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BEJ Dolj:
Dolj: Rezultate
Rezultate provizorii
provizorii
BEJ
la
la alegerile
alegerile europarlamentare!
europarlamentare!

Deºi nu a fost verificatã o bunã parte
din procesele verbale, întocmite de secþiile de votare, pe site-ul Biroului Electoral Central, la ora închiderii ediþiei
print, sunt prezentate urmãtoarele date,
la judeþul Dolj: PSD 115.520 voturi;
PNL 64.682 voturi ºi USR-PLUS

47.947 voturi. Social-democraþii au
pierdut alegerile europarlamentare pe
municipiul Craiova, unde pe primul loc
s-a plasat USR (34.000 voturi), pe locul
al doilea - PSD (31.000 voturi), iar pe
locul al treilea - PNL (25.000 voturi). Social-democraþii au câºtigat alegerile la

Calafat, Bãileºti, Filiaºi, Dãbuleni ºi Segarcea. Dintre oraºe. Se pare, potrivit
estimãrilor, cã social-democraþii de la
Dolj, din partea cãrora pe lista de candidaþi s-a aflat ºi senatorul Claudiu Manda, au obþinut cele mai bune rezultate
dintre toate organizaþiile din þarã.
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O zi cum nu a mai fost!
27 mai 2019 – precedatã de ziua
alegerilor europarlamentare – a adus o
mai mare „nenorocire” social-democraþilor, prin condamnarea de ÎCCJ a
liderului lor, Liviu Dragnea, preºedintele Camerei Deputaþilor, la trei ani ºi
ºase luni de închisoare cu executare.
Douã descumpãniri în cascadã, care
lovesc teribil în social-democraþi, ºi
aºa îngenuncheaþi de scorul dezamãgitor, înregistrat, aproape neverosimil,
în alegerile europarlamentare, neanunþat de niciun sondaj de opinie. Deºi
mãsurãtorile sociologice, din Capitalã, de la Cluj-Napoca, dar ºi din alte
oraºe din Ardeal, trebuia sã le dea de
gândit. Dar ºi orchestra pe Titanic,
ºtiþi bine... cum îºi continua repertoriul. Condamnarea lui Liviu Dragnea,
la trei ani ºi ºase luni cu executare,
pentru instigare la abuz în serviciu, în
dosarul angajãrilor fictive, prin menþinerea de fapt a pedepsei aplicate la fond
(2 la 1), îndelung amânatã, se circumscrie paradoxal „rãcorii anunþate de
o ambasadã de la Bucureºti”, cu un
simþ al umorului negru, dar ºi al perspicacitãþii, de luat în seamã. Mesaj

MIRCEA CANÞÃR
Va rãzbate evident în presa internaþiosubliminal. O condamnare penalã care
nalã, avidã de astfel de evenimente,
satisface probabil pe adversarii polipetrecute... la alþii. Cu PSD-ul învins
tici ai lui Liviu Dragnea, ºi în primul
în alegerile europarlamentare, a cãror
rând pe marele sãu „duºman”, fost conmizã nu a avut nicio legãturã cu scogener, Victor Ponta, care va continua
pul propriu-zis – trimiterea celor mai
sã se rotunjeascã, menitã însã a întreþine o atmosferã tensionatã, în contibuni europarlamentari români în Parnuare, în societate. Oricum, epopeea
lamentul European – cu Liviu Dragdosarului preºedintelui PSD, Liviu
nea, artizanul victoriei în alegerile parDragnea, ia sfârºit. Cei care îi salutã
lamentare din 2016, condamnat de
condamnarea vor rãmâne convinºi cã
ÎCCJ, cum spuneam, la trei ani ºi ºase
s-a fãcut dreptate, cei care o deplâng
luni de închisoare, se prefigureazã mai
vor þine seama de faptul cã trãim întrmulte scenarii posibile. Niciunul dãtão þarã în care se poate face puºcãrie...
tor de mari speranþe tonice. Invocarea
foarte uºor. Mai ales când eºti politiilogicã a pãrãsirii benevole a guvernãcian. Lui Liviu Dragnea, devenit un
rii, în urma rezultatului la europarlaparia al societãþii, în viziunea adversamentare, are similitudini doar în Franrilor politici, i se vor reproºa multe,
þa, unde Marine Le Pen, liderul Aduinclusiv faptul cã nu a fãcut mai denãrii Naþionale (ex-FN), a cãrei listã
mult pasul înapoi, presimþind deznode candidaþi a ieºit câºtigãtoare, îi sodãmântul. Ori, tocmai el, care ºtia atâlicitã preºedintelui Emmanuel Macron
tea ºi atâtea subtilitãþi, din lumea în care
dizolvarea Adunãrii Naþionale, întrucât
se miºcase, s-a autoiluzionat mai mult
LREM, partidul sãu de guvernãmânt,
decât era cu putinþã. Fiind vorba de
a venit pe locul doi. Dar Marine Le Pen
un politician de rang înalt, preºedinte
reprezintã extrema dreaptã în lumea
al Camerei Deputaþilor, condamnarea
politicã a Europei. Rezultate neconvinlui va reverbera multã vreme în spagãtore au obþinut ºi alte partide aflate
þiul public, cu consecinþele de rigoare.
la guvernare, ºi deºi exemplul nu este

cel mai sugestiv, Syryza (Grecia), partidul premierului Alexis Tsipras, s-a
vãzut depãºitã de Noua Democraþie
(dreapta), formaþiune aflatã în opoziþie. În peisajul socio-politic, sentinþa
de condamnare a lui Liviu Dragnea va
fi dezbãtutã îndelung. Pe cine va convinge ºtim. Liviu Dragnea poate pãrea
un sacrificat de serviciu, în urma unui
referendum pe justiþie care a trecut,
fãrã ca cei care l-au votat sã ºtie cu
exactitate ce întrebãri a cuprins. S-a
spus, mereu, cã PSD-ul se aflã într-o
relaþie precarã cu familia sa politicã europeanã (PES), cu Bruxelles-ul ºi
Strasbourg-ul: în Polonia, dar e vorba... de Polonia, în relaþie tensionatã
cu UE pentru reformele controversate, PiS (partidul de guvernãmânt) s-a
impus cu detaºare, atingând 43% dupã
ce în 2014 avusese doar 23,8%. Eurodeputaþii PiS sunt acum curtaþi, pentru a rotunji familii politice, aflate în
competiþie. 27 mai 2019 rãmâne o zi
de þinut minte, multã vreme, de socialdemocraþi. A fost o zi neagrã, din caleafarã, o zi a bãtãliilor pierdute. Nu a
„rãzboiului”.

Liviu Dragnea a fost condamnat
la închisoare cu executare
Liderul PSD Liviu Dragnea a fost condamnat la închisoare de 3 ani ºi 6 luni
cu executare, în dosarul angajãrilor fictive de la Direcþia de Protecþie a Copilului Teleorman. Decizia Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie este definitivã.
Magistraþii Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie au decis menþinerea deciziei de condamnare
de pe fond, la 3 ani ºi 6 luni de
închisoare cu executare în cazul
preºedintelui PSD Liviu Dragnea,
acuzat de instigare la abuz în serviciu. Este a doua condamnare
definitivã a lui Dragnea dupã cea
de la referendum.
ªi fostul director general al
Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Teleorman, Floarea Alesu, a rãmas
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cu condamnarea din prima instanþã, de 3 ani, 7 luni ºi 20 de
zile de închisoare cu executare.
În dosar, judecãtorii au mai decis condamnarea Olguþei ªefu,
la data faptelor director executiv
adjunct al D.G.A.S.P.C. Teleorman, la un an de închisoare cu
suspendare pentru fals intelectual ºi achitarea pentru abuz in
serviciu, achitarea lui Valentina
Marica, fost ºef al Complexului
de recuperare, pentru abuz în
serviciu, condamnarea lui Constantin Balaban, la data faptei ºef
al Complexului de servicii destinate copilului ºi familiei, la un an
cu suspendare pentru fals inte-

lectual ºi achitarea pentru abuz
în serviciu, condamnarea lui
Gheorghe Nicuºor, fost ºef al
Serviciului Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare, la
3 luni cu suspendare pentru fals
intelectual ºi achitarea pentru
abuz în serviciu, condamnarea
Adrianei Botorogeanu, la data
faptelor funcþionari publici în cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman, la
doi ani de închisoare cu suspendare, condamnarea Rodicãi
Miloº, la data faptelor funcþionar public în cadrul D.G.A.S.P.C.
Teleorman, la 3 ani cu suspendare, dar ºi condamnarea lui Ionel Marineci, fost ºef serviciu în

cadrul Complexului de servicii
destinat copilului ºi familiei, la 3
ani cu suspendare.
În cazul fostei soþii a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, magistraþii au dispus achitarea pentru abuz în serviciu dupã
ce pe fond judecãtorii au hotãrât încetarea procesului penal.
Hotãrârile în dosar au fost luate

cu 4 voturi ”pentru” ºi 1 vot
”împotrivã”, un judecãtor opinând separat cã se impune rejudecarea procesului. Decizia magistraþilor Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie (ÎCCJ) este definitivã. În primã instanþã, Liviu
Dragnea fusese condamnat la 3
ani ºi 6 luni de închisoare cu executare, dar a atacat sentinþa.

Conducerea PSD, convocatã de urgenþã
Comitetul Executiv
al PSD se va reuni
astãzi, de la ora 18.00,
pentru a vedea calea
de urmat în contextul
condamnãrii liderului
partidului, Liviu Dragnea. Surse socialdemocrate au declarat,
ieri, cã Viorica Dãncilã
va prelua ºefia partidului pânã la organizarea
de noi alegeri.

Premierul Viorica Dãncilã a declarat, ieri, cã a
convocat Biroul Permanent Naþional ºi Comitetul
Executiv, pentru ziua de astãzi, pentru a stabili paºii de urmat, menþionând cã nu va demisiona de la
Guvern. “Am convocat o parte din liderii PSD, din
miniºtrii guvernului pentru a decide împreunã în
aceste momente importante pentru PSD. Indiferent de sentimentele faþã de Liviu Dragnea, vã daþi
seama cã pentru PSD condamnarea preºedintelui
în funcþie reprezintã un moment dificil, aºa cum a
reprezentat pentru orice partid. Uman vorbind, este
o dramã atât pentru el, ca persoanã, cât ºi pentru
familia lui, iar în calitate de colegi de partid suntem
alãturi de dumnealui ºi de familia sa, evident este
un moment dificil. Vreau sã precizez cã nu vom
comenta în nici un fel decizia instanþei de judecatã
pronunþatã astãzi (luni - n.r.)”, a afirmat Viorica
Dãncilã, într-o declaraþie de presã la sediul PSD.
Premierul spune cã nu va demisiona. “Vreau sã

precizez faptul cã suntem un partid unit, în momentele dificile PSD a strâns rândurile, aºa vom
face ºi de acum în colo, mâine (n.r. - astãzi) am
convocat Biroul Permanent Naþional la ora 11.00,
CEX la ora 18.00. Împreunã vom lua deciziile, împreunã vom vedea unde am greºit, care sunt paºii
pe care trebuie sã îi facem ºi cum putem acþiona
în perioada urmãtoare, într-un mod unitar, într-un
mod în care sã arate unitatea PSD. Vreau sã vã
asigur de faptul cã nu îmi voi da demisia, indiferent de solicitãrile unora sau altora, vom respecta
decizia luatã în Parlament în urma unei moþiuni de
cenzurã, dacã aceasta va fi depusã, dar asta nu
înseamnã dacã cineva cere demisia imediat trebuie
sã acceptãm acest lucru. Suntem un partid responsabil, avem o guvernare responsabilã, ne dãm
seama cã este importantã stabilitatea þãrii, este important cã încã deþinem preºedinþia rotativã a Consiliului UE”, a mai spus Dãncilã.
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O sãptãmânã ºi jumãtate
de distracþie la „Zilele Craiovei”!
Pe craioveni îi aºteaptã o sãptãmânã ºi
jumãtate de distracþie, cu concerte, spectacole, expoziþii ºi multe alte manifestãri dintre
cele mai diverse, care vor fi oferite toate în
cadrul „Zilelor Craiovei”. Festivalul porneºte
de joi, pe 30 mai, ºi se încheie abia la sfârºitul
sãptãmânii viitoare, urmând a se desfãºura în
mai multe puncte ale oraºului.
Conceput de municipalitate ºi
bugetat cu o sumã de peste
533.000 de lei de la bugetul local, programul dedicat „Zilelor
Craiovei” urmeazã sã fie votat
de consilierii municipali care se
întrunesc, joi dimineaþã, într-o
ºedinþã ordinarã.
Potrivit municipalitãþii, particularitatea acestei ediþii este aceea cã readuce sãrbãtoarea în
foarte multe zone ale oraºului, nu
doar în centrul Bãniei. Craiovenii vor fi aºteptaþi, prin urmare,
sã participe la foarte multe acþiuni care sunt programate a se
desfãºura în Piaþa „Mihai Viteazu”, Piaþa „Fraþii Buzeºti” din
Centrul Vechi, Piaþa „William
Shakespeare” – esplanada Teatrului Naþional „Marin Sorescu”,
Parcul „Nicolae Romanescu”
(Teatrul de Varã), Centrul Multifuncþional Craiova, Sala Polivalentã sau Water Park. În toate
aceste zone se vor derula spectacole pentru copii, spectacole de
balet, folclorice, manifestãri
sportive, spectacole de teatru,
concerte, expoziþii, concursuri,
expoziþii de flori, proiecte de educaþie non-formalã, evenimente de
artã alternativã, concepute pentru a-i bucura pe craiovenii de
toate vârstele.

30 mai, cu ceremonia solemnã
a Consiliului Local Municipal,
care va fi organizatã în sala
„Amza Pellea” a Teatrului Naþional „Marin Sorescu”. Vor fi
decernate titlurile de Cetãþean
de Onoare marelui om de ºtiinþã Gogu Constantinescu ºi
sportivului paralimpic Theodor
Matican – multiplu campion
naþional ºi internaþional. Autoritãþile locale îi vor premia ºi pe
elevii craioveni care au obþinut
rezultate remarcabile la olimpiadele naþionale ºi internaþionale,
precum ºi pe profesorii îndrumãtori ai acestora. Foºtii directori ai Operei Române Craiova
vor fi omagiaþi ºi ei, cu ocazia
împlinirii a 40 de ani de la înfiinþarea instituþiei de culturã. Totodatã, pentru a marca ziua de 1
Iunie, autoritãþile au inclus, pentru prima datã în programul
acestei ediþii, ºi a unui Carnaval „Poveºtile Copilãriei” care
este dedicat Zilei Internaþionale a Copilului ºi care va fi organizat de Teatrul pentru Copii ºi
Tineret „Colibri”. Concursuri,
jocuri ºi ateliere interactive se
vor desfãºura în diferite zone
ale oraºului pentru a-i bucura
pe cei mici.

Cea de-a 23-a ediþie a „Zilelor Craiovei” va debuta joi, pe

Patru dintre cartierele oraºului - Valea Roºie, Rovine, Braz-

ªedinþa solemnã
a CLM Craiova,
în sala TNC

Concerte
în patru cartiere
ale oraºului

da lui Novac ºi Craioviþa Nouã
- vor fi angrenate ºi ele în cavalcada de evenimente. „Artiºti
ai instituþiilor de culturã din
subordinea CLM Craiova, ai instituþiilor partenere Primãriei
Craiova, dar ºi artiºti locali la
propunerea altor entitãþi precum
asociaþii, ONG-uri ºi-au exprimat dorinþa de a ne fi alãturi ºi
de a participa cu titlu gratuit la
Ziua Municipiului Craiova”, se
precizeazã în raportul care însoþeºte proiectul de hotãrâre.
Potrivit organizatorilor, aceºtia
vor susþine spectacole în cartiere „pentru a le oferi celor care
locuiesc în zona respectivã cele
mai bune reprezentaþii culturalartistice, pentru toate gusturile
ºi pentru toate vârstele”. Serile
din cartiere se vor încheia cu un
recital al unor mari artiºti: Mariana Ionescu Cãpitãnescu ºi
CRBL (Valea Roºie – luni, 3 iunie), Petricã Mîþu Stoian ºi Sylvia by DJ Ryno (Rovine –marþi
4 iunie), Niculina Stoican ºi Lidia Bubble (Brazda lui Novac –

miercuri 5 iunie), Constantin
Enceanu ºi Liviu Teodorescu
(Craioviþa – joi 6 iunie). În aceeaºi perioadã, de luni, 3 iunie, ºi
pânã joi, 6 iunie, sunt programate evenimente ºi în zona centralã, în fiecare searã, la statuia
lui Mihai Viteazu, între orele
19.00-21.00.

Expoziþie
cu vânzare de flori,
în Centrul Vechi

Un moment special în cadrul
programului din acest an al „Zilelor Municipiului Craiova” va fi
repartizat tinerilor artiºti, care
vor susþine câte un microrecital
în cartiere, reprezentanþii municipalitãþii spunând cã îºi propun
sã vinã, în felul acesta, în sprijinul tinerelor talente ale oraºului. Pe lângã spectacolele organizate în colaborare cu partene-

rii locali, „Zilele Craiovei” vor
culmina cu serile de vineri, sâmbãtã ºi duminicã (7-9 iunie),
când vor urca pe scenã, pentru
a susþine concerte, artiºti cunoscuþi precum Damian Drãghici, Horia Brenciu, Holograf,
Bere Gratis, Vanotek, Corina.
Scena va fi amplasatã, ca de fiecare datã, în Piaþa „Mihai Viteazu”, iar finalul sãrbãtorii va fi
marcat de un spectacol de proiecþii laser ºi video-mapping.
Ediþia din acest an a „Zilelor
Craiovei” va mai include o expoziþie cu vânzare de flori (29
mai – 2 iunie, gãzduitã în Centrul Vechi – Piaþa „Fraþii Buzeºti”), un Salon Auto (7-9 iunie 2019, pe strada „A.I. Cuza”,
zona Universitate) ºi organizarea, pentru prima oarã, a unui
târg de adopþii canine de cãtre
Salubritate.
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„Pedalã în Bãnie”: peste 200 de cicliºti
în competiþie, la ediþia a II-a
Cea de-a II-a ediþie a concursului de mountain biking „Pedalã în Bãnie”, care se va desfãºura la Craiova, în data de 8 iunie 2019, a
depãºit pragul de 200 de concurenþi înscriºi,
fie la cursa Race, de 24 de kilometri, fie la
cursa Maraton, de 47 km, au anunþat organizatorii. Înregistrarea online – varianta cea mai
comodã ºi cea mai convenabilã – rãmâne la
«Ne bucurãm sã putem anunþa cã, miercuri seara, am atins
borna de 200 de concurenþi înscriºi la „Pedalã în Bãnie” 2019.
Vom avea, aºadar, o participare
cel puþin la fel de bogatã ca la
prima ediþie ºi, încã o datã, va
exista concurenþã serioasã pe
cele douã trasee. Totodatã, ne
face plãcere sã vedem cum se
extind ecourile acestui eveniment în þarã, pentru cã avem
competitori nu doar din toate
cele 5 judeþe ale Olteniei, ci ºi
din alte zone, precum Argeº,
Bucureºti, Alba ori Vrancea. Mai
mult, ne-au anunþat intenþia lor
de a concura ºi sportivi din afara graniþelor», precizeazã repre-

dispoziþia tuturor celor interesaþi sã intre în
competiþie pânã la data de 3 iunie 2019. Concursul „Pedalã în Bãnie”, deschis cicliºtilor
profesioniºti ºi amatori deopotrivã, este organizat de Asociaþia Sportivã „Ride Racing Team
Ciclism”, în parteneriat cu Primãria Municipiului Craiova, Asociaþia Clubul Sportiv „Dau
Pedalã” ºi JCI Craiova.

zentanþii Asociaþiei Sportive
„Ride Racing Team Ciclism”
într-un comunicat de presã.
Paºii care trebuie urmaþi pentru intrarea în competiþie sunt

detaliaþi pe pagina oficialã de Facebook „Pedalã în Bãnie”. Tot
aici a fost introdus butonul de
bilete (Tickets), care direcþioneazã vizitatorii direct cãtre for-

mularul pentru înregistrarea online. Dupã data de 3 iunie, înscrieri în concurs se vor mai
putea face la sediul Asociaþiei
Sportive „Ride Racing Team Ciclism” (Craiova, strada Sãrarilor
nr. 19) sau în ziua ºi la locul de
desfãºurare a competiþiei – 8 iunie 2019, începând cu ora 8.00,
la Sala Polivalentã Craiova.
„Le mulþumim tuturor celor
care înþeleg importanþa înscrierii timpurii, prin varianta online,
ºi îi asigurãm cã, în acest mod,
contribuie ºi ei la o mai bunã organizare a concursului. Faptul cã
avem cât mai devreme o estimare mai apropiatã de realitate a
acestor cifre ne permite sã ne

dimensionãm corect eforturile în
pregãtirea unor materiale precum
numerele de concurs, pachetele
de start, medaliile de participare
ºi sã gestionãm mai bine timpul
pentru celelalte activitãþi, în special pentru inspectarea, amenajarea ºi marcarea traseelor. De
asemenea, le mulþumim partenerilor noºtri ºi tuturor celor care
ne ajutã în mediatizarea competiþiei, pentru cã, în felul acesta,
toþi îºi aduc contribuþia la promovarea pe plan local a unui
sport deosebit, care se desfãºoarã în respect faþã de naturã”, a
declarat Rãzvan Catanã, preºedintele A. S. „Ride Racing Team
Ciclism” Craiova.

Douã zile „pline”, la Poliþia de Frontierã Calafat
Poliþiºtii de frontierã de la Calafat au avut
activitate în ultimele douã zile, una încãrcatã cu
douã evenimente, care au dus la aplicarea legii,
prin depistarea unor fapte de naturã penalã.
În data de 26 mai, în jurul orei 12:30, la Punctul de
Trecere a Frontierei Calafat, s-a prezentat, pe sensul

de intrare în þarã, la volanul unui autocamion înmatriculat în Polonia, un cetãþean polonez, în vârstã de 39
de ani. Acesta transporta diverse produse, din Bulgaria
pentru o firmã din Polonia. Cu ocazia controlului efectuat asupra mijlocului de transport, poliþiºtii de frontierã au descoperit, în cabina camionului, 58 de sticle cu
alcool , a câte un litru fiecare, care aveau aplicat timbru
fiscal din Bulgaria. La cercetãri, ºoferul a declarat cã a
cumpãrat alcoolul din þara vecinã, fãrã sã ºtie cã aceastã cantitate intrã sub incidenþa codului fiscal românesc.
„Întreaga cantitate, a cãrei valoare pe piaþã se ridicã la
suma de 3.840 de lei, a fost ridicatã în vederea confiscãrii, iar poliþiºtii de frontierã au sesizat Autoritatea Vamalã, instituþie care a reþinut cantitatea de alcool, iar
persoana în cauzã a fost sancþionatã cu avertisment”, a
precizat subinspector Eugen Cãtãlin Ilie, purtãtor de
cuvânt al SPTF Calafat.

Autoturisme neînmatriculate

Ieri, poliþiºtii de frontierã de la Calafat au depistat doi

cetãþeni strãini, care conduceau autovehicule neînmatriculate. În jurul orei 01:00, la PTF Calafat s-a prezentat, pentru a efectua formalitãþile de frontierã, un cetãþean bulgar, în vârstã de 34 de ani, la volanul unui autoturism Volkswagen. În urma verificãrilor, oamenii legii
au constatat cã maºina era radiatã din circulaþie. În aceeaºi zi, dar cu trei ore mai târziu, s-a prezentat, prin
acelaºi punct de frontierã, un tânãr de 28 de ani, din
Georgia, aflat la volanul unui microbuz Mercedes. În
urma controlului documentelor prezentate de ºofer ºi a
verificãrilor efectuate în bazele de date, s-a stabilit cã
vehiculul nu este înmatriculat ºi cã acesta are aplicat
un numãr de înmatriculare fals. „În ambele cazuri, poliþiºtii de frontierã efectueazã cercetãri sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de conducere a unui autovehicul
neînmatriculat, în cazul bulgarului, respectiv pentru
conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu
numãr fals de înmatriculare, în ceea ce-l priveºte pe
georgian”, a mai spus Eugen Cãtãlin Ilie.
CRISTI PÃTRU

Dacia a avut în 2018 cel mai Accident cu victime, lângã Dobreºti
ridicat profit din istorie
Automobile Dacia a realizat, anul trecut,
o cifrã de afaceri de 5,3 miliarde de euro,
în creºtere cu 5% faþã de anul anterior, iar
profitul a crescut cu 40%, la 162 milioane
de euro, cel mai ridicat nivel din istoria
companiei. Numãrul mediu al angajaþilor
uzinei a scãzut cu 43 de persoane, la
14.723. Creºterea puternicã a venit ºi din
majorarea producþiei vândute, de la
15,9 miliarde lei în 2017 la 18,2 miliarde lei anul trecut. Cel mai bun profit
al uzinei fusese în 2007, de 133 milioane euro, dar cifra de afaceri era
atunci mult mai micã: douã miliarde
euro. Producþia uzinei a crescut cu
7% în 2018 faþã de anul anterior, la
335.000 de maºini, din care 237.000
de unitãþi Duster, în creºtere cu 15%
faþã de 2017. Pe locul secund în topul
producþiei a fost Sandero, cu 42.146

de maºini, cu 2.000 de unitãþi mai mult
decât în anul anterior. Tot o creºtere uºoarã, de circa 1.000 de maºini, a înregistrat
ºi Logan, la 33.841 de maºini, în timp ce
Logan MCV a scãzut de la 35.000 în 2017
la 22.354 maºini. Cifra de afaceri nu include rezultatul uzinei din Maroc, care produce modelele Logan, Sandero ºi Logan MCV.

Ieri, poliþiºtii din Bechet au fost sesizaþi cu privire la faptul cã, între localitãþile Dobreºti ºi Murta, a avut loc un accident rutier soldat cu victime. La faþa locului s-au deplasat oamenii legii, care au
constatat cã un bãrbat de 28 de ani, din
Dobreºti, a condus un moped neînregistrat în circulaþie, fãrã a poseda permis de conducere, iar, pe fondul lipsei
de experienþã în conducere ºi a consumului de bãuturi alcoolice a pierdut
controlul direcþiei de mers ºi a cãzut
pe partea carosabilã. Conducãtorul a
fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentraþie de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma accidentului, a rezultat vãtãmarea corporalã uºoarã a conducãtorului, dar ºi a unui
tânãr, de 19 ani, din Dobreºti, pasager
pe moped, ambii fiind transportaþi la
spital. În cauzã, a fost întocmit dosar
penal, pentru comiterea infracþiunilor

de vãtãmare corporalã din culpã, conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat, conducerea unui vehicul fãrã
permis de conducere ºi conducerea unui
vehicul sub influenþa alcoolului.
CRISTI PÃTRU
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S-a dat startul sesiunii
de varã a Bacalaureatului

Ieri a început, oficial, sesiunea de Bacalaureat iunie-iulie 2019. Aceasta a debutat cu înscrierea
candidaþilor, care se va încheia pe 31 mai. Urmeazã susþinerea tuturor probelor, conform calendarului aprobat de Ministerul Educaþiei Naþionale, dupã metodologie.
re oralã în limba roÎntre 27-31 mai va
mânã. În zilele de 5-6
avea loc înscrierea ceiunie vor fi verificate
lor care vor susþine Exacompetenþele de comenul Naþional de Bamunicare în limba
calaureat, în sesiunea
maternã. Pe 10 ºi 11
iunie – iulie 2019. Caniunie se vor desfãºudidaþii care solicitã rera competenþele digicunoaºterea/ echivalatale , iar pe 12-13 iurea unor probe susþinute
nie va avea loc evaluaîn anii anteriori trebuie
rea competenþelor linsã menþioneze acest lugvistice într-o limbã
cru în secþiunea respecde circulaþie internativã din cererea tip de
þionalã.
înscriere. De asemenea,
Prima probã scrisã,
candidaþii care, în cel
la
limba românã, va
puþin una dintre clasele
avea
loc pe 1 iulie, pe
liceale, au obþinut pre3 iulie va fi cea la promii individuale la concursuri ori olimtere internaþionalã a competenþelor
ba obligatorie a profilului, iar pe 4
piade ºcolare internaþionale, recunoslingvistice pot cere echivalarea.
iulie cea de alegere a profilului ºi specute de MEN, la o disciplinã inclusã
Conform calendarului, dupã încializãrii. Afiºarea rezultatelor finale
în lista pentru Bacalaureat, pot cere
cheierea înscrierilor, în perioada 3va avea loc pe 13 iulie.
echivalarea acesteia. Candidaþii care
4 iunie va avea loc evaluarea comCRISTI PÃTRU
au obþinut o certificare cu recunoaºpetenþelor lingvistice de comunica-

Expoziþie dedicatã împlinirii a 50 de ani
de existenþã a Festivalului „Maria Tãnase”
Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Dolj organizeazã, anul
acesta, o serie de manifestãri prilejuite de celebrarea
a 50 de ani ºi a 25 de ediþii
de Festival-Concurs Naþional al Interpreþilor Cântecului Popular Românesc „Maria Tãnase” (28 mai 1969 28 mai 2019). Prima dintre
ele este o expoziþie aniversarã, al cãrei vernisaj are
loc astãzi, ora 12.00, la
Galeriile „Cromatic”.
„Sunt expuse materiale de
promovare a primei ediþii a
festivalului. Vizitatorii vor putea vedea, de asemenea, afiºe în original,
fotografii, extrase din presa anului
1969, se vor putea bucura de o întoarcere în timp în acordurile muzicii

Mariei Tãnase”, precizeazã reprezentanþii instituþiei.
«Folosim acest prilej pentru a
menþiona cã Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Cul-

turii Tradiþionale Dolj se
delimiteazã de acþiuni, proiecte, manifestãri derulate
de alte instituþii ºi care prin
titulaturã sau însemne
(logo, afiº) amintesc de
Festivalul „Maria Tãnase”.
Specificãm cã toate proiectele instituþiei noastre din
acest an stau sub semnul
Festivalul „Maria Tãnase“ - 50 de ani ºi al notorietãþii celui mai vechi festival de gen din þarã», se
menþioneazã într-un comunicat de presã.
Expoziþia aniversarã
«Festivalul-Concurs Naþional „Maria Tãnase” - 50 de ani»
va fi deschisã între 28 mai ºi 2 iunie, perioadã în care s-a desfãºurat
prima lui ediþie, în anul 1969.
MAGDA BRATU

Prelegere susþinutã de prof. Zhelyazka Raykova
pentru studenþii craioveni de la Departamentul Fizicã
Studenþii Departamentului Fizicã
al Facultãþii de ªtiinþe din cadrul Universitãþii din Craiova sunt invitaþi sã
participe la o serie de întâlniri cu cadre didactice cu experienþã în predarea acestui domeniu de studiu. Astãzi, de la ora 10.00,
în Sala 330, ei o vor întâlni
pe prof. Zhelyazka Raykova,
de la University „Paisii Hilendarski” (Plovdiv), care va
susþine prelegerea „Some
modern trends in physics education in secondary school”.
Dezbaterii se va alãtura ºi
prof. Gabriel Florian, de la
Colegiul Naþional „Carol I”
din Craiova, pentru o analizã
practicã a celor douã perspective didactice, din România, respectiv din Bulgaria.

«Prin proiectul „Stagii de practicã pentru studenþii Facultãþii de
ªtiinþe” vor fi subvenþionate 250
de stagii de practicã pentru studenþii de la Fizicã, Chimie, Mate-

maticã, Informaticã ºi Geografie.
Tinerii participã la întâlniri cu angajatorii, târguri de joburi, vizite
de studiu, concursuri, dar vor intra ºi într-un program de consiliere ºi orientare în carierã»,
se precizeazã într-un comunicat de presã al Universitãþii din Craiova.
Proiectul este co-finanþat
din Programul Operaþional
Capital Uman 2014-2020,
este implementat în regiunea
Sud-Vest Oltenia ºi are ca
obiectiv general dezvoltarea
de competenþe profesionale
cerute pe piaþa muncii ºi
creºterea gradului de ocupare pentru studenþii Facultãþii de ªtiinþe din cadrul Universitãþii din Craiova.
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Premii la un concurs
naþional de chimie
Sãptãmâna trecutã, la Vaslui, sa desfãºurat Concursul Naþional
„Petru Poni”, destinat elevilor de liceu, de la filiera
tehnologicã. Sau putut înscrie
toþi cei care urmeazã cursurile
liceale, indiferent
de formã, de stat sau particular. Judeþul Dolj s-a
prezentat foarte bine, obþinând un loc III, prin Costin Alexandru Drãgãtoiu (clasa a IX-a) de la Liceul „Traian Vuia” din Craiova, ºi o menþiune specialã - Ionelia Florentina Bucosu (clasa a XIa), de la Liceul Tehnologic „Dimitrie Filiºanu” din
Filiaºi. Competiþia, una dintre cele mai bune din
þarã, poartã numele pionierului ºcolii româneºti de
chimie, Petru Poni, membru titular al Academiei
Române, nãscut în 4 ianuarie 1841, în satul Sãcãreºti, comuna Cucuteni, judeþul Iaºi, decedat în
ziua de 2 aprilie 1925, la Iaºi.
CRISTI PÃTRU

Prorector al Universitãþii
Rochester - New York,
în conferinþã la Craiova
În Sala 420 a Universitãþii din Craiova are loc
astãzi, de la ora 9.30, workshopul „Entrepreneurship Good Practices”. Invitat este profesorul Duncan More, prorector al Universitãþii Rochester,
New York, care va vorbi despre „Ecosistemul
antreprenorial din Rochester, New York. Bune practici”. La eveniment vor participa ºi antreprenori,
autoritãþi locale, reprezentanþi ai Camerei de comerþ, finanþatori º.a.

Un nou atelier „Bios Art”,
la Muzeul Olteniei
Secþia de ªtiinþele Naturii a Muzeului Olteniei organizeazã astãzi, începând cu ora 10.30,
atelierul de educaþie
animalierã plasticã
intitulat „Crãiasa Albinã ºi lumea ei”,
derulat în cadrul
proiectului cultural
educativ „Bios Art”.
Activitãþile pregãtite
de specialiºtii instituþiei sunt dedicate
Zilei Mondiale a Albinelor (20 mai) ºi
se vor axa pe prezentãri multimedia ºi
dialog interactiv, dar
ºi pe realizarea de
obiecte handmade inspirate din lumea albinelor.
Participanþi sunt elevii clasei pregãtitoare A de la
ªcoala „Gheorghe Þiþeica” din Craiova. Atelierul
este coordonat de Lila Gima ºi Valentina Popescu
– muzeografi în cadrul Muzeului Olteniei, ºi Diana Stãnculeasa – profesor în învãþãmântul primar.
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Cum va fi împãrþitã puterea
în Parlamentul European
Partidele proeuropene pãstreazã o majoritate
substanþialã în Parlamentul European, în pofida
ascensiunii forþelor populiste ºi eurosceptice, însã
rezultatele europarlamentarelor sugereazã cã va fi
dificil de gãsit un echilibru al puterii în interiorul
unui legislativ european puternic fragmentat.
Partidul Popular European
(PPE, centru-dreapta) ºi Alianþa
Progresistã a Socialiºtilor ºi Democraþilor (S&D, centru-stânga), cele mai mari formaþiuni
paneuropene, au rãmas pe primele douã locuri, însã ambele au
suferit înfrângeri usturãtoare,
pierzând fiecare aproximativ 30
de locuri, ajungând la 180 de locuri, respectiv 146, potrivit rezultatelor parþiale.
Pe locul al treilea se claseazã
Grupului Liberalilor ºi Democraþilor pentru Europa + Renaissance
+ USR PLUS, o noua coaliþie liberalã de centru, proeuropeanã, cu
109 locuri, iar pe al patrulea loc se
claseazã Grupul Verzilor/Alianþa
Liberã Europeanã, cu 69 locuri.
O colecþie eterogenã de forþe

de extremã-dreapta, inclusiv Partidul Brexit din Marea Britanie,
Adunarea Naþionalã din Franþa ºi
Liga din Italia, va aduna cel puþin 115 de locuri - dar nu este
clar cât de coordonate vor fi
aceste formaþiuni, care în prezent sunt împãrþite în mai multe
grupuri distincte.
Fragmentarea politicã rezultatã în urma alegerilor europarlamentare sugereazã cã negocierile pentru ocuparea poziþiilor cheie
în Uniunea Europeanã, inclusiv
cea de preºedinte al Comisiei
Europene, vor fi dificile.
Partidele proeuropene continuã sã deþinã o majoritate substanþialã, însã popularii, care rãmân pe primul loc, vor fi net
depãºiþi numeric de alte grupuri

proeuropene - socialiºti, liberali
ºi verzi - care ºi-au manifestat
dorinþa de a sparge monopolul
conservatorilor asupra conducerii instituþiilor UE, relateazã siteul de ºtiri Politico Europa.
Cu toate acestea, Joseph
Daul, preºedintele popularilor
europeni, a revendicat victoria în
alegeri pentru partidul sãu ºi s-a
declarat încrezãtor cã Manfred
Weber, candidatul PPE, va obþine ºefia Comisiei Europene.
Pe de altã parte, Udo Bullmann,
liderul socialiºtilor din Parlamentul European, a declarat cã domnia PPE a ajuns la final. “PPE nu
mai are rezultatele, nici puterea
politicã sã conducã UE ºi Comisia
Europeanã”, a declarat Bullmann,
adãugând cã este “nevoie de o
nouã coaliþie pentru reformã”.

Margrethe Vestager, una din
candidaþii coaliþiei centru-liberalã la preºedinþia Comisiei Europene, a declarat cã acest scrutin
este un “semnal pentru schimbare”. “Nu mai este doar o majoritate a douã partide”, a declarat Vestager, care deþine funcþia
de comisar european pentru
Concurenþã. “Am lucrat la spargerea monopolurilor, asta fac de
cinci ani - ºi asta au fãcut astãzi
(duminicã, n.red.) alegãtorii”, a
completat Vestager.
Frans Timmermans, candidatul socialiºtilor la preºedinþia Comisiei Europene, a admis cã rezultatele alegerilor europarlamentare au fost slabe pentru formaþiunea paneuropeanã pe care o reprezintã. “Am pierdut locurile ºi asta
înseamnã cã trebuie sã fim umili.

Dar sunt de asemenea ºi optimist”,
a completat Timmermans.
Ascensiunea extremei-drepte
indicã faptul cã Uniunea Europeanã va continua sã se confrunte ºi
în anii urmãtori cu o insurgenþã
populistã, deºi este dificil de anticipat dacã forþele populiste de
dreapta vor putea forma un grup
politic coerent în viitoarea legislaturã a Parlamentului European.
Matteo Salvini, liderul formaþiunii italiene Liga, care estimeazã
cã forþele politice populiste ºi naþionaliste vor controla cel puþin
150 de locuri din totalul de 751
de locuri ale viitoarei legislaturi a
Parlamentului European, a afirmat
cã aceste alegeri este un mesaj
puternic cãtre partidele tradiþionale, acela cã “popoarele europene
cer o Europã diferitã”.

ALDE Dolj: Vom avea rezultate mai bune la
alegerile care urmeazã
OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

Deputat Ion Cupã, preºedinte
ALDE Dolj: „Am încredere cã
alegerile care vor urma vor arãta cã rãmânem o organizaþie
politicã relevantã în Dolj”.
ALDE Dolj respectã votul
electoratului ºiînþelege sãînveþe
repede lecþia acestor alegeri. Vom
analizarezultatele pe fiecare localitate cu multã atenþie în perioada imediat urmãtoare.
La nivelul judeþului Dolj am
depãºit pragul electoral la aceste
prime alegeri europene la care
organizaþia noastrã a participat.Acest rezultat ne situeazãîntre
primele 7-8 organizaþii la nivel
naþional ALDE.
Considerãm ca alegerile locale
ºi parlamentare vor arãta cu totul altfel faþã de aceste alegeri.
Noi vom continua sã ne promovãm ideile si proiectele liberale
ºi democratice.Vom continua
dialogul nostru cu doljenii în co-

munitãþile lor.
Au venit alãturi de
noi mulþi oameni de
calitate.Am construit
în aceastã perioadã o
structurã consolidatã
care ne dã argumentele necesare sã credem
cã vom obþine un numãr semnificativ de
primari, viceprimari,
consilieri locali. ALDE
are potenþial politic ºi
va demonstra cã rãmâne un actor politic
relevant atât la nivelul
judeþului Dolj, cât þi la
nivel naþional.
Am fãcut o campanie onestã, de bunã calitate, fãrã
practici care nu au legãturã cu
democraþia. Eforturile fãcute de
liderii noºtri locali, de militanþii
ºi simpatizanþii noºtri se vor vedea la alegerile care urmeazã.

Avem încredere în acest lucru.Vom lua toate acele decizii necesare pentru a corecta lucrurile
mai puþin bune astfel încât alegerile care urmeazã sã ne gãseascã ºi mai bine pregãtiþi.

Mulþumim tuturor craiovenilor, tuturor doljenilor pentru votul acordat ALDE la alegerile europene.ALDE Dolj merge mai
departe!
Biroul de Presã ALDE Dolj
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Anunþul tãu!

PRESTÃRI SERVICII

teresat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amplasare cuptor cu pirolizã tip
Pyrox Col3 IVS”, propus a fi amplasat la
punctul de lucru din comuna Cârcea,
strada Silozului, nr. 15, Dolj. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, jud. Dolj, ºi la sediul SC Colbus SRL, strada Silozului, nr. 15, Cârcea,
Dolj, în zilele de luni-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, jud. Dolj, fax: 0251.419.035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro.
S.C. FERNANDO COLECT S.R.L.
(titularul proiectului) anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “REALIZARE PLATFORMÃ BETONATÃ PENTRU DEPOZI-TARE DEªEURI METALICE” , propus a fi amplasat în COMUNA CETATE, SATUL CETATE, CALEA SEVERINULUI, NR. 239,
JUDEÞUL DOLJ. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, Craiova, strada Petru Rareº,
nr. 1, jud. Dolj, adresa de internet http://
apmdj.anpm.ro ºi la amplasamentul investiþiei Calea Severinului, Nr. 2 39, Comuna Cetate, Satul Cetate, Judetul Dolj,
în zilele de luni - joi între orele 8 - 16 ºi
vineri între orele 8 - 14. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj,
Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1, fax 0251
/ 419.035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

VÂNZÃRI

REPARÃM TELEVIZOARE - ORICE TIP.
SC Colbus SRL anunþã publicul in- Telefon: 0722/809.368.

CASE
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 nouã P+M
/ 110 m amprenta Craiova, Bordei, str. Carpenului, pomi fructiferi, viþã
de vie. Telefon: 0752/
641.487.
Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor,
cadastru, anexe, apã
curentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Telefon: 0765/291.623.

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 1000 mp
Cârcea, Drum Expres
Ford. Telefon: 0752/
641.487.
5000 mp Gara Pieleºti
lângã Fabrica Q Fort
Termopane. Telefon:
0752/641.487.
Vând în Bãile Govora terenuri de 400
mp ºi 1500 mp, toaSocietate comercialã cu capi- te utilitãþile, asfalt,
tal strãin angajeazã în condiþii lângã pãdure. Teleavantajoase pentru punctul de fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
lucru din Craiova:

- ºofer categoria C+E cu autorizaþie de macaragiu grupa A
valabilã
- automacaragiu grupa A
(macara pe pneuri)
- ºofer categoria C
Fax 0248/ 610.065 sau cv la adresa:
office@metalimpexrom.ro

VÂNZÃRI DIVERSE

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.

cuvântul libertãþii / 7

SC SERVICII PUBLICE CÂRCEA
SRL, organizeazã în data de 14.06.2019,
ora 10.00 concurs pentru ocuparea a 3
posturi vacante, respectiv:
-1 POST MUNCITOR
- 2 POSTURI LUCRÃTOR COMERCIAL.
Relaþii la telefon: 0251 / 458.121 sau
la sediul SC SERVICII PUBLICE
CÂRCEA SRL, STR. Aeroportului, nr.
45, comuna Cârcea, judeþul Dolj.
Vând cuptor cu microunde (Orion) 1800 W –
100 lei, televizor cu tub
color – 100 lei. Telefon:
0729/977.036.
Vând electromotor
nou, alternator ºi oglinzi,
Cielo Nexia 1600 - 2
axe cu came - funcþionare perfectã. Telefon.
0786/391.745.
Vând maºinã spãlat,
grilaje fereastrã, butoaie tablã, uºã baie. Telefon: 0351/802.459.
Vând diferite componente agricole plug cu roþi,
tânjalã, proþap pt. arat cu
vaci, juguri pt. 1+2 vaci.
Telefon: 0766/886.735.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

Vând groapã suprapusã cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0770/304.207;
0351/456.907.
Vând 1000 chiparoase
florifere (tuberoze) cu
10-12 puieþi pe bulb.
Telefon: 0786/391.745.
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.

PIERDERI

Pierdut Legitimaþie de
student eliberatã de
UMF Craiova pe numele VRÃJITORU
CERASELA- LORENA. Se declarã nulã.

CONDOLEANÞE

Familia Livia ºi Cezar
Avram regretã profund trecerea la cele
veºnice a prof. univ.
dr. ILEANA PETRE ºi
sunt alãturi de familia
îndoliatã pentru greaua pierdere suferitã.

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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Craiovenii, fãrã leac, sub Feleac
Echipa de baschet SCMU Craiova a pierdut primul
meci al seriei pentru locul 3 în Liga Naþionalã,
cu U BT Cluj

Baschetbaliºtii de la SCMU
Craiova au pierdut primul
meci al seriei pentru locul 3
în Liga Naþionalã, în deplasare, cu U BT Cluj, scor 89-82,
pe sferturi: 26-13, 24-27, 1513, 24-29. Au jucat pentru
SCMU Craiova în primul
meci: Gajovic 16 puncte,
Troupe 15, Koreniuk 13, Holland 12, Boone 10, Casale 6,
Popa 5, Mijajlovic 5, Berceanu, Ionescu. Lipsesc în continuare, din cauza unor accidentãri, Mo Curry ºi Iuri Fraseniuc. Antrenorul SCMU Craiova, Aco Todorov, a declarat
dupã acest prim meci din finala micã a campionatului:
„Aceste meciuri pentru locul
3 sunt fãrã sens, fiindcã nimeni nu se bate pentru bronz,

peste zece zile nimeni nu-ºi va
mai aminti cine a câºtigat. În
cariera mea am pierdut 10 din
cele 11 meciuri pentru locul
3. Vrem sã jucãm acelaºi baschet bun ºi la Craiova. Obiectivul nostru a fost sã câºtigãm
un meci în play-off ºi ne-am
calificat în semifinale, avem
4 victorii în play-off. Am lãsat o bunã impresie în acest
sezon ºi aºa vrem sã fie ºi în
ultimul meci de acasã. Echipa a fost o surprizã plãcutã,
dar pentru mine nu este un
succes, am câºtigat trofee,
douã chiar anul trecut”. Partida a doua este programatã joi,
de la ora 19, în Sala Polivalentã din Bãnie. Dacã alb-albaºtrii se impun, se va disputa un
duel decisiv, tot în Ardeal.

Anglia under 21 a anunþat
lotul pentru Euro 2019
Dupã Franþa, o altã adversarã
a României la Euro 2019 – under 21, Anglia, a anunþat lotul
pentru turneul final. Majoritatea
componenþilor sunt campioni
mondiali under 20. Cei mai cunoscuþi jucãtori chemaþi de selecþionerul Aidy Boothroyd sunt:
Phil Foden (foto), de la Man City,
Solanke, ex-Liverpool, Maddison
de la Leicester. Surprind absenþele lui Ademola Lookman, atacantul lui Everton, curtat intens
de RB Leipzig, ºi Maitland Niles,

Liga a V
-a Dolj, etapa a 29-a
V-a
Seria I: Fulgerul Maglavit Triumf Bârca 4-1, Desnãþuiul
Giurgiþa - Fulgerul Întorsura 62, Viitorul Ciupercenii Noi - Recolta Mãceºu de Jos 1-3, Viitorul Afumaþi - Viitorul Giurgiþa 3-6, Spicul Unirea - Voinþa
Caraula 6-6, Progresul Cerãt Viitorul Mãceºu de Sus 3-0.
Tineretul Poiana Mare, Viitorul
Dobridor, Recolta Seaca de
Câmp au stat.
Clasament: 1. Viitorul Giurgiþa 68p, 2. Progresul Cerãt
59p, 3. Recolta Mãceºu de Jos
55p, 4. Viitorul Afumaþi 50p,
5. Viitorul Mãceºu de Sus 44p,
6. Fulgerul Maglavit 35p, 7.
Viitorul Dobridor 28p, 8. Desnãþuiul Giurgiþa 26p, 9. Spicul
Unirea 26p, 10. Fulgerul Întorsura 25p, 11. Voinþa Caraula
25p, 12. Triumf Bârca 22p, 13.
Tineretul Poiana Mare 21p, 14.
Recolta Seaca de Câmp 15p,
15. Viitorul Ciupercenii Noi
15p.

Seria a II-a: - Progresul
Castranova - ªtiinþa Celaru 30, Energia Radomir - Voinþa
Puþuri 6-1, Unirea Tâmbureºti
- Inter Secui 3-0, oaspeþii s-au
retras, ªtiinþa Malu Mare - AS
Rojiºte 2-0, CS II Cârcea - Victoria Cãlãraºi 10-0, Torentul
Secui - Fulgerul Mârºani 2-2,
Viitorul Teasc - AFC Coºoveni
3-6, City Leu - Sporting Leu
2-0, Progresul Amãrãºtii de Sus
a stat.
Clasament: 1. Progresul Castranova 62p, 2. ªtiinþa Celaru
58p, 3. AS Rojiºte 53p, 4. ªtiinþa Malu Mare 52p, 5. Fulgerul
Mârºani 52p, 6. Progresul Amãrãºtii de Sus 51p, 7. Sporting
Leu 50p, 8. AFC Coºoveni 48p,
9. Unirea Tâmbureºti 43p, 10.
CS II Cârcea 43p, 11. Energia
Radomir 38p, 12. Victoria Cãlãraºi 34p, 13. City Leu 30p, 14.
Inter Secui 20p, 15. Torentul
Secui 16p, 16. Voinþa Puþuri 14p,
17. Viitorul Teasc 10p.

Seria a III-a: Progresul Mischii - ªarja Robãneºti 5-2, Voinþa
Rasnic - Voinþa Belcin 8-2, Meck
Iºalniþa - Betis Craiova 0-3, ªtiinþa 2016 Craiova - Jiul Breasta 03, gazdele s-au retras, AS Scãeºti
- ACSO II Filiaºi 0-5, ªtiinþa Calopãr - Avântul Pieleºti 5-4, Viitorul Þuglui - Viitorul Coþofenii din
Dos 10-1, Viitorul Valea Fântânilor - Vulturul Cernãteºti 3-2, Flacãra Drãgoteºti - CS Sopot 0-4.
Clasament: 1. CS Sopot 69p,
2. ACSO II Filiaºi 63p, 3. Betis
Craiova 60p, 4. Viitorul Þuglui
56p, 5. ªtiinþa Calopãr 52p, 6.
Vulturul Cernãteºti 51p, 7. Progresul Mischii 51p, 8. Avântul
Pieleºti 46p, 9. Voinþa Belcin 41p,
10. Viitorul Valea Fântânilor 41p,
11. Jiul Breasta 34p, 12. Viitorul Coþofenii din Dos 33p, 13.
Meck Iºalniþa 31p, 14. ªarja
Robãneºti 30p, 15. Flacãra Drãgoteºti 30p, 16. AS Scãeºti 25p,
17. ªtiinþa 2016 Craiova 21p, 18.
Voinþa Rasnic 15p.

Gibbs-White (Wolves), J. Maddison (Leicester), M. Mount
(Derby), R. Sessegnon (Fulham); Atacanþi: T. Abraham (Aston Villa), D. Calvert-Lewin
(Everton), D. Gray (Leicester),
R. Nelson (Arsenal), D. Solanke
(Bournemouth). Programul meciurilor grupei C de la Euro 2019:
18 iunie: Anglia – Franþa, România – Croaþia, 21 iunie: Anglia –
România, Franþa – Croaþia, 24
iunie: Croaþia – Anglia, Franþa –
România.

de la Arsenal. Lotul Angliei under 21: Portari: A. Gunn (Southampton), D. Henderson (Manchester United), F. Woodman
(Newcastle); Fundaºi: J. ClarkeSalter (Chelsea), J. Dasilva
(Chelsea), L. Kelly (Bournemouth), J. Kenny (Everton), E.
Konsa (Brentford), F. Tomori
(Derby), A. Wan-Bissaka (Crystal
Palace); Mijlocaºi: H. Barnes
(Leicester), H. Choudhury (Leicester), K. Dowell (Everton), P.
Foden (Manchester City), M.

Liga a IV
-a Dolj
IV-a
Clasament: 1. Tractorul Cetate
34p, 2. Dunãrea Calafat 33p, 3.
Metropolitan Iºalniþa 28p, 4. CS
Cârcea 25p, 5. Danubius Bechet
23p, 6. UT Dãbuleni 10p.

Rezultatele etapei a 8-a a
play-off-ului: Dunãrea Calafat CS Cârcea 3-0, Metropolitan Iºalniþa - Tractorul Cetate 2-3, Danubius Bechet - UT Dãbuleni 4-1.

Play-out, etapa a 13-a
Cãlãraºi - Gaz Metan 0-1
A marcat: Yazalde 87.
Chiajna – Iaºi 4-1
Au marcat: Bawab 11, 71, Nivaldo 29, Gorobsov 86 /
Teixeira 57.
Voluntari – Hermannstadt ºi Botoºani – Dinamo
s-au jucat asearã.

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

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

13
12
12
13
12
13
12
13

9
8
6
3
4
3
1
2

2
2
2
5
4
4
5
4

2
2
4
5
4
6
6
7

22-8
16-6
15-9
12-16
12-15
7-16
6-16
16-20

45
42
38
31
27
25
24
19

