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PSD organizeazã un miting
de proporþii, la Craiova

Peste 40.000 de militanþi, simpatizanþi ºi membri PSD vor participa astãzi, la Craiova, la mitingul de susþinere a candidaþilor la alegerile europarlamentare, care vor avea loc pe 26 mai.
Pe scenã vor fi prezenþi membri ai

Guvernului, conducerea partidului de
la nivel naþionl, în frunte cu Liviu Dragnea, precum ºi o parte din viitori europarlamentari. La miting vor lua parte
primarii comunelor doljene ºi nu numai, iar în acest context, liderul PSD

Dolj, Claudiu Manda, a anunþat ieri,
în cadrul unei conferinþe de presã, cã
alþi 14 primari s-au alãturat formaþiunii social-democrate, ca un semnal de
susþinere a candidaþilor PSD la europarlamentare.
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Finalul unui insolit azil politic:
Julian Assange - arestat!
MIRCEA CANÞÃR
Dupã un refugiu de ºapte ani, în sediul ambasadei Ecuadorului din Londra,
Julian Assange (47 ani), fondatorul Wikileaks, a fost arestat, ieri-dimineaþã, în
temeiul unui mandat datând din iunie
2012, emis de Tribunalul londonez din
Westminster pentru neprezentare. Cu
pãrul ºi barba, albite de trecerea vremii,
el a fost scos din sediul ambasadei ecuadoriene de ºase poliþiºti în civil, ºi urcat
într-o furgonetã, potrivit înregistrãrilor
video, spre a fi dus la un comisariat zonal de poliþie, urmând a fi prezentat tribunalului. Ridicarea sa, îndelung comentatã în media, a fost confirmatã de ministrul britanic de interne, Sajid Javid.
Wikileaks a reacþionat pe Twitter, acuzând Ecuadorul de ridicarea azilului politic pentru Julian Assange ºi violarea
dreptului internaþional, prin acceptarea
accesului poliþiei britanice în incinta
ambasadei. La rândul sãu, ex-preºedintele ecuadorian, Rafael Correa, ºi-a acuzat succesorul de trãdare, prin punerea
în pericol a vieþii lui Julian Assange. De
fapt, din 2017, prin venirea la putere a
lui Lenin Moreno, ca preºedinte al Ecua-

dorului, totul s-a schimbat pentru Julian
Assange. Noul preºedinte a spus cã retragerea statutului de azil este o decizie
suveranã, luatã dupã repetate violãri ale
convenþiilor internaþionale ºi protocoalelor de colaborare convenite cu Julian
Assange. Australianul, naturalizat ecuadorian, se gãsea refugiat de la 19 iunie
2012, pentru evitarea unei extrãdãri cãtre Suedia, unde era acuzat de viol, dosar de acum clasat. Dar rãmâne pericolul extrãdãrii cãtre SUA, pentru publicarea a mii ºi mii de documente confidenþiale aparþinând Departamentului de Stat
ºi Pentagonului. Fondat în 2006, Wikileaks a devenit cunoscut în toatã lumea
dupã revelarea unor fapte ale armatei
americane în Irak ºi Afganistan. ªi nu
numai. Se afirmã cã în total, 10 milioane de documente secrete au fost fãcute
publice. „The Guardian” menþiona, nu
demult, în exclusivitate, cã 4,2 milioane
euro (5 milioane dolari) ar fi costat
Ecuadorul, finanþarea programului de supraveghere ºi protecþie, instituit pentru
Julian Assange, celebrul fondator al Wikileaks. E vorba de un sistem complex

de supraveghere, 24 de ore din 24, care
îl viza nu doar pe Julian Assange, dar pe
toþi vizitatorii sãi, nu puþini oameni politici sau persoane legate de serviciile de
informaþii. Anul trecut accesul la internet i-a fost întrerupt, dupã publicarea
unor mesaje favorabile independenþei
Cataloniei. Botezatã operaþiunea „Guest”,
apoi operaþiunea „Hotel”, colectarea de
informaþii vizându-l pe Julian Assange
ar fi costat, în medie, 55.000 euro pe
lunã. Scotland Yard-ul a anunþat cã
arestarea a fost motivatã de o cerere
de extrãdare lansatã de SUA, deºi Julian Assange îºi atrãsese simpatia echipei lui Donald Trump în timpul campaniei prezidenþiale din 2016, prin publicarea unor mail-uri piratate din tabãra
lui Hillary Clinton. Interesant este faptul cã preºedintele Lenin Moreno a difuzat, ieri, pe o reþea de socializare un
mesaj conform cãruia ar fi cerut garanþii Marii Britanii cã Julian Assange
nu va fi extrãdat spre o þarã în care ar
putea fi torturat sau condamnat la moarte. ªi guvernul britanic i le-a dat. Sigur,
în discuþie, mai sunt ºi alte detalii: pen-

tru CIA, Julian Assange devenise o ameninþare ºi fostul ministru al Justiþiei, Jeff
Sessions, afirmase în timpul scurtului
sãu mandat cã arestarea constituie o
prioritate. Apoi, ancheta procurorului
special Robert Mueller, privind ingerinþa
rusã în alegerile prezidenþiale americane, ar acuza Wikileaks de directã legãturã cu spioni ruºi, responsabili de publicarea unor documente confidenþiale ale
Partidului Democrat. Se mai spune cã
în ianuarie pe site-ul Wikileaks au apãrut documente secretizate ale Vaticanului. Ce s-ar putea întâmpla: un proces în
Suedia este puþin probabil, deºi avocata
unei victime prezumate a declarat, ieri,
cã nu exclude solicitarea procurorilor
suedezi de a redeschide ancheta. Oricum, ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a scris pe Twitter cã Julian
Assange nu este un erou ºi nici o persoanã deasupra legii. A mulþumit Ecuadorului ºi preºedintelui Lenin Moreno
pentru colaborarea cu Foreign Office ºi
garantarea cã Julian Assange va fi adus
în Justiþie. Scandalul internaþional, pe
acest „dosar”, este abia la început.

Astãzi:

PSD organizeazã un miting
de proporþii, la Craiova
tori europarlamentari. La miting vor lua
Peste 40.000 de militanþi, simpatizanþi ºi
parte primarii comunelor doljene ºi nu
membri PSD vor participa astãzi, la Craionumai, iar în acest context, liderul PSD
va, la mitingul de susþinere a candidaþilor
Dolj, Claudiu Manda, a anunþat ieri, în cala alegerile europarlamentare, care vor
drul unei conferinþe de presã, cã alþi 14
avea loc pe 26 mai. Pe scenã vor fi preprimari s-au alãturat formaþiunii social-dezenþi membri ai Guvernului, conducerea
mocrate, ca un semnal de susþinere a canpartidului de la nivel naþionl, în frunte cu
didaþilor PSD la europarlamentare.
Liviu Dragnea, precum ºi o parte din viiSenatorul Claudiu Manda, prepean. Nu putem sã spunem cã
deþeanã. Este vorba de antrepreºedintele PSD Dolj, a declarat
este un rãspuns la mitingul PNL,
norul Dinel Ilinca, care pânã ieri
ieri, în cadrul unei conferinþe de
pentru cã la 2500 de oameni sã
i-a fost alãturi preºeºedintelui
presã, cã numãrul participanþilor
rãspunzi cu 40.000 de oameni,
Alde Dolj, Ion Cupã, iar de asla miting va fi unul foarte mare,
este disproporþionat. Repet, este
tãzi a trecut alãturi de PSD, deaproximativ 40.000 de persoane
un miting de campanie unde ne
clarând cã la PSD sunt mai mulºi nu se doreºte a fi o replicã la
prezentãm candidaþii în faþa oate mãsuri ºi programe de dreapmitingul liberalilor. „Ne aºteptãm
menilor”, a explicat liderul socialta decât la un partid care se desã vinã minim 40.000 de membri,
democraþilor doljeni.
clarã a fi de dreapta. „Organizaþia PSD Dolj se întãreºte pe zi ce
simpatizanþi, votanþi sau militanþi
14 primari ºi un vicepreºedintrece ºi de regulã aºa cum v-am
de-ai noºtri. Mitingul se va deste de organizaþie judeþeanã
obiºnuit ºi acum cinci ani de zile,
fãºura la ora 16.00, pe strada A.I
au trecut de partea PSD
vã spunem ºi astãzi, înainte de
Cuza. Vreau sã le mulþumesc
alegeri, arãtãm ºi cu ce ne întãcolegilor din organizaþie, în mod
PSD Dolj a racolat în ultima
rim. Nu suntem genul de persoaspecial domnului Cosmin Vasile
perioadã de timp 14 primari ºi un
ne care ne prefacem cã nu ºtim
ºi domnului Ion Cãlin pentru cã
vicepreºedinte de organizaþie juce se întâmplã. Sunt astãzi, aici,
s-au ocupat de partea de organizare. O sã fim toþi îmbrãcaþi în
alb, este primul miting pe care îl
facem din perspectiva alegerilor
europarlamentare. Vor fi prezenþi
pe scenã lideri din Oltenia, primii 20 de candidaþi, persoane din
conducerea naþionalã a partidului ºi din Guvern. Suntem în faza
de precampanie ºi trebuie sã le
spunem oamenilor noºtri de ce
candidãm, ce ne propunem ºi ce
ne asumãn în faþa doljenilor, iar
aceastã serie de obiective, va fi
obligaþia tuturor candidaþilor care
vor fi aleºi în Parlamentul Euro-

alãturi de mine 14 primari din
judeþul Dolj, 14 primari care nu
erau la PSD, 14 primari care rãman la partidele lor pentru cã altfel ºi-ar pierde mandatul de primari, dar am convenit ca de
acum înainte sã mergem împreunã ºi sã ne susþinem reciproc.
Mai sunt câþiva primari, pe care
posibil sã-i prezentãm în perioada urmãtoare ºi care vor de asemenea sã ni se alãture. Cu o parte dinn aceºtia am fost coechipieri pentru cã am candidat pe
liste comune ºi mã refer la primari din partea UNPR, sunt primari de la PNL care au gândit cã
sunt mai bine reprezentaþi de PSD
ºi de dialogul pe care îl acum cu
PSD. Formal suntem în partide
diferite pentru cã aºa spune legea, dar, în fapt, facem parte din
aceeaºi echipã”, a spus Claudiu
Manda, preºedinte PSD Dolj.

„Ne propunem sã luãm peste
60% în judeþul Dolj”

Este vorba de primarul localitãþii Secu - Dan Victor ; primarul
din Malu Mare - Ilie Dodocioiu;
primarul de la Coþofenii din Faþã
- C-tin Cârciumaru; edilul de la
ªimnicu de Sus - Cosmin Dobrescu; primarul de la Piscu Vechi
- Marius Minea; primarul de la

Bucovãþ - C-tin Tuþã ; edilul de
la Daneþi – Cristian Antonie; primarul de la Teslui - Vasile Stan;
primarului de la Catane – Marius
Dinulescu; edilul de la Gighere Florea Neacºu; primarul de la
Radovan - Marius Daniel Cîrstianu; primarul de la Galicea
Marea – Florel Catanã ; edilul
Sãlcuþei – Eugen Giurcã ºi primarul localitãþii Mischii - Gheorghe Popa. În plus, PSD Dolj, în
ultimele trei luni a reuºit sã atragã
în rândurile partidului pe alþi 1500
de membri noi, din care peste 600
numai în Craiova. „Ne luptãm ca
pe 26 mai sã fim organizaþia cu
cel mai mare procent din þarã. ªi
desigur, organizaþia cu cele mai
multe voturi ºi aici nu este foarte
greu pentru cã suntem un judeþ
mare ºi clar, vom avea cele mai
multe voturi. Dar ne intereseazã
sã fim locul I ºi ca procente. De
aceia ne propunem sã luãm peste
60% în judeþul Dolj. Mai sunt vreo
3-4 judeþe la fel de puternice, care
se bat pentru locul I. Dar sperãm
sã fim locul I, pentru cã acum 5
ani de zile am fost locul II la procente, ne-a bãtut Oltul, dar sperãm ca de data aceasta sã ne luãm
revanºa”, a explicat vicepreºedintele Senatului.
MARGA BULUGEAN
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Inspectoratul de Jandarmi Judeþean Dolj a lansat un proiect
european de combatere a contrabandei cu þigarete
Ieri, Inspectoratul de Jandarmi Judeþean
Dolj „Mihai Bravul” a prezentat, într-un cadru oficial, lansarea proiectului ”Bune practici
în lupta împotriva comerþului ilicit cu þigarete,
în scopul protejãrii intereselor financiare ale
Uniunii Europene – GRILLER - EU”. Este un

A avut loc, ieri, deschiderea
oficialã a Proiectului „GRILLER
- EU”, finanþat din fonduri europene, prin Oficiul European de
Luptã Antifraudã (OLAF). Obiectivul acestui proiect este
schimbul de experienþã ºi îmbunãtãþirea cunoºtinþelor lucrãtorilor implicaþi în lupta împotriva
fraudei în România, Moldova ºi
Bulgaria, respectiv împotriva
comerþului ilicit cu þigarete. Iniþiativa IJJ Dolj, instituþia care este
ºi promotoare ºi beneficiarã, este
aceea de a promova ºi realiza
schimbul de experienþã ºi bune
practici, dar ºi de a îmbunãtãþi
competenþele reprezentanþilor
agenþiilor de aplicare a legii din
cele trei þãri, implicate în lupta
împotriva comerþului ilicit cu þigarete. „Cu sprijinul OLAF , prin
acest proiect a fost transpusã
iniþiativa instituþiei noastre de a

program european, cu finanþare de 80% nerambursabilã, care va duce la diminuarea comerþului ilegal cu produse din tutun, IJJ Dolj
fiind iniþiatorul acestui program. Proiectul este
unul de anvergurã, care poate fi luat ca exemplu, pentru activitãþile ulterioare.

face front comun cu celelalte
instituþii, în lupta împotriva unui
fenomen global, care afecteazã
atât interesele finaciare naþionale, cât ºi pe cele ale Uniunii Europene – contrabanda ºi contrafacerea de þigarete, beneficiarul
direct fiind IJJ Dolj, pe lângã
acesta venind ºi celelate agenþii
de aplicare a legii, invitate la
aceastã deschidere oficialã”, a
precizat Gl. bg. dr. Constantin
Florea, ºeful IJJ Dolj ºi manager al acestui proiect.

alãturi de reprezentanþii IJJ Dolj,
ºi emisarii þãrilor partenere –
Bulgaria (Inspectoratul General
al Poliþiei de Frontierã), respectiv Republica Moldova (Inspectoratul General al Poliþiei de
Frontierã, Serviciul Vamal). De
asemenea, la simpozion, au fost
prezenþi ºi reprezentanþi ai autoritãþilor publice locale ºi centrale, din partea cãrora prezentãm
declaraþii: „Absorbþia fondurilor
europene nerambursabile este o
prioritate a ministerului pe care
îl reprezint. Am crescut, pe exerciþiul financiar actual cu aproape 50%, faþã de cel precedent,
de la 0,7 miliarde de euro la 1,2
miliarde ºi cred cã putem depãºi
acest prag, în 2021 – 2027.
Acest proiect este unul foarte important, care va duce la obþinerea unor rezultate durabile , ºi se

înscrie în cadrul combaterii comerþului ilicit cu produse din tutun ” - Paul Zai, consilier al
ministrului Afacerilor Interne;
„Ce aþi fãcut dumneavoastrã, la
Dolj, pot spune cã este un pionierat, care va fi o susã de inspiraþie ºi pentru alþii. Schimbul de
experienþã, între þãri, este foarte
important, pentru consolidarea
cooperãrii internaþionale” – col.
Gheorghe Marin Brâncoveanu, adjunct al inspectorului ge-

Apreciere din partea
oficialitãþilor

Proiectul are o valoare de peste
60.000 de euro, cu finanþare nerambursabilã, din partea Uniunii
Europene, de 80%, ºi care are,
ca perioadã de desfãºurare, ianuarie 2019 – martie 2020. La
întîlnirea de ieri, au participat,

neral al Jandarmeriei Române;
„Vã felicit pentru implementarea
acestui proiect, care este o iniþiativã lãudabilã , întrucât, în
contextul actual, comerþul ilicit
cu þigarete este un fenomen global, care necesitã soluþii globale” - Dan Narcis Purcãrescu ,
prefectul judeþului Dolj; „Orice
proiect , cu sustenabilitate din
partea Uniunii Europene, ne bucurã. În ceea ce priveºte acest
program, nu putem decât sã ne
bucurãm. Instituþia pe care o repreznit a avut, are ºi va avea
foarte multe proiecte ci Jandarmeria. Cel de acum este unul care
poate fi luat ca un reper pentru
alþii din þarã” – Cosmin Vasile ,
vicepreºedinte al Consiliului Judeþean Dolj; „Lupta împotriva
comerþului ilicit cu þigarete este
un cu grad ridicat de risc. De
aceea, susþinem acest proiect ºi,
conform legislaþiei, vom acorda
tot sprijinul. Ceea ce faceþi este
benefic pentru întreaga comunitate”, Adrian Cosman, viceprimar al Craiovei.
CRISTI PÃTRU

Prima piaþã volantã, în centrul Craiovei
Fructe ºi legume direct de la producãtori, brânzeturi, dulceþuri, miere, fructe uscate ºi multe alte
suprize plãcute îi aºteaptã craiovenii care doresc
Sâmbãtã ºi duminicã, mult-aºteptata piaþã volantã, organizatã de SC Pieþe ºi Târguri Craiova SRL în colaborare cu Primãria Craiova, va fi la dispoziþia craiovenilor, chiar în centrul oraºului, mai exact pe Calea Unirii - de la
Minerva la Poºtã. „Propunerea SC Pieþe ºi Târguri Craiova SRL de organizare a unor pieþe volante, pentru a aduce
produsele mai aproape de cumpãrãtori,
a primit, anul trecut, votul Consiliului
Local Municipal, iar acum vom pune
efectiv în practicã acest proiect. Sâmbãtã ºi duminicã, pe 13 ºi 14 aprilie,
vom amenaja prima astfel de piaþã volantã pe Calea Unirii, de la Minerva la
Poºtã”, a declarat Alin Mãrãcine, directorul general al Pieþelor.

Produse dintre cele mai variate,
pe tarabe

Craiovenii vor putea achiziþiona de

sã-ºi facã toate cumpãrãturile în noua Piaþã Volantã, care va fi organizatã, sâmbãtã ºi duminicã,
pe Calea Unirii.

la tarabele volante de pe Unirii o gamã
variatã de produse: fructe ºi legume
proaspete, direct de la producãtori,
lactate ºi brânzeturi, preparate tradiþionale din carne de porc ºi oaie, dulceþuri, miere ºi produse apicole, ulei
presat la rece, dulciuri de casã ºi
multe altele. „Îi aºteptãm în Piaþa Volantã nu doar pe producãtorii care vor
sã-ºi desfacã aici marfa, ci ºi pe cetãþenii care îºi pot cumpãra de aici
toate cele necesare”, îi încurajeazã
conducerea SC Pieþe pe craiovenii
care vor dori sã viziteze piaþa, pentru
a se familiariza cu acest concept de
comerþ stradal.

Conducerea pieþelor
vrea sã extindã acest concept

Mai mult, societatea care administreazã pieþele municipalitãþii craiovene intenþioneazã sã extindã acest pro-

iect al pieþelor volante, în funcþie de
impactul pe care îl va avea aceastã
primã încercare. „Ne gândim sã gãsim ºi alte locuri propice pentru acest
proiect. Mai mult decât atât, vom cãuta sã asigurãm o ritmicitate a acestor pieþe volante, astfel încât sã asigure ºi producãtorilor o siguranþã a
desfacerii produselor în anumite perioade, dar sã asigure ºi cumpãrãtorilor certitudinea unei surse de produse proaspete ºi de calitate în anumite perioade din an”, a menþionat directorul Alin Mãrãcine.
Proiectul de amenajare a pieþelor
volante este pus în practicã de SC
Pieþe ºi Târguri Craiova SRL împreunã cu Primãria ºi Consiliul Local
Craiova, având sprijinul RAADPFL
Craiova ºi al SC Salubritate Craiova SRL.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Regizorul Andrei ªerban, la Craiova: „Nu am un cult
pentru arhive, meseria mea este de a trãi în prezent”
Regizor de teatru, operã ºi film de talie mondialã,
care ºi-a arãtat mãiestria pe mai toate marile scene,
recompensat cu importante premii ºi distincþii, totodatã profesor cu o strãlucitã carierã la catedra de artã
teatralã, Andrei ªerban s-a aflat, miercuri, la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”, unde a participat la ediþia a II-a a Colocviului Internaþional EXIPORA. Evenimentul se desfãºoarã în perioada 10-14
aprilie 2019 ºi abordeazã probleme legate de exilul ºi
diaspora româneºti, prin prisma operei ºi activitãþii unor
mari personalitãþi ale culturii române care au fost nevoite sã trãiascã ºi sã creeze în afara graniþelor þãrii.
Plecat din România la sfârºitul anilor ’60 ºi revenit la
începutul anilor ’90, Andrei ªerban a ales viitorul Muzeu al Cãrþii ºi Exilului Românesc de la Craiova pentru
a-ºi dona numeroasele mãrturii ale celor douã decenii
din viaþã petrecute în exil în Statele Unite ale Americii –
de la cãrþi, note personale în legãturã cu diferite spectacole de teatru ºi operã ori caiete de regie la afiºe, interviuri apãrute în diverse publicaþii prestigioase, cronici
ºi extrase din presa internaþionalã, fotografii personale
ºi profesionale, corespondenþã, DVD-uri, CD-uri º.a.
Colecþia sa personalã se alãturã, astfel, celor ale acad.
Dan Berindei, acad. Dinu C. Giurescu, acad. Basarab
Nicolescu, Mircea Eliade, Vintilã Horia, Cicerone Poghirc, Leonid Mãmãligã, Ileana Vulpescu º.a., deja existente aici pentru a contura un proict unic în în þarã ºi,
probabil, în Europa. Câteva dintre documentele donate de
regizor au fost reunite într-o expoziþie deschisã, zilele

Nãscut la 21 iunie 1943, la Bucureºti, absolvent, în 1968, dupã ºapte
ani de studiu, al cursurilor de actorie
ºi apoi de regie la Institutul de Artã
Teatralã ºi Cinematograficã Bucureºti,
Andrei ªerban este considerat cel mai
important regizor român din a doua
jumãtate a secolului al XX-lea. A pus
în scenã spectacole în peste 40 de
þãri, iar în Statele Unite ºi-a arãtat mãiestria în mai toate teatrele mari. De la
Meryl Streep la Placido Domingo,
mari actori ºi muzicieni i-au trecut prin
spectacole. Viaþa sa remarcabilã a fost
trãitã, în principal, într-o pendulare între douã lumi diferite – România ºi
America –, dar ºi între genuri ºi activitãþi diferite realizate cu un extraordinar devotament – între teatru ºi operã, între regie ºi pedagogie.
A pãrãsit România în anul 1969,
cu destinaþia finalã Statele Unite ale
Americii, la doar câþiva ani de la sosirea pe tãrâmul tuturor posibilitãþilor fiind apreciat de „New York Times” drept unul dintre cei mai buni
regizori de teatru din America. Începând cu 1980 a montat spectacole
de operã: dupã debutul de la Cardiff
cu opera „Evgheni Oneghin” au urmat invitaþii pe cele mai importante
scene ale lumii – Royal Opera Covent Garden, Metropolitan, San Francisco, Chicago, Los Angeles, Paris,
Viena, Geneva, Zurich, Barcelona, Lisabona, Bologna sau celebra „La Fenice”. Între 1977-1978 a predat la Yale
Drama School, iar în perioada 19801989 a susþinut cursuri de regie ºi

acestea, în Sala „Acad. Dinu C. Giurescu” a bibliotecii.
Deosebita apreciere pentru gestul fãcut l-a copleºit
pe Andrei ªerban, însã regizorul s-a declarat mai degrabã un om al prezentului din teatru decât al trecutului din arhive. «În teatru, care este domeniul meu, avem
de-a face tot timpul cu momentul prezent. Ce a fost ieri
nu mai e, ce va fi mâine încã nu a fost. Doar ce e acum
conteazã. Momentul teatrului este „acum” ºi tot ce se
numeºte arhivã e deja trecut. (…) Pentru mine, tot ce
conteazã este momentul de acum. Am un mare respect
pentru faptul cã aceste mãrturii vor rãmâne posteritãþii. ªtiu cã Basarab Nicolescu are un fel de cult pentru
cuvântul arhivã, dar eu nu îl am. Meseria mea este aceea de a trãi în prezent ºi doar în prezent. Doar acum, în
acest moment”, a mãrturisit domnia sa.
Colocviul Internaþional EXIPORA, cu genericul
„Exilul românesc, diaspora ºi cultura naþionalã”, aduce în prim-planul discuþiilor ºi alte douã personalitãþi
ale culturii exilului românesc: Gherasim Luca, poet ºi
teoretician al suprarealismului, ºi Leonid Mãmãligã,
prozator, dramaturg ºi publicist – la Craiova aflânduse, cu acest prilej, ca invitate speciale, fiicele Christine
Mamaliga ºi Valerie Mamaliga, ºi nepoata Lucille Fontaine. Potrivit managerului Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”, Lucian Dindiricã, evenimentul – a cãrui primã ediþie a avut loc în anul 2017, la
Mediaº, la iniþiativa soþilor Ligia ºi Attila Csiki – urmeazã sã se desfãºoare, anual, la Craiova, complinind
proiectul Muzeului Cãrþii ºi Exilului Românesc.

actorie la Advanced Theatre Training Institute (Harvard).

„Am dat aproape tot, am rãmas
cu... mai nimic la New York!”
A revenit în România dupã Revoluþie, iar dupã experienþa ca director al
Teatrului Naþional Bucureºti (19901993) s-a întors în Statele Unite ale
Americii, unde, în 1992, a primit catedra de Artã Teatralã de la Columbia
University. În deschiderea Colocviului Internaþional EXIPORA de la Craiova, Andrei ªerban a povestit cã,
dupã 27 de ani, când s-a retras din
activitate de la aceastã prestigioasã
instituþie, chiar s-a întrebat ce va face
cu întreaga sa arhivã de documente.
„Aveam douã posibilitãþi: una era
sã le donez Lincoln Central Library,
iar alta sã le donez Columbia University Libraries. Fiecare ar fi fost dornicã sã le primeascã. Însã a intervenit foarte rapid ºi într-un mod destul
de inteligent ºi practic prietenul meu
Basarab Nicolescu, care mi-a spus:
doneazã-le Craiovei, pentru acest
Muzeu al Cãrþii ºi Exilului Românesc.
Este un loc minunat pentru a aduce
în România toatã arhiva pe care o ai
ºi pentru a servi scopului normal, ca
în þara în care te-ai nãscut sã fie disponibil acest material. A fost uºor sã
mã convingã ºi am renunþat la cele
douã propuneri. Lucian Dindiricã a
venit la New York ºi în câteva zile de
varã toridã, împreunã cu soþia mea,
am fãcut niºte eforturi imense de a
pune în vreo 15-18 cutii imense tot

Andrei ªerban a mai vorbit la Craiova ºi despre revenirea în România dupã 20 de ani de exil, ca director al Teatrului Naþional Bucureºti, pe
care a apreciat-o ca o „experienþã foarte puternicã”. «Am schimbat,
într-adevãr, o mentalitate extraordinar de învechitã în spiritul Teatrului
Naþional Bucureºti, cea din comunism, realizând „Trilogia greacã” ºi
alte spectacole de marcã. Dar dupã trei ani mi-am dat seama cã mai mult
nu pot sã fac ºi cã regimul care se instaurase în România nu îmi era
deloc favorabil ºi nu aveam nici un fel de ajutor din partea nimãnui, a
oficialitãþilor. ªi atunci m-am hotãrât sã plec în al doilea exil, înapoi în
SUA, ºi sã preiau catedra de la Columbia University», a spus regizorul.
„N-aº vrea niciodatã sã mai conduc un teatru, sã mai fiu director. Pentru cã ºtiu cã este mai mult un blestem decât un merit! E foarte greu ºi
e foarte frustrant. Mi-au ajuns trei ani de Naþional, mi-au ajuns pe
vecie!”, a adãugat domnia sa.

ce aveam ºi de a le cãra apoi cu toþii,
pe jos, de la Columbia University, pe
Broadway, pentru a le pune în maºini. Am dat aproape tot, am rãmas
cu... mai nimic la New York! Doar cu
câteva lucruri pe care nu o sã le dau
nimãnui!”, a povestit Andrei ªerban.

Regizorul a primit o „Scrisoare de
mulþumire” din partea bibliotecii
„Pentru excepþionala contribuþie la îmbogãþirea patrimoniului
Muzeului Cãrþii ºi Exilului Românesc, prin donarea remarcabilei
sale colecþii de fonduri documentare, bunuri culturale ºi obiecte personale ce se constituie în autentice
ºi adogmatice mãrturii ale vieþii
artistice din exil”, managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia
Aman”, Lucian Dindiricã, i-a oferit
regizorului o „Scrisoare de mulþumire”. De asemenea, o „Scrisoare omagialã” i-a fost înmânatã, în acelaºi
cadru, acad. Basarab Nicolescu,
«pentru susþinerea necondiþionatã
a eforturilor de recuperare a valorilor exilului românesc, pentru generoasele donaþii ale domniei sale
ce au dus la constituirea „Bibliotecii Exilului Românesc din Paris –

Basarab Nicolescu” ºi a „Bibliotecii, colecþiei ºi arhivelor Basarab
Nicolescu” – fresce documentare
ale activitãþii literare ºi ºtiinþifice
a iluºtrilor scriitori români din afara graniþelor, inedite ºi valoroase
instrumente de cercetare academicã – ºi pentru contribuþii deosebite
la întregul demers de realizare a
Muzeului Cãrþii ºi Exilului Românesc de la Craiova».

Acad. Basarab Nicolescu:
„Nu mã aºteptam la deschiderea
extraordinarã pe care a avut-o”
Gestul lui Andrei ªerban de a dona
Craiovei arhiva personalã a fost apreciat public ºi de acad. Basarab Nicolescu, care a vorbit despre receptivitatea pe care regizorul a avut-o la ideea domniei sale. „Andrei ªerban este
nu este numai marele regizor de teatru din lumea contemporanã, este ºi
un gânditor. În articolele ºi interviurile sale, cu modestie, a clãdit o viziune
a teatrului. (…) Dar este ºi o figurã
eminentã a exilului românesc. ªi trebuie sã spun cã nu mã aºteptam, sincer, sã vãd deschiderea extraordinarã
pe care Andrei ºi soþia sa, Dana Dima,

au avut-o la ideea pe care le-am lansat-o, de donaþie a arhivelor pentru
Muzeul Cãrþii ºi Exilului Românesc din
Craiova. Este extraordinar cã putem
avea arhivele Andrei ªerban aici.
Acest gest e foarte important, pentru
cã mulþi nu înþeleg sensul acestui
muzeu – o iniþiativã unicã pe plan
naþional, dar, dupã cunoºtinþa mea,
nu existã un proiect echivalent nici în
Europa. Îi sunt recunoscãtor pentru
toate aceste lucruri!”, a spus acad.
Basarab Nicolescu, care a apreciat,
deopotrivã, Colocviul Internaþional
EXIPORA 2019 ca „sãrbãtoare a inteligenþei, a culturii, a creativitãþii”.
***
„În situaþii din acestea în care primesc diplome sau premii, când sunt
celebrat sau când aud cã se spun
cuvinte foarte mari despre mine, mã
simt jenat. Pentru cã nu prea mã ajutã
cuvintele frumoase ºi bune, mã ajutã
mai mult… cronicile proaste!”, a mãrturisit Andrei ªerban, revenind la teatru ºi la meseria „de a trãi în prezent ºi
doar în prezent ºi susþinând pentru
publicul care a umplut Sala „Acad.
Dinu C. Giurescu” a bibliotecii doljene o scurtã conferinþã pe tema legãturii dintre teatru ºi viaþã.

Director al Teatrului Naþional din Craiova în perioada 19882000, Emil Boroghinã a povestit, cu prilejul Colocviului Internaþional EXIPORA, despre cum instituþia a ratat, la începutul
anilor ’90, întâlnirea cu arta lui Andrei ªerban. Dupã mai multe
discuþii ºi tatonãri, regizorul chiar a venit aici dupã Revoluþie ºi
a vizionat spectacolul lui Silviu Purcãrete „Piticul din grãdina de
varã”, dupã piesa lui D.R. Popescu. «Urma sã vinã sã monteze,
optase pentru „Trilogia anticã”. Spre neºansa noastrã, a mers la
Bucureºti ºi s-a întâlnit cu Andrei Pleºu ºi cu Ion Caramitru,
care i-au propus ºi l-au convins sã ia direcþia Teatrului Naþional
de-acolo. Probabil cã aºa au vrut astrele... ca destinul nostru sã
fie altul, sã nu fie legat de Andrei ªerban. Iar Andrei ªerban sã
îºi urmeze drumul lui extraordinar, iar noi sã ne urmãm drumul
nostru, împreunã cu Silviu Purcãrete», a spus Emil Boroghinã.
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SOCIETATE COOPERATIVÃ DE
CONSUM MELINEªTI CONVOCATOR
ADUNARE GENERALÃ ORDINARÃ ªI EXTRAORDINARÃ din data de 26.04.2019.
Consiliul de administraþie al Societãþii
Cooperative de Consum Melineºti, în temeiul art. 34 din Legea nr.1/2005, ºi al
Actului Constitutiv al societãþii cooperative de consum convoacã Adunarea
Generalã Ordinarã a membrilor cooperatori ai societãþii cooperative la data
de 25.04.2019 la ora 10,00 la sediul societãþii cooperative din comuna Melineºti sat Melineºti, str. Principalã nr.
267, ºi Adunarea Generalã Extraordinarã la data de 26.04.2019 ora 12,00 la
aceeaºi locaþie, având urmãtoarea ordine de zi: I. Pentru Adunarea generalã
ordinarã 1. Prezentarea, discutarea ºi
aprobarea raportului Consiliului de Administraþie pe anul 2018. 2. Prezentarea ºi discutarea raportului cenzorului.
3. Discutarea situaþiei financiare anuale ºi stabilirea modului de repartizarea
profitului. 4. Descãrcarea de gestiune
a administratorilor. 5. Adoptarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul
2019 ºi mãsurile de realizare a acestuia. 6. Stabilirea indemnizaþiei pentru
membrii Consiliului de Administraþie ºi
cenzor pe anul 2019. 7. Aprobarea
cuantumului cotizaþiei lunare cãtre
U.J.C.C Dolj. 8. Alegerea delegaþilor pentru adunãrile generale ale U.J.C.C Dolj
ºi mandatarea persoanei care sã reprezinte societatea la O.R.C. Dolj. 9. Diverse. II Pentru Adunarea generalã extraordinarã 1. Aprobarea bunurilor aparþinând societãþii cooperative care pot
face obiectul ipotecãrii, gajãrii, închirierii sau înstrãinãrii pe parcursul anului 2019. 2. Aprobarea virãrii unui procent de 10% din vânzãrile de active edificate din fondul centralizat în contul
U.J.C.C. Dolj. 3. Mandatarea Consiliului
de Administraþie al societãþii cooperative cu îndeplinirea demersurilor necesare executãrii operaþiunilor de la pct.1
ºi mandatarea persoanei care sã reprezinte societatea la O.R.C. Dolj. 4. Diverse. În cazul în care la data ºi ora stabilitã nu se întruneºte cvorumul de ºedinþã cerut de lege pentru desfãºurarea
adunãrilor, acestea se reconvoacã pentru data 30.04.2019 la aceeaºi orã, în
acelaºi loc ºi cu aceeaºi ordine de zi.

DIRECÞIA Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor Dolj organizeazÎ
concurs pentru ocuparea funcþiilor publice
vacante de execuþie, dupã cum urmeazã: 1
post de consilier, clasa I, grad profesional
superior- Serviciul Control Oficial Sãnãtate
ºi Bunãstare Animalã. Condiþii specifice de
participare: studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã
de licenþa sau echivalentã în domeniul fundamental stiinþe biologice ºi biomedicale, ramura de stiinþã medicinã veterinarã, domeniul de licenþã medicinã veterinarã, specializarea medicinã veterinarã; vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani; 1 post de
consilier, clasa I, grad profesional superiorBiroul Autorizare, Înregistrare, TRACES ºi
Gestiunea Activitãþii de Import-Export. Condiþii specifice de participare: studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþa sau echivalentã în
domeniul fundamental ºtiinþe biologice ºi biomedicale, ramura de ºtiinþã medicinã veterinarã, domeniul de licenþã medicinã veterinarã, specializarea medicinã veterinarã; vechime în specialitatea studiilor: minimum 7
ani; 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior- Compartimentul Achiziþii-Investiþii. Condiþii specifice de participare: studii
universitare de licenþã absolvite cu diplomã,
respectiv studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã, în domeniul fundamental ºtiinþe sociale, ramura de ºtiinþã ºtiinþe juridice, domeniul de licenþã drept, specializarea drept; vechime în specialitatea studiilor: minimum 7
ani. Concursul va fi organizat la sediul Direcþiei Sanitare Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor Dolj la data de 13.05.2019, ora
11.00- proba scrisã. Interviul se susþine în
termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la
data susþinerii probei scrise. Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici- (r2), cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare. Dosarele de concurs se vor depune în termen de
20 de zile de la publicarea anunþului în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, respectiv pânã la data de 02.05.2019 la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Direcþiei Sanitare Veterinare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor Dolj. Relaþii suplimentare se pot
obþine la sediul Direcþiei Sanitare Veterinare
ºi pentru Siguranþa Alimentelor Dolj- Compartimentul Juridic ºi Resurse Umane, Craiova, strada Fântâna Popova, nr.30, judeþul
Dolj, telefon 0251.428.791, interior 115.

COMUNA Dãnciuleºti, cu sediul în
Comuna Dãnciuleºti, sat Hãlãngeºti, str.
Principalã, nr. 137, Jud. Gorj, organizeazã concursul de recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie vacante de: Consilier, cls. I, asistent al
Compartimentului cadastru ºi agriculturã, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Dãnciuleºti. Condiþii generale: Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, r(2), cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Condiþii specifice: 1.Studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã, în
domeniul ªtiinþe inginereºti, specializarea mãsurãtori terestre ºi cadastru; 2.Vechime: minim 1 an în specialitatea studiilor necesare ocupãrii funcþiei publice
menþionate. Concursul se va desfãºura
astfel: Proba scrisã: 15 mai 2019, ora
10.30; Interviul: 17 mai 2019, ora 10.30.
Data limitã de depunere a dosarelor de
participare la concurs este în termen de
20 de zile de la data publicãrii anunþului
în Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a, pânã la data de 02.05.2019, ora
16.00 ºi va conþine în mod obligatoriu
documentele prevãzute la art.49 din HG
nr.611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Condiþiile de
participare ºi condiþiile de desfãºurare
a concursului de recrutare, bibliografia,
informaþii suplimentare privind documentele necesare dosarului de concurs
se afiºeazã la sediul Consiliului local
Dãnciuleºti ºi pe site-ul Comunei Dãnciuleºti. Relaþii suplimentare se pot obþine la Serviciul secretariat- Comuna
Dãnciuleºti, persoanã de contact: Deaconeasa Târziu Marieta Alina- inspector,
telefon 0253.289.356.

Vând douã
chioºcuri noi,
cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457.
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SC Eurogenetic SRL anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire staþie mixtã distribuþie carburanþi auto ºi
amplasare totem, bazin etanº vidanjabil ºi acces din Aleea 4 ªimnic”, propus a fi amplasat în municipiul Craiova, str.Aleea 4 ªimnic, nr.12 (fost nr.6).
Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
str.Petru Rareº, nr.1, ºi la sediul SC
Eurogenetic SRL, str.Calea Bucureºti,
nr.135, loc.Pieleºti, în zilele de luni
pânã joi, între orele 8.00-16.00, ºi vineri, între orele 8.00-14.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, str.Petru Rareº, nr.1.
PRIMÃRIA TEASC titular al proiectului „ CANALIZARE ÎN SATUL SECUI „
anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului
Dolj, în cadrul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, pentru
proiectul: CANALIZARE ÎN SAT SECUI,
COMUNA TEASC” propus a fi amplasat în sat Secui, comuna Teasc. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj din Craiova, str.Petru Rareº, nr. 1, Jud.Dolj, în zilele de
luni- joi, între orele 8.00-16.30 ºi vineri
între orele 8.00-14.00, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet: http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de
10 zile de la data publicãrii anunþului
pe pagina de internet a Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj.

PRESTÃRI SERVICII

SC STYH A&A SRL
executã lucrãri de construcþii a clãdirilor rezidenþiale ºi nerezidenþiale. Oferã toate mãrcile de beton la preþuri
competitive. Telefon:
0771/374.288.
REPARÃM TELEVIZOARE - ORICE TIP.
Telefon: 0722/809.368.

Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor,
cadastru, anexe, apã
curentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Telefon: 0765/291.623.
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 casã + anexe,
teren 2800 mp. Cioroiaºi - Dolj. Telefon:
0765/152.614.

TERENURI

LOC DE CASÃ, 2600
metri pãtraþi, deschidere la drum - 34 metri.
Telefon: 0722/475.344.
Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren Craiova.
Telefon: 0251/548.870.
Vând în Bãile Govora
terenuri de 400 mp ºi
1500 mp, toate utilitãþile, asfalt, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.

VÂNZÃRI
CASE

VÂNZÃRI DIVERSE

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 casã comuna
Scaeºti. Telefon: 0744/
375.858.

VÂND PORCI. Telefon: 0787/ 381.508
Butoi de Zinc 200 litri,
butoi de lemn 140 litri
vin, moarã 220V0,8kw, uruitoare motor
electric 220V- 380V-2,2
kw, lãzi stupi, uºã lemn
cu toc – stejar. Telefon:
0720/115.936.

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, discuri cu muzicã diferitã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând loc de veci lucrare + cruce. Telefon:
0351/456.907; 0770/
304.207.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

Cuverturã pluºatã grena nouã, covor persan
220/210, sãpun de
casã 5 kg, apometre
2 bucãþi. Telefon:
0770/303.445.
Vând groapã suprapusã cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0770/304.207;
0351/456.907.
Vând familie raþe mute
(rãþoi + 2 raþe) pentru
prãsilã ºi ouã incubaþie.
Telefon: 0786/391.745.
Vând 4 roþi MERCEDES cu cauciucuri
de iarnã 195/65R15,
jante în stea. Preþ
convenabil. Telefon:
0762/183.205.
Vând 1000 chiparoase florifere (tuberoze)
cu 10-12 puieþi pe
bulb. Telefon: 0786/
391.745.
Vând solarii din þeavã fixate pe pivoþi
demontabili, ranforsate cu trei lonjeroane pe coamã. Telefon: 0786/391.745.
Vând 2 ponei (masculi) ºi cãþei ciobãnesc
de Bucovina. Telefon:
0748/145.050.

AUTO

Vând OPEL ASTRA G
CARAVAN argintiu,
motor 1,6 benzinã ºi instalaþie gaz butelie toroidalã 1800 E. Telefon:
0786/391.745.
Vând MERCEDES E
270, diesel din 2004,
culoare negru - înmatriculat în România.
Telefon: 0786/391.745.
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FIRMA GALCRISFARM SRL declarã
pierdut ºi nul: Numãr
de ordine pentru
DATECS MP55, seria: 12262504.
FIRMA VLASCEANU DORIN–CONSTANTIN PFA declarã pierdut ºi nul: Numãr de ordine pentru
DATECS, model DP
05, seria: 26006006.
FIRMA TESCAN AUREL PFA declarã pierdute ºi nule: Numãr de
ordine, Carte de interventie pentru ACTIVA,
model MAGIC, seria:
AC338590.
FIRMA BOBDARY
SRL declarã pierdute ºi
nule: Numãr de ordine,
Carte de intervenþie
pentru DATECS, model DATECS MP 55B,
seria: 15071979.
FIRMA BOBDARY
SRL declarã pierdute ºi
nule: Numãr de ordine,
Carte de intervenþie
pentru DATECS, model DATECS MP 55B,
seria: 15123598.

PIERDERI

FIRMA ALISS SHOES SRL declarã pierdute ºi nule: Numãr
de ordine pentru DATECS MP55, seria:
12129315.
FIRMA ALISS SHOES SRL declarã pierdute ºi nule: Numãr
de ordine, Carte de
Intervenþie pentru
DATECS MP55, seria: 12261422.

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

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

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ...........................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã, la
rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
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Mangia s-a
s-a resemnat
resemnat în
în privinþa
privinþa titlului:
Mangia
titlului:
„T
„Trebuie
rebuie sã
sã ne
ne consolidãm
consolidãm locul
locul 3”
3”

Antrenorul italian admite cã meciul cu Viitorul
este extrem de important pentru pãstrarea
locului pe podium
Primul meci din etapa care închide turul play-off-ului este Viitorul – Universitatea Craiova, sâmbãtã, de la ora 21.30, la Ovidiu.
Cele douã echipe se luptã atât pentru un loc în finala Cupei României, dar ºi pentru ultima poziþie pe
podium. Oltenii ºi-au luat gândul
de la titlu ºi acum sunt îngrijoraþi
în privinþa locului 3, pe care dacã
îl pierd, iar Astra câºtigã Cupa
României, nu vor juca în cupele
europene. „Este un meci important pentru a ne consolida poziþia
actualã. Nu mai depinde de noi titlul, ce putem face noi acum este
sã ne consolidãm locul 3, clasamentul spune acest lucru. Nu ne
intereseazã ce se întâmplã la CFR
– FCSB, pentru noi este important ce facem cu Viitorul. Vrem sã
facem cel mai bun meci posibil.
Dacã vom câºtiga, atunci este un
scenariu, dacã nu, vom vedea.
Meciul din Cupã cu Viitorul n-a
fost unul închis, tacticizat. ªi noi
am jucat bine pânã în minutul 75,
apoi am fãcut anumite greºeli. ªi
cu CFR am avut posesie, dar ei au
fãcut foarte bine faza de apãrare”
a spus Devis Mangia îmtr-o conferinþã de presã.

Nu vrea sã plece, nu crede cã
va fi dat afarã

Italianul a comentat ºi vehiculata despãrþire de Craiova, declarându-se însã încrezãtor cã îºi va
continua mandatul: „Una este sã
aparã nume în presã, altul este
adevãrul. Probabil unii au anumite
dorinþe pentru banca tehnicã a
Craiovei. Nu este o problemã pentru mine cã apar aceste zvonuri,
eu am drumul meu ºi acum sunt
aici ºi am contract. Eu nu-mi doresc sã plec, am încredere din partea conducerii ºi cred cã ºi din
partea majoritãþii suporterilor.
Aceste zvonuri au apãrut din presa
centralã, cineva vrea sã creeze probleme pentru o anumitã poziþie. Eu
vãd cum se antreneazã jucãtorii,
care este relaþia mea cu grupul ºi
cred cã nu-i afecteazã aceste ºtiri”.
Mangia spune cã nu i-au fost aduºi
jucãtori peste capul sãu ºi de fiecare datã ºi-a dat OK-ul pentru un
transfer: „Toþi jucãtorii care au venit au fost aduºi au primit aprobarea mea, atât cei propuºi de club,
cât ºi cei transferaþi la propunerea
mea. Sunt mulþumit de lot.”

Sezon încheiat pentru Koljic
Dupã ce l-a vândut în SUA pe
golgheterul Alex Mitriþã, Craiova a rãmas pentru acest final de
sezon ºi fãrã al doilea cel mai bun
marcator, Elvir Koljic. Accidentat în meciul naþionalei Bosniei cu
Armenia, atacantul are o rupturã
muscularã ºi nu va mai evolua
în stagiunea actualã. Mai mult,
pentru partida de la Ovidiu, Mangia nu va putea conta nici pe
Andrei Cristea. „Nu cred cã va
mai juca în acest sezon Koljic,
iar la Viitorul nu va juca nici Cristea, fiindcã are o problemã la
genunchi” a spus Mangia.

Mateiu: „Craiova trebuie sã-ºi
propunã în fiecare an titlul”

Alexandru Mateiu nu a mai
spus cã el ºi colegii îi vor cãlca
pe cap pe cei de la Viitorul, aºa
cum declarase cu câteva zile în
urmã, dar rãmâne optimist în
privinþa duelului de la Ovidiu.
Mateiu spune cã Universitatea ar
trebui sã-ºi propunã în fiecare an
titlul, chiar dacã de când s-a
anunþat acest obiectiv lucrurile
nu au mers bine la echipã.
„Este un meci foarte greu,
ºtim cu toþii cã la Viitorul acasã
este dificil, dar mergem acolo cu
gândul de a câºtiga. Ne-am revenit, suntem încrezãtori cã putem scoate maximum de puncte. Viitorul este o echipã care joacã fotbal, au fost meciuri spectaculoase cu ei. Nu a fost nicio
presiune suplimentarã pe noi de
când am declarat cã vrem titlu,
titlul trebuie sã fie mereu un obiectiv la Craiova, iar noi trebuie
sã demonstrãm cã meritãm sã
jucãm aici. Nu mã afecteazã cu
nimic cã nu am fost chemat la
naþionalã, mã gândesc numai la
echipa mea de club ºi aici vreau
sã joc ºi sã dau totul” a declarat
Mateiu.

Clubul ºi-a cerut scuze faþã de
Gicã Popescu, dupã ce
galeria l-a înjurat pe acesta

Dupã ce suporterii Craiovei lau înjurat pe Gicã Popescu la meciul cu Viitorul ºi l-au numit
„Iuda”, clubul din Bãnie a postat
pe pagina oficialã de facebook un
comunicat prin care îºi cere scuze public faþã de fostul internaþi-

onal, publicând totodatã un facsimil al mesajului transmis de
Gicã Popescu în ziua meciului
Universitatea – Viitorul, la care a
asistat, pe „Ion Oblemenco”.
„Aºa e la Craiova” înseamnã
ºi ca noi sã ne respectãm valorile. Iar Gicã Popescu este o valoare a ªtiinþei. Nu a fost doar
cãpitanul Universitãþii Craiova, a
fost ºi cel care a sfidat sistemul
înainte de 1989 când a refuzat
sã joace la altã echipã. ªi mai
mult decât atât, reprezintã o valoare imensã a României. Fiindcã el a jucat la cel mai înalt nivel
ºi a purtat numele ªtiinþei ca ºi
cãpitan în vestiarul Barcelonei, în
vestiarele celor de la PSV Eindhoven sau Galatasaray pe vremea
când cea din urmã câºtiga Cupa
UEFA ºi SuperCupa Europei învingând în finalã Real Madrid.
Cuvintele sunt scrise de Gicã
Popescu înainte ca unii dintre noi
sã greºeascã. Ne cerem scuze,
Gicã Popescu. ªi te aºteptãm înapoi pe „Ion Oblemenco” este
mesajul clubului din Bãnie.
Mesajul lui Gicã Popescu la
primul meci la care a asistat pe
noul stadion al Craiovei: „Este o
zi specialã pentru mine...Dupã
foarte mult timp m-am întors
ACASÃ. Am avut ºansa sã joc
pe mari stadioane ale lumii...la
mari echipe...în faþa a sute de mii
de suporteri. Niciodatã, niciunde nu am simþit ce am trãit de
fiecare datã pe...OBLEMENCO.

Voleibaliºtii Craiovei au scos 2 puncte în Capitalã
Voleibaliºtii de la SCMU
Craiova au revenit de la 0-2
la seturi ºi au câºtigat meciul
din deplasare cu CSM Bucureºti, scor 3-2, pe seturi: 1725, 17-25, 25-22, 25-23, 1510, în etapa a 5-a a play-offului Diviziei A1. Meciul s-a

disputat în Sala Sporturilor din
Dobroeºti, Ilfov, ºi a durat
aproape 2 ore. Dan Pascu a
folosit jucãtorii: Licã - cpt. 19
puncte, Milivojevic 14, Sestan 14, Lupu 10, Olteanu 4,
Halilovic 1, Georgescu 1, Teleleu 1, Imhoff, Ene ºi Maj-

storovic - libero. Lider rãmâne Arcada Galaþi, cu 59 de
puncte, urmatã de SCMU
Craiova, cu 57 de puncte, iar
pe locul 3 este Zalãul, cu 56
de puncte. În runda viitoare,
SCMU Craiova joacã luni, în
Sala Polivalentã, cu Dinamo.

tori de la ºcoala de fotbal din
Bãnie a lui Gicã Popescu, inclusiv Tudor Bãluþã, au fost direcþionaþi cãtre Viitorul.
„Oblemenco - un înger, Balaci - un mit, Gicã Popescu...doar o javrã” a fost mesajul
galeriei Craiovei în 2002, dupã
ce fostul cãpitan al ªtiinþei a semnat cu marea rivalã, Dinamo.

Aici a fost, este ºi va fi pentru
mine...ACASÃ”
„Tu nu eºti neutru, tu eºti
IUDA” a fost mesajul galeriei
Craiovei pentru Gicã Popescu,
dupã ce acesta a declarat cã la
meciul Universitatea – Viitorul nu
are o favoritã, este echidistant.
Fiul lui Gicã Popescu, Nicolas,
joacã la Viitorul. Mai mulþi jucã-

Liga I, play-off, etapa a 5-a
Viitorul – „U Craiova, sâmbãtã, ora 21.30
CFR Cluj – FCSB, duminicã, ora 21
Sepsi – Astra, luni, ora 21

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

1. CFR Cluj
2. FCSB
3. Craiova
4. Viitorul
5. Astra
6. Sepsi

4
4
4
4
4
4

3
3
2
2
0
0

1
0
1
1
0
1

0
1
1
1
4
3

5-1
8-4
4-3
6-3
1-8
1-6

37
34
30
26
21
20

Play-out, etapa a 5-a
Chiajna – Cãlãraºi, vineri, ora 18
Iaºi – Dinamo, vineri, ora 21
Botoºani – Hermannstadt, sâmbãtã, ora 18.30
Voluntari – Gaz Metan, duminicã, ora 18

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

1. Mediaº
2. Dinamo
3. Poli Iaºi
4. Voluntari
5. Botoºani
6. Hermanns.
7. Cãlãraºi
8. Chiajna

4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
2
3
0
0
1
0

0
0
0
1
1
1
1
2

0
1
2
0
3
3
2
2

8-2
8-4
4-5
7-3
2-6
2-7
4-6
5-7

28
25
23
21
19
17
16
11

