studentã la Universitatea Naþionalã de Muzicã din Bucureºti. Expoziþia
„Apollinaire, le Mal-Aimé”, realizatã de organizatorii evenimentului, va permite cititorilor
care vor trece pragul Bibliotecii Franceze „Omnia” sã se familiarizeze cu aspecte legate de
viaþa ºi opera scriitorului.
MAGDA BRATU

vineri, 13 iulie 2018

cuvântul libertãþii / 3

actualitate

Nefastele evenimente rutiere,
mereu ºi mereu în actualitate!
Paginã realizatã de MIRCEA CANÞÃR
O femeie de 67 de ani, din Craiova, a fost lovitã miercuri seara pe o trecere de
pietoni, pe Bulevardul Decebal, din Craiova, de un autoturism condus de un tânãr
de 29 ani din Bãileºti, cãruia i s-a întocmit dosar penal, pentru vãtãmare corporalã
din culpã. Aceasta era, ieri, ultima ºtire, din evantaiul, aproape cotidian, de evenimente rutiere, la nivelul Doljului. Puþine sunt zilele „sãrace” în accidente de tot
felul, petrecute în traficul rutier. Nu puþine cu consecinþe grave. ªi cu fiecare
perioadã de vacanþã, discuþia despre conduita celor aflaþi la volan devine de actualitate, în pofida reglementãrilor de tot felul, prevãzute de codul rutier, începând cu recomandarea imperativã a prudenþei individuale, ataºarea centurii de
siguranþã, nefolosirea telefonului mobil, respectarea restricþiilor de vitezã etc.
Statisticile Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliþie Judeþean Dolj,
atestã pe primele 6 luni ale anului o reducere (-17) a totalului de accidente grave,
faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut (109); o reducere (-11) a numãrului de
persoane decedate (17); ºi, de asemenea, o reducere a numãrului de persoane
grav rãnite (-13). De asemenea poliþiºtii rutieri au ridicat în vederea suspendãrii
un numãr de 3.175 permise de conducere, aplicând un numãr total de 23.133
contravenþii. La acestea din urmã se adaugã ºi contravenþiile aplicate de Poliþia
Localã. Se pot discuta aceste cifre – repetãm – în comparaþie cu cele din primele
6 luni ale anului trecut, ele conturând, fie ºi vag, un tablou al indisciplinei rutiere
din partea participanþilor în trafic. Dacã ne putem consola cu o mai bunã situaþie
statisticã faþã de alte mari judeþe ale þãrii, în dinamicã regãsindu-se aportul nemijlocit al Poliþiei Rutiere Dolj, discuþia rãmâne oricum deschisã, fiindcã nu putem
exclude conduita individualã, uneori iresponsabilã, a multor participanþi în trafic,
în desconsiderarea exigenþelor codului rutier, pe arterele ºi drumurile publice.
Descurajarea nesãbuinþelor de tot felul, a teribilismului la volan, din partea multor tineri ºi tinere, a agresiunii la volan, rãmân deziderate perene pentru poliþiºtii
rutieri, care fie cã ne plac sau nu – uneori ºi pentru comportamentul abraziv – îºi
fac datoria. Într-un anonimat desãvârºit. ªi totuºi...
tor, conducerea ecologicã
º.a.m.d. În perioada ianuarie-iunie a.c., au fost programaþi la
proba teoreticã 11474 candidaþi,
din care au fost admiºi 5523 ºi
respinºi 5951. La proba de traseu, au fost examinaþi 7371 candidaþi, ºi au promovat 5027
(68,2%). Pentru prima datã exigenþele au devenit maxime: aviz
psihiatric, fiºã medicalã, curs de
ºoferie, introducerea sistemului
audio-video la examinare. ªi discuþia e lungã.

Multe maºini vechi
în trafic

Rigoare sporitã
la obþinerea
permisului
de conducere
Comisarul-ºef de poliþie, Maria
Vasile, ºefa Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere ºi Înmatriculare a Vehiculelor Dolj, ºtie bine obiectul activitãþii sale. Are în subordine 21
de persoane, tinere în majoritate, ºi bãnuim competente. Gestioneazã cu responsabilitate un
volum imens de activitate. Nu are
dreptul moral, în primul rând, la
niciun compromis, la nicio „în-

chidere de ochi”, cum se spune,
decât la ceea ce spune legea. La
vârsta de 48 de ani, cu copii mari,
nu poate fi decât „categoricã”,
dar pe ton civilizat. Este preocupatã asiduu de îmbunãtãþirea calitãþii examinãrii candidaþilor, în
vederea obþinerii permisului de
conducere, prin adaptarea permanentã a cerinþelor, privind cunoºtiinþele teoretice ºi abilitãþile practice în conducerea autoturismului, la sistemul de criterii bazate
pe evaluarea cuantificatã ºi comportamentalã, legate de conducerea preventivã, evaluarea riscurilor, siguranþa rutierã, primul aju-

231.000 de maºini de diferite
tipuri sunt înregistrate la nivelul
Doljului. Rata anualã de creºtere
a numãrului de maºini floteazã
undeva în jurul cifrei de 10.000,
dar trebuie avute în vedere ºi radierile care se opereazã, ºi acestea la rândul lor semnificative.
Cum 66% din numãrul maºinilor
de toate felurile se regãsesc în
municipiul Craiova este ºi firesc
sã avem, în anumite zile ale sãptãmânii, traficul ameþitor cunoscut. Se discutã, din nou, de oportunitatea limitatoarelor de vitezã,
care, din varii motive, au dispãrut de pe raza municipiului. Chiar
dacã legislaþia în materie s-a înãsprit, ceea ce se întâmplã ºi în
alte þãri, în Franþa de pildã sunt
discuþii în privinþa limitãrii vitezei la 70 km la orã, ºi a sancþiunilor contravenþionale aspre împotriva motocicliºtilor „rodeo”,
siguranþa rutierã are o bornã:
îmbunãtãþirea calitãþii instruirii
oferite de ºcolile de conducãtori
auto ºi de centrele de pregãtire
profesionalã din transporturi, cerinþã corelatã cu îmbunãtãþirea

calitãþii examinãrii pentru obþinerea permisului de conducere. ªi
asta este o cerinþã circumscrisã
deplin prioritãþilor Strategiei Naþionale pentru Siguranþa Rutierã
2013-2020.

Transportul rutier
public de mãrfuri
ºi persoane – 937
sancþiuni
contravenþionale

ªeful Serviciului Rutier din cadrul IPJ Dolj, comisarul ºef de
poliþie Gheorghe Emilian Zuican,
poate þine oricând un curs ex-cathedra, despre acþiunile vizând
combaterea încãlcãrii normelor
legale privind circulaþia rutierã pe

drumurile publice. În primele 6
luni ale anului în curs, s-au aplicat 937 de sancþiuni contravenþionale pe linia transportului public
de persoane ºi 1190 de sancþiuni
pe linia transportului public de
mãrfuri generale, pentru nerespectarea legislaþiei în materie. Are
exemple concrete cu nemiluita.
Dar nu ele ne intereseazã. Cât activitãþile de taximetrie ilegalã, pentru coliziunea cu Asociaþia Transportatorilor din Dolj, mereu în
ofensivã îndreptãþitã, absenþa certificatelor de înmatriculare
º.a.m.d. În general se vegheazã,
atât cât este posibil, la siguranþa
circulaþiei, acþionându-se stãruitor pentru realizarea unor indicatori specifici cât mai rezonabili.

4 / cuvântul libertãþii

vineri, 13 iulie 2018

actualitate

Secretara
Secretara de
de lala “Drept”
“Drept” rãmâne
rãmâne înîn spatele
spatele gratiilor
gratiilor
Magistraþii Tribunalului Dolj au respins,
ieri, cererea secretarei de la Facultatea de
Drept din Craiova, Cristina Carmen Lupescu, de înlocuire a arestãrii preventive cu arestul la domiciliu, menþinând-o în spatele gratiilor. Ea a fost prinsã în flagrant, la sfârºitul
lunii mai, primind 1300 lei, bani pe care îi ceruse unui craiovean pentru a-i „rezolva” fraJudecãtorii de la Tribunalul
Dolj i-au respins, ieri, secretarei
de la Facultatea de Drept din Craiova, Cristina Carmen Lupescu,
cererea de a fi plasatã în arest la
domiciliu: “Respinge cererea de
înlocuire a mãsurii arestãrii preventive cu mãsura arestului la
domiciliu formulatã pentru ºi
însuºitã de inculpata Lupescu
Cristina Carmen. În baza art.
275 alin. 2 Cod procedurã penalã Obligã inculpata la 50 lei
cheltuieli judiciare statului. Cu
contestaþie, Pronunþatã în camera de consiliu, azi 12 iulie
2018”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a intanþei.
Reamintim cã, cercetãrile în
acest caz au demarat, conform

telui acestuia promovarea examenelor din
aceastã sesiune, fãrã ca el sã calce pe la ºcoalã. Acesta a denunþat-o dupã ce a aflat cã fratele sãu, care ar fi trebuit sã fie acum în anul
patru, fusese, în realitate, exmatriculat din anul
I, iar el plãtise conform propriei declaraþii, între 1.100 ºi 1.400 lei pe sesiune, plus taxa de
ºcolarizare, care este de 3.000 de lei pe an.

reprezentanþilor Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, dupã ce,
la sediul instituþiei s-a prezentat,
în cursul lunii mai, un bãrbat care
a formulat un denunþ împotriva
secretarei de la Facultatea de
Drept din Craiova, Cristina Carmen Lupescu, în vârstã de 50 de
ani. Bãrbatul le-a explicat procurorilor cã, în urmã cu patru ani,
s-a dus la femeie, pe care o cunoºtea, ºi a vorbit cu ea sã-l ajute sã-l înscrie ºi pe fratele lui
acolo, la Secþia cu frecvenþã redusã. L-a înscris, iar bãrbatul a
povestit cã i-a plãtit secretarei
diverse sume de bani, între 1.100
ºi 1.400 de lei, pe sesiune, cum
cerea ea, susþinând cã intervine
pe lângã profesori pentru ca fra-

tele sãu sã promoveze examenele fãrã sã treacã pe la ºcoalã. La
aceºti bani se adãuga ºi taxa
anualã, în cuantum de 3.000 de
lei, bani pe care bãrbatul îi lãsa
tot secretarei, convins cã-i achitã ea. Treaba a mers aºa pânã de
curând când denunþãtorul a aflat,
întâmplãtor, cã fratele sãu a fost
exmatriculat din anul I, deºi secretara îl asigurase cã este totul
în regulã. Aºa cã a venit la Parchet ºi a denunþat-o. Având în
vedere cã acum bãrbatul ar fi trebuit sã achite banii pentru promovarea examenelor din anul IV,
s-au pus la punct detaliile, denunþãtorul a luat legãtura cu secretara care i-a cerut 1.300 de lei
de aceastã datã, iar vineri, 25 mai

a.c., femeia a fost prinsã în flagrant de ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj ºi procurorul desemnat de la Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj primind cei 1.300 de lei. A fost ridicatã ºi dusã la Parchetul de pe
lângã Tribunalul Dolj, fiind reþinutã pentru 24 de ore, iar sâmbãtã, 26 mai a.c. a fost arestatã
preventiv pentru 30 de zile, mã-

surã menþinutã ºi de Curtea de
Apel Craiova. „În acest caz a
fost deschis un dosar penal în
care se fac cercetãri pentru comiterea infracþiunilor de trafic
de influenþã ºi înºelãciune”, nea declarat, la momentul respectiv, procuror Magda Bãdescu,
purtãtorul de cuvânt al Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj.
CARMEN ZUICAN

Universitatea din Craiova ºi-a prezentat proiectul
de practicã pentru studenþii de la Facultatea de ºtiinþe
Ieri, în Aula „Regele Mihai I”, fosta „Sala
Albastrã”, într-un cadru festiv, a avut loc prezentarea proiectului „Stagii de practicã pen-

Proiectul este doar o parte din
ceea ce are, atât în derulare, cât
ºi în plan, Universitatea din Craiova, iar cel mai bine a punctat
prof. univ.dr. Ionuþ Cezar Spînu, rector al Universitãþii din Craiova: „Toate Facultãþile noastre
participã la acest gen de proiecte, numãrul total al acestora fiind 36, pentru stagii de practicã,

suma alocatã fiind de 65 de milioane de lei. Am dovedit cã suntem în sprijinul studenþilor, cã
suntem o Universitate centratã pe
dezvoltarea tinerilor, astfel încât
aceºtia sã-ºi gãseascã mai uºor
un loc de muncã dupã finalizarea studiilor. Avem parteneriate
cu mai mult de 200 de agenþi economici, iar peste 1.500 de stu-

denþi vor participa la stagii de
practicã, ultimul contract fiind
semnat cu „Continental”, din Sibiu. Cred cã avem o problemã
cu resursa umanã, în sensul în
care foarte mulþi colegi de-ai
noºtri sunt prinºi în astfel de proiecte, ºi ar rãmâne un deficit pentru altele, dar, fiþi siguri, cã vom
rezolva”.

Aºteptãri benefice
pentru studenþi

La prezentarea proiectului au
luat parte ºi reprezentanþi ai mediului de afaceri ºi ai instituþii-

tru studenþii Facultãþii de ªtiinþe”. S-a fãcut
prezentarea programului, cu obiectivele care
trebuie atinse.

lor de stat. Cristina Burada,director al Centrului Meteorologic Regional Oltenia, punctând: „Am semnat protocolul de
colaborare ºi parteneriat ºi asigurãm efectuarea practicii pentru studenþi, aºteptând cât mai
mulþi absolvenþi care sã lucreze
la noi”. Manager al proiectului,
lect.univ. dr. Mihaela Tinca
Udriºtoiu, a precizat: „Dezvoltarea de competenþe profesionale
cerute pe piaþa muncii ºi creºterea gradului de ocupare, pentru studenþii noºtri, se constituie în obiective primordiale. Gru-

pul-þintã este format din 250 de
studenþi, câte 50 de la fiecare
Departament – Informaticã, Geografie, Matematicã, Fizicã, Chimie. Aºteptãm,ca 110 dintre studenþii prinºi în program sã-ºi gãseascã un loc de muncã, ulterior finalizãrii studiilor. Suntem
parte dintr-o reþea de colaborare în domeniul ocupãrii ºi formãrii profesionale, una care cuprinde Universitatea din Craiova ºi potenþiali angajatori din
Regiunea de Dezvoltare Sud –
Vest Oltenia”.
CRISTI PÃTRU

Ucigaºul de la Malu Mare, Colaborare între Universitãþile
din Craiova ºi Bourgogne
menþinut în sparele gratiilor
Claudiu Vasile Stoica, de 38 de ani, din Craiova, consilier juridic la CET II Craiova, cel
care l-a ucis, în august, anul trecut, pe malul
Jiului, la Malu Mare, pe Ion Lucian Dinulescu,
de 42 de ani, ºi condamnat, pe fond, la pedeapsa detenþiei pe viaþã, vrea pedeapsã mai

micã, asfel cã a declarat apel. Cauza a fost
înregistratã la Curtea de Apel Craiova, primul
termen de judecatã a fost stabilit pentru 12
septembrie, iar miercuri, 11 iulie a.c., instanþa
de apel a menþinut arestarea preventivã a bãrbatului: „Menþine mãsura arestului preventiv
dispusã faþã de inculpatul Stoica Vasile
Claudiu. Fixeazã termen intermediar pentru verificarea mãsurii preventive la data
de 31.08.2018. Definitivã. Pronunþatã în
ºedinþã publicã la data de 11.07.2018”.
Claudiu Stoica a fost judecat pentru
omor calificat – comis cu premeditare ºi
prin cruzimi –, întrucât victima avea nu
mai puþin de 27 de plãgi, pe care i le-a
provocat cu un cosor ºi un cuþit, iar judecãtorii de la Tribunalul Dolj l-au condamnat, pe 17 mai a.c., la închisoare pe viaþa
li plata a peste 700.000 lei despãgubiri ºi
daune morale rudelor victimei.
CARMEN ZUICAN

În prima jumãtate a anului 2018,
Universitatea din Craiova, prin Facultatea de Mecanicã - Centrul de
Cercetare pentru „Materiale composite pentru structuri statice, dinamice ºi biofuncþionale realizate prin
metalurgia pulberilor ºi tehnologii
conexe (ComIng)” a fost parte întrun proiect ERASMUS +, desfãºurat
cu Institutul Superior de Automobile ºi Transporturi (ISAT), al Universitãþii din Bourgogne. În cadrul acestuia, pe o perioadã de ºase luni, studenþii francezi Benjamin Daiguebonne,Antoine
Letrong,MickaelFiakaifonuau desfãºurat
un program de inteship, în vederea realizarea proiectelor de „Licenþã”, „Disertaþie”,
respectiv „Master” în mai multe domenii:
„Tehnologia de injecþie de medie/joasã presiune de pulberi biocompozite pentru dispozitive medicale miniaturizate” (coord. conf.dr.ing. Gabriela Sima);„Monitorizarea

structurilor inoxidabile „duplex”, prin tratamente termice complexe” (coordonator prof.
dr.ing. Cristina Teiºanu); „Tehnologia de
fabricaþie 3D printing pentru fabricarea de
tipologii avansate de implanturi dentare”,
prof.univ.dr. Oana Gîngufiind cea care a
coordonat programul. Rezultatele ºtiinþifice
obþinute au fost prezentate în cadrul sesiunii
de susþinere a proiectelor.
CRISTI PÃTRU
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

AUTONOMUS GOUP SRL
anunþã propunerea preliminara
privind: ELABORARE P.U.Z. ÎN VEDEREA: „CONSTRUIRE CLÃDIRE BIROURI 2S+P+6 CU PARCARE LA SUBSOL, ÎMPREJMUIRE ªI
AMPLASARE FIRMÃ LUMINOASÃ, str.STEFAN CEL MARE, nr.6 ,
CRAIOVA. Documentaþia poate fi
consultatã la sediul Primãriei Craiova, str. A.I.Cuza, Nr.7 ºi pe site-ul
Primãriei. 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.
SC EUROGENETIC SRL anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Construire SKID GPL, cabinã staþie, firmã luminoasã ºi amplasare
teren fotbal sintetic- construcþii provizorii cu durata de amplasare 10
ani”, propus a fi amplasat în municipiul Craiova, str.Aleea 4 ªimnic,
nr.24. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, ºi la sediul SC EUROGENETIC SRL, str. Calea Bucureºti, nr.
135, loc. Pieleºti, jud. Dolj, în zilele
de luni pânã joi, între orele 8.0016.30, ºi vineri, între orele 8.00-14.00.
Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj, Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1.

Titular Comuna Bratovoeºti
anunþã elaborarea primei versiuni
a planului: „Elaborare PUZ - Schimbare parþialã destinaþie din zona
tehnico edilitarã ºi în zona mixtã în
zona verde, agrement, sport” 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: comuna Bratovoeºti, sat Bratovoeºti, Str.
Principalã, nr. 67, Jud. Dolj, Comentariile ºi sugestiile se vor transmite
în scris la sediul APM Dolj în termen de 15 zile calendaristice de la
data prezentului anunþ.
SC STEEL CONSTRUCT SRL
anunþã propunerea preliminarã privind ELABORARE PUZ PENTRU
CONSTRUIRE IMOBIL P+5 CU DESTINAÞIA DE SPAÞII COMERCIALE
LA PARTER SI LOCUINÞE COLECTIVE LA ETAJE- str.Putnei, nr.33C,
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 04.08.2018 la sediul
Primãriei Municipiului Craiova, str.
A. I. Cuza, nr. 7.
I.I. DÎRMON ION CRISTIAN anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de obþinere a autorizaþiei
de mediu privind activitatea DEZASAMBLÃRI AUTO ce se desfãºoarã
în localitatea Golenþi, str. Trandafirilor
nr. 247. Informaþii privind potenþialul
impact asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Dolj, Craiova, str.
„Petru Rareº” nr. 1, zilnic, între orele
9.00-14.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj,
pânã la data de 27.07.2018.

Comuna Drãnic anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: „Canalizare stradalã ºi epurarea apelor uzate în comuna Drãnic, judeþul Dolj” propus a fi
amplasat în Comuna Drãnic. Informaþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul Primãriei Drãnic, judeþul Dolj, telefon /
fax: 0251 351.070, în zilele de luni
pânã joi, între orele 8.30- 16.30 ºi
vineri între orele 8.00- 14.00 .Observaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr. 1, fax: 0251/ 419.035, email: office@apmdj.anpm.ro.

Vând douã
chioºcuri noi,
cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.

ANUNÞ. Unitatea Militarã 0654 Craiova organizeazã licitaþie publicã cu strigare pentru atribuirea contractului
de închiriere a unui spaþiu în suprafaþã de 1 mp, situat în
localitatea Gherceºti, T41/P477, judeþul Dolj, în scopul
montãrii unui automat de cafea.
Persoanele interesate se vor prezenta la sediul unitãþii
din localitatea Craiova, strada Alexandru Macedonski
nr. 7, judeþul Dolj de unde, în perioada 13.0720.07.2018, orele 08.00-16.00, pot solicita în scris fiºa
de date a achiziþiei, care se obþine contra sumei de 5 lei.

PRESTÃRI SERVICII

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 Bãileºti, zonã
centralã, preþ accesib i l . Te l e f o n : 0 7 7 1 /
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 + 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 casã Craiova, 5 camere, 2 bãi, încãlzire centralã, 560 mp sau schimb
cu apartament. Telefon:
0746/498.818.
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INFORMARE
Consiliul Judeþean Dolj, cu sediul în Craiova, str. Calea
Unirii nr. 19 judeþul Dolj, în cadrul proiectului“Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deºeurilor în judeþu lDolj”, intenþioneazã sã solicite de la Administraþia Bazinalã de Apã Jiu avizele de gospodãrire a apelor pentru activitãþile de:
- construire 438 platforme pentru colectarea deºeurilor menajere în zonele de blocuri din Municipiul Craiovaîn care se
vormonta 729 containere îngropate de 5 mc ºi 30 containere
îngropate de 3 mc.
Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile
Legii apelor nr. 107/1996, cu modificãrileºi completãrile
ulterioare.
Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.
Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri se pot adresa solicitantului dupã data de 11 iulie 2018.
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 gospodãrie în comuna Valea Stanciului,
judeþul Dolj. Telefon: 0721/
502.003.
Vând casã bãtrâneascã
1200 m.p. comuna Robãneºti 20 km, vie, fântânã, dependinþe. Telefon:
0767/648.731.
Vând sau schimb cu apartament Craiova, casã mare
cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren 7000 mp. Telefon: 0742/450.724.

TERENURI

Vând teren arabil 2,5 ha
spatele Metro ºi teren arabil Gara Plaiul Vulcãneºti.
Telefon: 0251/548.870.

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 comuna Orodel, judeþul Dolj, 2600 mp
intravilan la asfalt, cadastru, intabulat. Preþ negociabil 12.000 E. Telefon:
40748 240.121.
Vând 10 ha pãdure, 100110 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.

AUTO

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

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr volumele I, II, III, IV
din O mie ºi una de nopþi /
traducere Haralamb Grãmescu - Bucureºti: Ed.
Erc. Press 2009. Telefon:
0351/408.730.

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 porc peste 200 kg.
Telefon: 0722/396.811.
Vând rezervor autogaz
perntru autoturisme. Telefon: 0721/995.405.
Vând fax- copiator marca
SAMSUNG SF 5100 P.
Telefon: 0721/995.405.
Vând hidrofor, presã hidraulicã mase plastice, cãruþ carte cu douã roþi, uºi
dormitor. Telefon: 0767/
153.551.
Vând pompã KAMA de
udat grãdina, covor persan 220 x210, ochelari
de vedere 3,25 ºi + 7 fãcuþi pe comandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând centralã termicã
Bosch, pat metalic automat, sobã teracotã, polizor
2500w, cãruciar handicap,
schelã metalicã 2 picioare.
Telefon: 0760/588.581.
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 obiecte casnice,
îmbrãcãminte ºi încãlþãminte damã, televizor Philips - 100 lei, video, 50 lei.
Telefon: 0770/354.549.
Vând roþi Mercedes spiþate cu cauciucuri de iarnã4 buc. Preþ convenabil. Telefon: 0762/183.205.
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 maºinã automatã
de uscat nefolositã. Telefon: 0720/099.950.
Vând boiler electric 100 litri
bine întreþinut, bicicletã româneascã de bãrbat. Telefon: 0351/464.043.

Vând 5 calorifere din fontã ºi frigider. Informaþii la
telefon: 0251/510.300.
Vând cutie metalicã pentru pãstrat arma de vânãtoare. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 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 legitimaþie membru UCIMR pe numele
SEBAT ELMIRA. Se declarã nulã.
BICÃ LELIA DENISA declarã pierdute fiºa de lichidare, carnetul de student,
legitimaþia de transport. Se
declarã nule.

COMEMORÃRI

Familia prof. Aurelian
Zisu anunþã cu aceeaºi adâncã durere cã
pe data de 14 iulie 2018
se împlinesc 4 ani ºi

jumãtate de la decesul
fulgerãtor ºi prematur
al dragului lor fiu,
CAROL CÃTÃLIN. Te
vom iubi mereu, Mama,
Tata ºi fratele Mihai!
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Comunicat de presã
Lansare de carte
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” gãzduieºte vineri, 13.07.2018, începând cu
ora 18:00, în sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, lansarea volumului „Sandokan se întoarce la luptã”, de
Emilio Salgari – traducere din limba italianã de Marin Budicã. Moderatorul evenimentului va fi
Nicolae Marinescu.
Invitaþi:
Elena Pârvu;
Liviu Epuran;
Carmen Fãgeþeanu;
Pr. prof. Ioan Ioanicescu.
„Ultimul dintre cele cinci volume incluse de traducãtorul Marin Budicã în ciclul românesc
„Lumea lui Sandokan”, al celebrului Emilio Salgari, tradus pentru prima datã în limba românã pentru iubitorii de literaturã de aventuri ºi lumi exotice, îºi va întâlni în curând cititorii! Cei
interesaþi vor avea posibilitatea de a-ºi procura, cu acest prilej, ºi caseta cu integrala „Lumea
lui Sandokan”: „Misterele junglei negre”, „Piraþii din Malaesia”, „Tigri din Mompracem”,
„Cei doi tigri”, „Sandokan se întoarce la luptã”. Un minunat cadou pentru cei care au promovat examenul de evaluare naþionalã pentru absolvenþii clasei a VIII-a sau pe cel de bacalaureat! ªi lumea modernã are nevoie de Sandokan!”, Nicolae Marinescu.
Marin Budicã s-a nãscut la 28.01.1945, în comuna Scãeºti – Dolj, locul în care a urmat cursurile
ºcolii elementare (clasele I-VII). A absolvit ºcoala profesionalã a Grupului ªcolar Electroputere
Craiova ºi cursurile serale ale ªcolii Medii Nr. 3 (Colegiul Naþional „Elena Cuza”), iar între 19661971 ºi-a continuat studiile la Facultatea de Filologie – secþia româno-italianã, secundar limba
englezã, a Universitãþii din Craiova. A debutat ca prozator cu schiþa “Nedumerire”, în revista
Ramuri, Anul I, nr. 3, octombrie, 1964, iar în perioada 1969-1971 a îndeplinit calitatea de redactor al
revistei studenþeºti craiovene „Cadran universitar”.
A debutat editorial în 1994 cu volumul didactic „Limba ºi literatura românã pentru liceu, bacalaureat ºi admiterea în facultãþi”, coautor fiind prof. univ. dr. Ion Toma. În aceeaºi categorie de
lucrãri didactice se înscriu ºi cãrþile: „Limba românã (foneticã, lexic, gramaticã, stilisticã). Subiecte
date la examenele de capacitate ºi la admiterea în învãþãmântul superior” ºi „Limba românã –
îndrumar practic pentru examenele de bacalaureat ºi admitere în facultate”, ambele avându-i coautori pe prof. univ. dr. Ion Toma ºi prof. univ. dr. Dumitru Ivãnuº.
Dincolo de activitate publicisticã curentã, Marin Budicã s-a remarcat prin traducerile cu care a
îmbogãþit literatura românã. Astfel, trei romane importante ale marelui prozator italian Alberto
Moravia au fost traduse din italianã de Marin Budicã: „Voyeurul (L’uomo che guarda)” – 2003,
ediþia a II-a 2005, „Eu ºi el (Io e lui)” – 2004 ºi „Viaþã interioarã (La vita interiore)”, în curs de
apariþie. Traducerile în limba românã din literatura universalã pentru copii ºi tineret s-au îmbogãþit
ca urmare a adaptãrilor volumelor „Sãgeata neagrã (The Black Arrow)”, de Robert Louis Stevenson ºi „Micul lord (Little lord Fauntleroy)”, de Frances H. Burnett. Acestora din urmã li se
adaugã traducerile volumelor semnate de scriitorul italian Emilio Salgari, pãrintele lui Sandokan,
personajul cunoscut publicului românesc din serialul cinematografic omonim. Printr-un efort excepþional, ce poate fi apreciat numai de traducãtorii cu adevãrat specializaþi, Marin Budicã a adus
în cultura românã: Lumea lui Sandokan, un ciclu de 5 romane apãrute la editura Aius: „Misterele
junglei negre”,„Piraþiidin Malaezia”, „Tigrii din Mompracem”, „Cei doi tigri”, „Sandokan se
întoarce la luptã”.
Biroul de Presã
al Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”
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Pigliacelli
Pigliacelli ºiºi Cicâldãu,
Cicâldãu, prezentaþi
prezentaþi în
în Bãnie
Bãnie
Portarul Mirko Pigliacelli ºi mijlocaºul
Alexandru Cicâldãu au fost expuºi ieri în
premierã ca jucãtori ai Universitãþii Craiova
Cu douã zile înaintea de a începe sezonul, cu Supercupa României, contra campioanei, CFR Cluj,
deþinãtoarea Cupei României, Universitatea Craiova, ºi-a prezentat
cele douã achiziþii ale verii: portarul italian Mirko Pigliacelli, venit de
la Pro Vercelli, ºi mijlocaºul Alexandru Cicâldãu, adus de la Viitorul. Cei doi au ieºit pe stadion pentru o scurtã ºedinþã foto, apoi au
fost invitaþi sã spunã primele cuvinte din postura de jucãtori ai
ªtiinþei.

Cicâldãu: „E o zi specialã, sunt
prezentat de un club uriaº”

Mijlocaºul de 21 de ani Alexan-

dru Cicâldãu nu a ezitat sã se compare din nou cu mijlocaºul croat
Luka Modric, considerând cã se
aseamnã cu acesta la stil de joc.
Cicâldãu a fost recomandat în Bãnie ºi de fostul jucãtor al ªtiinþei,
Vasile „Marinarul” Mãnãilã. „Sunt
fericit, este o zi specialã pentru
mine, fiindcã sunt prezentat la acest
club uriaº ºi promit cã voi da totul
pe teren atunci când voi fi folosit.
Colegii îmi spun deja Modric, sper
sã demonstrez cã am un stil de joc
asemãnãtor. Îi mulþumesc ºi domnului Hagi pentru tot ce a fãcut
pentru mine din 2009 ºi pânã acum.
Am venit la Craiova cu gânduri
foarte mari, cu ambiþie si cu foa-

me de trofee. Cine nu ar vrea sã
joace cu suporterii Craiovei în tribunã? În România nu mai gãsim
aºa suporteri. Sunt fericit cã i-am
determinat pe cei de la Craiova sã
mã cumpere. Nu am emoþii. Am
venit cu gânduri mari. Nu îmi este
teamã. Îmi doresc sã ajung departe, din acest motiv m-am apucat de
fotbal”, a declarat Cicâldãu, noul
„decar” al Universitãþii Craiova.

Pigliacelli: „Am venit la Napoli
de România”

Portarul Mirko Pigliacelli a fost
adus dupã ce clubul a renunþat la
Calancea ºi Mitrovic, cei care au
apãrat poarta Craiovei în sezonul
trecut, dar nu au avut prestaþii prea
reuºite. „În iarnã nu am negociat
cu Craiova, ºtiu doar cã au fost
niºte discuþii între cluburi, între
Pescara ºi Universitatea. Nu am
ezitat sã semnez atunci când am
avut ocazia. Nu am avut posibilitatea pânã acum sã ajung într-un
club aºa mare. Chiar dacã am ajuns
de puþin timp aici, este un spectacol pentru mine. Mister Devis
Mangia ºi Fausto Rossi mi-au vorbit foarte frumos despre Craiova,
despre ce se întâmplã aici, ºtiu cã
am venit la Napoli de România” a
declarat Pigliacelli, care a fost împrumutat pentru un an ºi va purta
numãrul 13 la Universitatea.
Despre cele douã achiziþii, Marcel Popescu, a declarat: „Îl urmãrim de un an pe Alex Cicâldãu, prestaþiile lui ºi faptul cã a ajuns la
echipa naþionalã ne-au determinat
sã facem tot ce este posibil pentru

ca el sã îmbrace tricoul alb-albastru. Am avut ºi o poartã larg deschisã la Gicã Hagi, a contat foarte
mult ºi pãrerea unui fost important
jucãtor al Universitãþii Craiova,
Vasile Mãnãilã, actualmente antrenor la Academia Hagi, care l-a avut
jucãtor pe Alex timp de patru ani.
Postul de portar nu a fost acoperit
în mod satisfãcãtor anul trecut ºi
am apelat la o soluþie recomandatã
cu mare încredere de antrenorul
Devis Mangia. Transferul lui Mirko Pigliacelli nu face sã stãm mai
liniºtiþi în privinþa postului de
portar”.

Marcel Popescu: „Nu suntem
PSG, dar vor mai veni jucãtori!”

Marcel Popescu a spus cã nu
s-a încheiat campania de achiziþii
ºi vor mai veni unul sau doi jucãtori în Bãnie. „Faptul cã prezen-

tãm doar doi jucãtori nu înseamnã
cã transferurile la Universitatea
Craiova s-au terminat. S-ar putea
ca sãptãmâna viitoare sau înaintea
turului al treilea preliminar al Europa League sã mai prezentãm unul
sau doi jucãtori. Se lucreazã în
continuare, încercãm sã fim discreþi în ceea ce facem, ca ºi pânã
acum, pentru cã în politica de
transferuri nu este totul foarte simplu, vrei, iei ºi pleci. Nu suntem
nici PSG, nici Real Madrid, suntem Universitatea Craiova ºi în sensul ãsta un singur criteriu funcþioneazã la sosiri, ca jucãtorii care vin
sã fie peste ceea ce avem ºi sã
creascã calitatea jocului. Nu trebuie sã îi ignorãm pe cei care vin
din spate ºi cãrora, trebuie sã le
dãm o ºansã, pentru cã altfel utilitatea academiei nu s-ar mai regãsi”
a spus Marcel Popescu.

Noul echipament a fost creat dupã ideile fanilor
mâniei. În schimb, Universitatea a reununþat la varianta
de tricou în dungi ºi la „Coloana Infinitului”, purtatã
anul trecut pe partea din faþã a tricourilor.

S-a renunþat la „Coloana infinutului” ºi au fost
imprimate: leul, supranumele „Campioana
Unei Mari Iubiri”, numãrul 70, pentru a marca
cele 7 decenii de existenþã, precum ºi logo-ul
Centenarului României

Echipamentul pentru sezonul 2018-2019 al Universitãþii Craiova are trei variante: pe albastru, pe alb ºi pe
negru, respectiv galben ºi verde pentru portari, ºi posedã mai multe elemente particulare. Un leu este imprimat
pe partea din faþã, acelaºi cu cel de pe autocarul echipei, supranumele „Campioana Unei Mari Iubiri” este
amplasat pe guler, numerele au fontul precum sabia leului din stemã, iar numãrul 70 este inscripþionat în interiorul numerelor, pentru a marca cele 7 decenii de existenþã a clubului, care se împlinesc anul acesta. Totodatã, logo-ul Centenarului României, cu sintagma „Sãrbãtorim împreunã” va fi ataºat pe mânecile tricourilor pânã
la finalul anului 2018. „E un produs care a fost creat nu
cu firme de branduire, ci cu sprijinul ºi inspiraþia spectatorilor noºtri, am ajuns la un desen foarte interesant,
personalizat. Pe tricoul de joc apare, cu vigoarea ºi cu
titlul de rege al junglei, leul, care a fost stilizat în partea
din dreapta jos, aºa cum este ºi pe autocar”, a spus
Marcel Popescu. Clubul din Bãnie ºi-a personalizat echipamentul pe care jucãtorii îi vor purta la Supercupa
României, aºa cum s-a întâmplat ºi la finala Cupei Ro-

