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Ziua Porþilor Deschise la Serele
RAADPFL ºi la Grãdina Zoologicã
din Parcul Nicolae Romanescu

De 1 iunie, Primãria municipiului Craiova organizeazã douã evenimente inedite pentru copii. Este vorba despre Ziua Porþilor Deschise la Serele RAADPFL, dar ºi la Grãdina
Zoologicã din Parcul Nicolae Romanescu din
Craiova, în intervalul orar 09.00-13.00. Cei
mici vor putea sã descopere etapele plantãrii
unei flori, de la stadiul de sãmânþã ºi pânã la
înflorire, iar la Grãdina Zoologicã vor avea
posibilitatea sã hrãneascã maimuþele ºi sã

afle de la reprezentanþii grãdinii povestea
animalelor pe care le avem în îngrijire. “Surprizele nu se opresc însã aici! I-am invitat
alãturi de noi pentru a aduce zâmbetul copiilor ºi pe actorii Teatrului pentru Copii ºi Tineret Colibri care vor prezenta un spectacol
interactiv. Acesta este programat în intervalul orar 11.00-12.00 ºi se va desfãºura la Zoofetãrie (lângã þarcul maimuþelor)”, se precizeazã într-un comunicat de presã, remis re-

dacþiei. Zoofetãria este noul spaþiu deschis în
incinta Grãdinii Zoologice, o cofetãrie cu totul specialã în care se comercializeazã produse de patiserie, realizate în formã de animale. Pe parcursul evenimentului, cei prezenþi pot participa la o serie de concursuri,
iar noi vom oferi surprize dulci datoritã sponsorilor noºtri: Cofetãria Aida, I Love Cakes,
Coliseum, Pepsi”, potrivit unui comunicat de
presã. ( M.Bulugean)
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Chiºinãu: Lui Dodon i s-a
arãtat... pisica?
MIRCEA CANÞÃR
N-au ieºit mulþi simpatizanþi PSRM
în stradã, în centrul Chiºinãului, judecând dupã imaginile oferite de televiziuni, dar nici... puþini. Simpatizanþii Partidului Socialist, în frunte
cu parlamentarii lor, clameazã ca preºedintele de onoare, Igor Dodon,
fost preºedinte al þãrii, sã fie eliberat, de îndatã, din detenþia provizorie, de 72 de ore, confirmatã de procurorul general interimar Dumitru
Robu. Vlad Bãtrâncea, secretarul
executiv al partidului, susþine cã tot
ceea ce face acum PAS va avea un
efect de bumerang, care va duce la
prãbuºirea actualului guvern. La rândul sãu, potrivit site-ului Deschide.md, deputatul Bogdan Þârdea a
menþionat cã este pentru prima datã,
în istoria Republicii Moldova, când
un ex-preºedinte este reþinut pe un
pretext inventat. Conducerea PSRM
a avut o întrevedere cu ºeful delegaþiei UE la Chiºinãu, Janis Mazeiks,
cãruia i s-au plâns. Marþi, Igor Do-

don, bãnuit de trãdare ºi corupþie,
îmbogãþire ilicitã, a fost plasat în
arest preventiv ºi o duzinã de percheziþii au fost efectuate la birourile
ºi domiciliul sãu, inclusiv la casa
pãrinteascã, din satul Sadova, raionul Cãlãraºi, dar ºi la tabãra de odihnã din Sadova, care ar aparþine familiei Dodon. De asemenea, s-au
efectuat percheziþii la sediul asociaþiei Uniunea de afaceri moldo-rusã,
al cãrei preºedinte era. Co-fondatorul asociaþiei respective ar fi fost,
potrivit unor surse, organizaþia „Delovaia Rossia” al cãrei unul din lideri
este Igor Ceaika, fiul fostului procuror general din Rusia, Iuri Ceaika.
Procurorii anti-corupþie lucreazã în
comun cu ofiþeri din cadrul Serviciului de Informaþii ºi Securitate
(SIS) ºi CNA. Anchetatorii îl suspecteazã pe Igor Dodon cã ar fi primit
bani în 2019, de la un aliat politic ºi
oligarh sulfuros, Vlad Plahotniuc,
aflat în exil, ºi sub incidenþa unor

sancþiuni americane. Igor Dodon a
condus ca preºedinte Republica Moldova (2016-2020) fiind deschis susþinut de Moscova. A privit rece spre
Bucureºti. A fost învins la ultimele
alegeri prezidenþiale de Maia Sandu,
al cãrei partid a câºtigat ºi alegerile
legislative din anul urmãtor. De la
începutul ofensivei ruse în Ucraina,
Chiºinãul a afiºat o susþinere fireascã a Kievului, primind cu generozitate refugiaþi, în numãr mare, ºi depunând candidatura de aderare la UE.
A obþinut o promisiune din partea
Parlamentului European cã va primi
statutul de þarã candidatã la aderare.
Calea integrãrii în UE, în pofida deschiderii fãrã precedent, mai devreme
de 10-15 ani, nu se întrevede. Cum
Republica Moldova are pe teritoriul
sãu ºi enclava separatistã pro-rusã
Transnistria, frontalierã Ucrainei, conflict îngheþat- situaþia nu este deloc una care sã o avantajeze, deºi are
susþinerea totalã a Bucureºtiului. Una,

am putea spune, fãrã margini ºi curatã. Proiectul privind unirea cu România nu face unanimitate, în Republica
Moldova, unde rusofonii rãmân numeroºi, iar generaþia tânãrã, mulþi cu
cetãþenie românã, este mai degrabã
indiferentã decât pro-unionistã. Moscova nu este deloc indiferentã, la gesticulaþia Chiºinãului, dupã toate semnalele, la reþinerea lui Igor Dodon ºi
vrea „sã se asigure” cã drepturile îi
sunt respectate, dupã cum a declarat
ministrul adjunct de Externe, Andrei
Rudenko. Acum nu este clar dacã lui
Igor Dodon i s-a arãtat pisica, sau
chiar existã motive rezonabile pentru
a fi reþinut. În orice caz, Maia Sandu
a jucat tare, conºtientã cã va irita
Moscova, dupã ce mai avusese un comentariu, nu tocmai abil, la referirile
lui Vladimir Putin, fãcute la 9 mai,
despre Republica Moldova. Scena
politicã, la Chiºinãu, este inflamatã,
dar nu se poate vorbi nici de un exces de simpatie, faþã de Igor Dodon.

Drum judeþean de acces cãtre
viitorul spital regional
Demersurile Consiliului Judeþean Dolj pentru realizarea
unui nou drum judeþean de acces cãtre viitorul spital regional
au ajuns în faza de întocmire a studiului de fezabilitate.
Recent a fost semnat contractul cu firma care se va ocupa de
realizarea studiului pentru obiectivul de investiþii „Construire drum de interes judeþean pentru conectarea Spitalului
Regional Craiova la DJ 643 F, Drumul Expres Craiova Piteºti ºi DN65F, Centura de Nord a municipiului Craiova“.
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“În aceastã etapã, se va
stabili traseul drumului care
va face legãtura între oraº,
noul spital regional ºi drumul expres. Acesta va traversa teritoriile administrative ale comunei Gherceºti
ºi municipiului Craiova. Investiþia este fundamentatã de
strategia de dezvoltare a infrastructurii în zona de nord
a Craiovei, dar ºi de strategia de dezvoltare a judeþului
Dolj, ce implicã îmbunãtãþirea conectivitãþii între localitãþi ºi între obiective de
interes regional. Realizarea
studiului va fi finanþatã din
fondurile proprii ale administraþiei judeþene”, a explicat Cosmin Vasile, preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj.
Vestea bunã este cã proiectul de construire a Spitalului
Regional de la Craiova a ob-

þinut deja cea mai mare parte
a finanþãrii, ca urmare a încheierii unui contract de finanþare între România ºi Banca Europeanã de Investiþii.

“Restul banilor necesari
vor fi asiguraþi din fonduri
europene nerambursabile.
În total, peste 500 de milioane de euro vor asigura

infrastructura medicalã necesarã regiunii Oltenia”, a
mai spus ºeful administraþiei judeþene.
MARGA BULUGEAN
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Ziua comunei Castranova a fost
sãrbãtoritã cu mare fast
La o distanþã relativ apropiatã de Craiova,
cca. 35 km, comuna Castranova, renumitã
pentru cireºele de mai, nu ºi-a uitat trecutul,
îºi onoreazã prezentul ºi are planuri mari de
viitor. Din 2012 a reînviat tradiþia, astfel cã,
pe 21 mai, în fiecare an, se sãrbãtoreºte
“Floarea cireºului”, care este, de fapt, ºi Ziua
comunei. Astfel, de Ziua “Sfinþilor Împãraþi

Constantin ºi Elena”, comuna a fost la ceas
de sãrbãtoare. Întreaga comunitate a ieºit la
iarbã verde, iar primãria ºi Consiliul Local au
asigurat ambianþa necesarã, printr-un program artistic, oferit atât de fii ai satului cât ºi
de invitaþi, care i-au delectat pe localnici cu
hore, sârbe, cântece de voie bunã, aºa cum
stã bine la ceas de sãrbãtoare.

învaþã cca. 330 de copii, sunt
reabilitate, la fel ºi punctele sanitare, iar bazele sportive din
cele douã sate sunt în condiþii
bune, urmând ca la ªcoala din
Castranova sã inaugurãm o bazã
sportivã cu teren sintetic. De asemenea, se lucreazã la sediul nou
al Primãriei”, a mai spus Dumitru Mãceºanu.

O comunã strãveche
deschisã spre viitor

Castranova este, în aceste zile,
la ceas de sãrbãtoare. Este Ziua
comunei, una care poartã titulatura “Floarea cireºului”.
De ce este aºa, ne precizeazã
chiar primarul Dumitru Mãceºanu: “Avem o istorie de pe la
1600. Prin anii 1800, moºnenii,
þãranii liberi, cu sprijinul unor
mari moºieri, printre care îl
amintesc pe Ion Cacaliceanu,
maior în oastea lui Tudor Vladimirescu, au înfiinþat comuna.
Dar acum sã vorbim puþin ºi de
cireºi. Suntem recunoscuþi, în
toatã þara, pentru cireºele de mai
de aici. Prin anii 1980, se numea “Floare de cireº”, sãrbãtoarea satului, iar la iniþiativa unui
reprezentant de atunci al Primã-

riei, Marcel Mitrea, s-a stabilit
sã fie o sãrbãtoare localã, care
s-a ºi þinut, pânã în 1989, dar
dupã aceea tradiþia a fost pierdutã o bunã perioadã de timp.
În 2012, când mi-am depus candidatura la Primãrie, am promis
cã voi reînvia aceastã tradiþie ºi
aºa s-a ºi întîmplat “.
Aflat la cel de-al treilea mandat, Dumitru Mãceºanu, continuã: “Astãzi, 20 mai 2022, suntem la cea de-a VIII-a ediþie,
dar ar fi trebuit sã fie a X-a,
însã, cum bine ºtiþi, din cauza
pandemiei, nu au mai putut
avea loc avea astfel de manifestãri. Dupã doi ani de restricþii, le oferim oamenilor clipe de
bucurie. Astfel fii ai satului vor

delecta audienþa cu hore, sârbe
ºi cântece de voie bunã. Mã refer aici la Nelu Bîþînã, Manuela Motocu, Horaþiu Constantinescu. De asemenea, sunt ºi invitaþi – Olguþa Berbec, Formaþia “Nicoarã” cu solista Claudia Puican, Lavinia Furtunã,
Ion Drãgan ºi Diana Bucºa”.

Castranova, pe drumul
cel bun

Castranova nu trãiºte doar prin
trecut, ci are ºi un prezent , unul
care aratã bine. Vorbim despre o
comunitate de cca. 3.500 de oameni, cuprinºi, pe lângã satul de
reºedinþã, ºi în Puþuri. Existã
5.500 ha de teren arabil, 650 ha
de fond forestier, 40 ha de viþã –
de vie, 5 ha livezi, la care se adaugã unu numãr mare de animale –
bovine, ovine, porcine, etc. Toate acestea au nevoie de o infrastructurã, care, în acest moment,
este în plinã dezvoltare.
“Suntem pe drumul cel bun.
Avem iluminat public pe leduri
în toatã comuna, ceea ce nu exista în urmã cu mai mulþi ani, apã
curentã peste tot. Acum, se lucreazã la o staþie de apã în Puþuri ºi la sistemul de canalizare
în Castranova. Chiar în urmã cu
câteva zile, am finalizat licitaþia pentru efectuarea lucrãrilor
de canalizare în Puþuri. S-a asfaltat – betonat un drum rutier
de 7 km între Castranova ºi Zãnoaga (com. Leu). ªcolile ºi grãdiniþule din cele douã sate, unde

Dumitru Mãceºanu, bãrbat falnic, cu plãcutã fizionomie, distincþie ºi bunã retoricã, nu se laudã cu
nimic. Ceea ce a fãcut în comunã, de când este primar, se vede.
Simte din felul în care îl salutã oamenii, dacã este sau nu în graþiile
lor. Are proiecte depuse pe “Anghel Saligny”, pe PNRR –componenta 10- ºi vede departe: piste
pentru biciclete, ca un preambul
la transportul alternativ, monitorizare video, staþie de încãrcare a
autoturismelor electrice º.a.m.d..
“În maximum douã sãptãmâni, va începe asfaltarea strãzilor din Puþuri, utilajele fiind
achiziþionate. Ne pregãtim pentru alimentarea cu gaze”. Interesant e totuºi un detaliu: între Apele Vii, comuna vecinã, ºi Castranova existã mai mult decât niºte
legãturi de vecinãtate, existã chiar
niºte legãturi de rudenie, existã
chiar niºte apropieri de destin.
Castranova, ca ºi Apele Vii, e o
aºezare bãtrânã, ce figureazã pe

Tabela Peutingeriana ºi în 1908
la punctual numit “Gioroc”,
când s-au fãcut sãpãturi pentru
“tragerea apei” la Craiova s-a
descoperit o preþioasã placã cu
inscripþia “Castra Nova”, dupã ce
cu câteva decenii înainte, în
1869, Cezar Bolliac anunþa în
“Trompeta” descoperirea, pe
aceleaºi locuri a unui tezaur de
vreo 8.000 de monede romane.
Cei din Castranova sunt într-un
fel strãmoºii celor din Apele Vii,
satul Puþuri, din care au emigrat
acei “români”, ce s-au fãcut stãpâni pe moºia lui Iane, fiind aparþinãtori Castranovei. În zilele din
urmã a plouat ceva, nu mult, dar
atât cât sã întremeze grâul celor
6 asociaþii agricole sã ajungã la
rod. E o lume harnicã, din cale
afarã, ca peste tot pe meleagurile
doljene, ºi la Castranova, ai cãrei
locuitori trag cu coada ochiului la
vecini. Nu se vor, din ambiþie olteneascã desigur, depãºiþi. ªi totuºi dacã ceva îi umple inima de
bucurie lui Dumitru Mãceºanu
este ºcoala gimnazialã din comunã, una modernã, cu toate accesoriile, ºi mulþi copii buni, dornici
de carte. De la an la an, ºi acesta
e pariul primarului, comuna trebuie sã îºi adauge noi ºi noi repere în infrastructura ei. Sãrbãtoarea comunei de anul acesta n-a
fost altceva decât un moment de
înãlþãtoare bucurie, cã s-a ieºit din
rigorile sanitare impuse de pandemia de Covid.
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Sãptãmâna Internaþionalã a Muzicii
Noi ºi la „Zilele Municipiului Craiova”
Sãptãmâna aceasta,
Filarmonica „Oltenia”
Craiova invitã publicul
la douã evenimente
muzicale cu membrii
Coralei academice ºi ai
Orchestrei simfonice.
Primul concert va avea
loc miercuri, la sediul
instituþiei, iar al doilea
va fi vineri, la Teatrul
de varã din Parcul
“Nicolae Romanescu”.
MIERCURI, 25 MAI 2022,
ORA 19:00
Sãptãmâna Internaþionalã a
Muzicii Noi, ediþia XXXI
Concert coral extraordinar
CORALA ACADEMICÃ
A FILARMONICII „OLTENIA”
DIRIJOR: EUGEN PETRE
SANDU
La pian: CORINA STÃNESCU
În program:
Alin Chelãrescu: Ave Maria
(primã audiþie)
Dan Buciu: Rugã (p.a.)
Carmen Petra Basacopol:
Domnul e pãstorul meu (p.a.)

Bogdan Vodã: Nãscãtoare
de Dumnezeu (primã audiþie
absolutã)
Christian Alexandru Petrescu: Drum de toamnã (p.a.)
Grigore Cudalbu: Colindul
copiilor de rãzboi (p.a.a.)
Amintindu-mi de rãzboi
(p.a.a.)
Eugen Petre Sandu: Scrisoarea I - fragmente (1) (p.a.a.)
Andrei Simeon Petrache:
Tatãl nostru (p.a.)
George Ioan Pãiº: Vreau sã
joc (p.a.a.)
Vasile Timiº: De-aº avea
(p.a.)
Constantin Rîpã: Strigare de
joc (p.a.)
Doru Popovici: Artistul autentic (p.a.)
Adrian Pop: Hora miresei
(p.a.)
Petru Stoianov: Basmul trenului destin (p.a)
Eugen Petre Sandu: Scrisoarea I - fragmente (2) (p.a.a.)
- Preþuri bilete: 40 lei;
10 lei (elevi, studenþi, seniori) Agenþia de bilete, Calea Unirii, nr. 16
Telefon: 0251.414.698
Program agenþie: luni-vineri;
orele 10:00-18:00

EUGEN PETRE SANDU dirijor
Nãscut în anul 1965, EugenPetre Sandu este dublu licenþiat
în muzicã (specializãrile pedagogie muzicalã ºi compoziþie). Dupã
absolvirea Universitãþii Naþionale de Muzicã din Bucureºti, în
perioada 2001 - 2004 a urmat
studii doctorale, în teza sa de
doctorat abordând tema “Stabilitate ºi spontaneitate în creaþia
epicã folcloricã” (îndrumãtor prof. univ. dr. Gheorghe Oprea).
Din anul 1996 este membru al
Uniunii Compozitorilor ºi Muzicologilor, iar din anul 2004 a
devenit ºi membru al Asociaþiei
Naþionale Corale din România.
Simultan cu desfãºurarea carierei dirijorale, Eugen Petre Sandu a activat ºi ca profesor de
clarinet ºi compoziþie, remarcându-se, totodatã, ºi în domeniul
compoziþiei. De asemenea, a
scris numeroase articole ºi cãrþi
de specialitate (volumele ”Stabilitate ºi spontaneitate în creaþia epicã folcloricã”, 2006;
”Colindul - între mit ºi realitate”, 2006), studii de muzicologie (”Creaþia folcloricã - proces deschis”) ºi a compus lucrãri corale, publicate în volumele: ”Ingratitudini”, (douã
volume, 2006), ”Album de piese pentru cor mixt” (ediþie revizuitã, 2008), ”Album de coruri
pentru voci egale” (ediþie revizuitã, 2008). În acest sens, creaþii artistice ale sale au fost achiziþionate ºi au intrat în patrimoniul Uniunii Compozitorilor ºi
Muzicologilor din România.
În perioada 1991 - 2013 a fost
cadru didactic asociat la Universitatea Naþionalã de Muzicã din
Bucureºti. Din anul 2003 desfãºoarã o importantã carierã didacticã în calitate de profesor universitar doctor în cadrul Departamentului de Muzicã al Facultãþii de Litere - Universitatea din
Craiova, iar din anul 2020 este
dirijor al Coralei academice a Filarmonicii „Oltenia” Craiova.
VINERI, 27 MAI 2022,
ORA 19:00 - Parcul „Nicolae
Romanescu” – Teatrul de Varã
Concert simfonic în cadrul
„Zilelor Municipiului Craiova”,
ediþia a XXV-a
ORCHESTRA SIMFONICÃ A FILARMONICII „OLTENIA”
DIRIJOR: EDUARD DABROWSKI
În program:
Richard Strauss: „Aºa grãita Zarathustra”
Georges Bizet: Preludiu din
suita „Carmen”
Johann Strauss II: Uvertura operetei „Liliacul”
Edvard Grieg: „Peer Gynt”,

suita nr. 1 (selecþiuni)
Serghei Rahmaninov: Vocaliza
Johann Strauss II: Marº
persan, op. 28
Johannes Brahms: Dans
ungar nr. 5
Piotr Ilici Ceaikovski: „Valsul florilor” ºi „Pas de Deux”
din
baletul „Spãrgãtorul de nuci”
Johann Strauss II: Valsul
„Voci de primãvarã”, op. 410
Gioacchino Rossini: Uvertura operei „Bãrbierul din Sevilla”
Piotr Ilici Ceaikovski:
Baletul „Lacul lebedelor”
(fragment)
EDUARD DABROWSKI dirijor
Eduard Dabrowski este un
tânãr compozitor ºi dirijor român
nãscut în Braºov, Transilvania.
Este recunoscut în special pentru muzica filmelor-documentar
„Sw!m” ºi „Banatul Montan”,
filme a cãror coloanã sonorã se
aflã disponibilã la nivel mondial
pe toate platformele muzicale de
pe toate continentele. Pe lângã
acestea, are sub semnãturã ºi
muzicã pentru diferite reclame,
trailere sau chiar muzicã destinatã scenelor de concert.

Muzica sa a fost cântatã de
Orchestra Naþionalã a Operei din
Kiev, Orchestra Filarmonicii „Oltenia” Craiova ºi Orchestra Teatrului Naþional de Operã ºi Balet
din Constanþa. Este, de asemenea,
câºtigãtorul Concursului de Compoziþie „Sabin Pautza”, ediþia
2019. În ceea ce priveºte lumea
dirijatului, Eduard este, din anul
2018, dirijorul permanent al orchestrei KamerArt, orchestrã formatã din elevi ºi studenþi, cu care
a ajuns sã concerteze pe scena
Ateneului Român. De asemenea,
a dirijat orchestrele filarmonicilor
din Craiova ºi Ploieºti, cât ºi Orchestra Teatrului Naþional de
Operã ºi Balet din Constanþa.
Eduard este ºi câºtigãtorul
Concursului de Dirijat „Ionel
Perlea”, ediþia 2017. Licenþiat al
Universitãþii Naþionale de Muzicã din Bucureºti, Eduard a reuºit sã aibã o activitate însemnatã
în lumea muzicalã româneascã,
fiind ºi îndrumat de profesori de
seamã ce spuneau despre el urmãtoarele: „Eduard s-a dovedit
a fi un element cert pentru viitorul muzicii româneºti” – Cristian
Mandeal; „Muzica lui Eduard are
un potenþial creativ deosebit, lucrãrile sale fiind scrise cu talent,
intuiþie muzicalã ºi har” – Dan
Dediu.
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Mareºalul Gustaw Marek Brzezin, la Craiova:

“Avem o istorie comunã, care a apropiat
foarte mult România ºi Polonia”
Un nou pas important în dezvoltarea relaþiilor de colaborare între Consiliul Judeþean
Dolj ºi administraþia Voievodatului Varmia ºi
Mazuria a fost marcat astãzi, prin vizita oficialã întreprinsã la Craiova de o delegaþie
din regiunea polonezã, condusã de mareºalul
voievodatului, Gustaw Marek Brzezin.
Cu aceastã ocazie, la Palatul Administrativ a fost vernisatã expoziþia fotodocumentarã „Józef Pi³sudski om de stat al Poloniei ºi al
Europei“, context în care
preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Cosmin Vasile, a
evocat legãturile istorice între cele douã naþiuni ºi a evi-

denþiat faptul cã intensificarea cooperãrii se va reflecta
în derularea unor proiecte
comune.
„Astãzi, am avut plãcerea
sã primim la Consiliul Judeþean Dolj o delegaþie din
Polonia condusã de mareºalul Voievodatului Varmia ºi
Mazuria – o unitate administrativ-teritorialã cu care
am iniþiat demersurile pen-

tru colaborare ºi care are
aproape 1,5 milioane de locuitori. Ne dorim sã demarãm proiecte ºi acþiuni comune, care sã ne apropie,
sã consolidãm aceastã relaþie prin intermediul cãreia
putem sã facem schimb de
experienþã ºi sã ne atingem
obiectivele împreunã.

De-a lungul timpului, istoria ºi valorile pe care le-am
împãrtãºit cu poporul polonez
ne-au determinat sã fim apropiaþi, sã dezvoltãm legãturi
puternice ºi sã ne putem baza
unii pe ceilalþi în momentele
dificile.
Avem ce învãþa de la prietenii noºti din Polonia, pentru cã vorbim despre un voievodat care are o experienþã

extraordinarã în atragerea
fondurilor europene ºi, dupã
cum se ºtie, implementarea
proiectelor cu finanþare nerambursabilã reprezintã ºi
pentru noi o strategie ºi o
politicã pe care mizãm.
În perioada urmãtoare, bunele relaþii cu autoritãþile din
Voievodatul Varmia ºi Mazuria vor fi reflectate în proiectele pe care le vom derula în
comun. Astãzi, cu sprijinul
Institutului Polonez din Bucureºti, vernisãm ºi o expoziþie
dedicatã mareºalului Józef Pi³sudski, un militar desãvârºit
ºi o personalitate politicã importantã din perioada interbelicã, un om de stat care a avut
conexiuni importante cu þara
noastrã“, a declarat preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Cosmin Vasile.

“Putem sã realizãm
schimburi de experienþã
în privinþa absorbþiei
fondurilor europene”

La rândul sãu, mareºalul
Voievodatului Varmia ºi Mazuria, Gustaw Marek Brzezin, a spus: „Suntem foarte
bucuroºi cã am putut veni
într-o vizitã oficialã în judeþul Dolj. Acest lucru confirmã colaborarea noastrã ºi,
bineînþeles, dupã discuþiile de
astãzi, vom continua aceastã
cooperare, care va fi una mult
mai fructuoasã, pentru cã
vom semna ºi un document
oficial.

Avem ºi o istorie comunã,
care a apropiat foarte mult
România ºi Polonia. Ne amintim cã, în timpul celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial, Guvernul Poloniei, precum ºi
soldaþii polonezi ºi-au gãsit
adãpostul aici, în Craiova, în
România. Vedem cã în situaþia actualã, când avem ºi rãzboiul din Ucraina, popoarele
noastre sunt un sprijin foarte
mare pentru cel ucrainean.
Faptul cã suntem împreunã în Uniunea Europeanã ne
face sã avem ºi direcþii comune. Cu siguranþã cã putem
sã realizãm schimburi de experienþã în privinþa absorbþiei
fondurilor europene, dar ºi în
ceea ce priveºte colaborarea
între regiunile noastre, mai
ales în domeniul agriculturii

sau cel al culturii. Sunt convins cã vom avea rezultate
foarte bune.
Avem ºi o poziþie foarte
fermã în structurile NATO.
Soldaþii polonezi staþioneazã
aici, în România, în Craiova,
dar ºi soldaþii români sunt în
Polonia, chiar în regiunea
noastrã.“
În cadrul vernisajului de la
Palatul Administrativ din Craiova au mai luat cuvântul decanul Facultãþii de ªtiinþe Sociale, prof. univ. dr. Sorin
Liviu Damean, directorul
adjunct al Institutului Polonez
din Bucureºti, Wojciech Mrozowski, ºi adjunctul comandantului contingentului polonez din cadrul Brigãzii Multinaþionale Sud-Est, cãpitanul
Micha³ Smoleñ.
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CUMPÃRÃRI Vând loc pentru casã la

Cumpãr apartament 3 10 km Craiova (ºi alte
camere, centru. Tele- construcþii diverse). Telefon: 0727/884.205.
M.Ap.N. anunþã publicul interesat fon 0729/960.795.
Vând teren intravilan
asupra declanºãrii etapei de încadrare ÎNCHIRIERI SC Avioane Sa Craioconform HG 1076/2004 privind proce- PARTICULAR, închi- va, suprafaþã 1,25 Ha.
dura evaluãrii de mediu pentru planuri riez apartament 3 ca- Telefon: 0769/456.241.
ºi programe, în vederea obþinerii avi- mere, decomandat, Vând teren (locuri de
mobilat, utilat, zona
zului de mediu pentru PUZ (,,Elabora- George Enescu - Liceul casã), Podari. Telefon:
re P.U.Z. în vederea construirii Cimitir Energetic. Telefon: 0722/943.220.
Vând teren 2000 mp
Militar în Cazarma 3155 incinta 1 Craio- 0740/991.323.
va ºi construcþii aferente P-P+1’’), Mu- Zonã Universitate – În- (locuri de casã intravinicipiul Craiova, Aleea 4 ªimnic (De- chiriez garsonierã ultra lan cu toate utilitãþile
molat 80) nr.21, judeþul Dolj. Prima ver- spaþioasã, mobilatã apã, canal, electricitate,
Cârcea - situat în
siune a planului poate fi consultatã la modern, cu dotãrile ne- gaze)
faþa vilelor de la ieºirea
sediul – A.P.M. Dolj, judeþul Dolj, str. cesare. Telefon: 0770/ din Comuna Cârcea pe
Petru Rares, nr. 1, din data de 26 mai 223.510.
dreapta spre Craiova.
2022, luni-joi, între orele 800-1630 si vi- SCHIMBURI Telefon: 0720/231.610.
neri intre orele 800-1400. Publicul intere- Schimb garsonierã Bu- Vând 2 terenuri langa
sat poate transmite, în scris, comenta- cureºti, str. Turda, vari- FABRICA DE TERrii ºi sugestii, pânã în data 10 iunie 2022, ante Bucureºti. Telefon: MOPANE ,,Q FORT” –
GARA PIELESTI pt. inla A.P.M. Dolj, judeþul Dolj, str. Petru Ra- 0251/598.954.
res, nr.1., e-mail: apmdj.anpm.ro în ziTERENURI vestitii 5000 m. Pret nelele de luni-joi intre orele 800 – 1630 si Vând teren Metro gociabil. Telefon: 0752/
910 mp. Strada Ae- 641.487.
vineri intre orele 800 – 1400.
roportului. Telefon: Vând, inchiriez, schimb
teren, Calea Bucuresti,
00393287952955.
VÂNZÃRI Vând 2 camere deco- Închiriez teren la ºosea, km 10, 1000 m-2000
APARTAMENTE mandate, îmbunãtãþi- pretabil investiþie, 1,5 m, deschidere 35 m,
te. Rovine, et. 4/4. Te- Ha extravilan, 48 m dupa Peugeot. Telefon:
Vând 6 apartamente noi,
0773/996.446.
zona Banu Mãrãcine. lefon: 0766/348.398. deschidere, Segarcea.
Telefon: 0727/492.323. VÂND apartament 2 Telefon: 0783/178.838. OFERTE SERVICIU
Vând apartament ultra- camere, ultracentral, Vând teren intravilan – IDAVERYCARPAT
central Bulevard (insu- Piaþa Prefecturii. Tele- Cârcea la stradã – SRL, cautã pentru an4.000 mp – 10 euro ne- gajare sãpãtor manual
la) 1 Mai cu vedere la fon: 0768/107.255.
gociabil. Telefon: 0766/ (muncitor necalificat).
bulevard, 4 camere cu
CASE
503.967.
Relaþii la telefon 0763/
încãlzire centralã pe
Vând casã în Baileºti Vând în Bãile Govora 997/476.
gaz, aer condiþionat,
baie ºi bucãtãrie în con- (grãdinã ºi curte). Tele- 400 mp ºi 1500 mp; Caut femeie îngrijire
asfalt lângã pãdure, uti- permanentã bãtrânã.
diþii excelente, beci cu fon: 0744/795.802.
stelaje metalice. Tele- Proprietar, vând casã litãþile instalate. Telefon: 0749/310.693. sau
fon: 0744/395.382 în- nouã, BORDEI. Tele- 0744/563.640, 0770/ 0766/232.108.
661.438.
tre orele 09:00-15:00. fon: 0752/641.487.
S.C GRANDE LENIQI
MIRSAD S.R.L, C.U.I
40900001, angajeazã
Titular PANAIT SORIN DELIAN SI PANAIT RALUCA patiseri. Contact la:
MARIA, PANAIT CORNEL EUGEN anunþã elaborarea 0759/490.811.
primei versiuni a planului: ELABORARE PUZ PENTRU EGB COMPANY SRL
CONSTRUIREA ANSAMBLULUI DE LOCUINTE INDIVI- cautã pentru angajare
DUALE P+2 SI PISCINA, COMUNA CARCEA, STR. STE- mecanic instalator penFAN CEL MARE, NR.32, 34, JUDETUL DOLJ ºi declanºa- tru de echipamente
rea etapei de încadrare pentru obþinerea avizului de mediu.
electrice. Relaþii la 0763/
Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la 997/476.
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº nr. 1, Craiova, jud Dolj ºi Florãria Nadia - Censediul titularului: Craiova, Str. Ulmului, Nr. 30.
tru angajeazã vânzãComentariile ºi sugestiile se vor transmite în scris la se- toare. Relaþii la telediul APM Dolj in termen de 15 zile calendaristice de la fon: 0729/744.664,
data prezentului anunþ.
0747/501.107.

PRESTÃRI SERVICII

ÎNCHIRIERI UTILAJE
OLTENIA S.R.L. efectueazã lucrãri, execuþie a
drumurilor, rigole, compactare, cãi pietonale.
Telefon: 0744/800.338.
Masaj la domiciliu cu
materiale naturiste garantate pentru probleme
lombare. Preþ minim.
Telefon: 0724/701.061.

CONDOLEANÞE

Familiile Hristea Mircea, Trifu ªerban ºi
Ceoroianu Mariana,
anunþã cã se împli-

PIERDERI

Pierdut legitimaþie de student ºi carnet de student
UMF Craiova. Nume:
Cristea Diana-Iulia. Zona:
Bulevardul 1 Mai, Spitalul nr.1, cãmin studenþesc.

nesc 4 ani ºi 6 luni
de la decesul Col.(r)
Decã ªtefan. Nu te
vom uita niciodatã!
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Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj organizeazã concurs pentru ocuparea urmãtoarelor posturi de naturã contractualã de execuþie vacante: 1
post psiholog practicant, 1 post psiholog specialist, 2
posturi ºofer, 2 posturi îngrijitor, 6 posturi îngrijitor la
domiciliu ºi 5 posturi infirmierã în data de 21 iunie 2022 proba scrisã, ora 1000, ºi în data de 23 iunie 2022 - proba
de interviu, ora 1400.
Condiþii generale de participare la concurs:
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute la art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant aprobat
prin H.G. nr.286/2011 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Condiþii specifice:
- 1 post psiholog practicant:
-studii universitare absolvite cu diplomã de licenþã în domeniul psihologiei;
-atestat de liberã practicã în specialitatea Psihologie clinicã;
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului – nu se solicitã.
- 1 post psiholog specialist:
-studii universitare absolvite cu diplomã de licenþã în domeniul psihologiei;
-atestat de liberã practicã în specialitatea Psihologie clinicã, pe treapta de specializare Specialist;
-vechime de 5 ani în specialitatea studiilor necesare ocupãrii postului.
- 2 posturi ºofer:
-studii minim medii;
-permis de conducere minim categoria B;
-vechime în muncã necesarã ocupãrii posturilor – nu se
solicitã.
- 2 posturi îngrijitor:
-studii minim generale;
-vechime în muncã necesarã ocupãrii posturilor – nu se
solicitã.
- 6 posturi îngrijitor la domiciliu:
-studii minim generale;
-vechime în muncã necesarã ocupãrii posturilor – nu se
solicitã.
- 5 posturi infirmierã:
-studii minim generale;
-vechime în muncã necesarã ocupãrii posturilor – nu se
solicitã.
Informaþii referitoare la conþinutul dosarului, bibliografia, condiþiile generale ºi condiþiile specifice stabilite pentru ocuparea posturilor, vor fi afiºate la sediul Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj
ºi pe site-ul instituþiei www.dgaspcdolj.ro. Dosarele de
concurs se depun la sediul Direcþiei Generale de Asistentã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj, în termen de 10 zile
lucrãtoare de la data publicãrii prezentului anunþ, respectiv
pânã pe data de 10.06.2022. Relaþii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obþine la sediul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj din str.
Nicolae Titulescu, nr.22, loc. Craiova, jud. Dolj, precum
ºi la numãrul de telefon 0251/407009, persoana de contact – Busuiocescu Csilla, inspector, Serviciul resurse umane, organizare, salarizare.”
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S.C. COMPLEX GLORIA RESIDENCE S.R.L. reprezentata
prin ION ILIE ALIN, cu sediul în Calea Severinului, Nr. 32B,
Mun.Craiova, Jud. Dolj anunþã elaborarea primei versiuni a planului: ELABORARE P.U.Z. PRIVIND REGLEMENTAREA URBANISTICA IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU
DE IMOBILE CU REGIM MAXIM DE INALTIME S+P+11 CU
DESTINATIADE LOCUINTE COLECTIVE SI SPATII COMERCIALE/SERVICII LA PARTER - Bulevardul Nicolae Romanescu, Nr. 220, Mun.Craiova, Jud. Dolj, ºi declanºarea etapei de
încadrare pentru obþinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº nr. 1, Craiova, jud. Dolj ºi la sediul
titularului: Calea Severinului, Nr. 32B, Mun.Craiova, Jud. Dolj.
Comentariile ºi sugestiile se vor transmite în scris la sediul
APM Dolj în termen de 15 zile calendaristice de la data
prezentului anunþ.
S.C. RODALI CARGO S.R.L., titular al proiectului “Desfiintare constructii C1,C2,C4,C5,C6,C7,C8,C9 si desfiintare
partiala C3” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei
etapei de incadrare de catre A.P.M. Dolj in cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul
“Desfiintare constructii C1,C2,C4,C5,C6,C7,C8,C9 si desfiintare partiala C3” propus a fi amplasat in Craiova, str. Dezrobirii, nr.188, jud. Dolj.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, str. Petru
Rares, in zilele de luni pana joi intre orele 08:00-16:00 si
vineri intre orele 08:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentariile/ observatii
la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la
data publicarii anuntului pe pagina de internet a AGENTIEI
PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ.

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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ªtiinþa,
ªtiinþa, în
în Europa
Europa sau
sau Euro,
Euro, pa?
pa?
Dupã ce a ratat ocazia de a-ºi
asigura participarea în cupele
europene, prin ocuparea unuia
dintre primele douã locuri în Liga
I sau prin câºtigarea Cupei României, Universitatea Craiova se
agaþã de ultima ºansã de a evolua în preliminariile Conference
League: barajul cu FC Botoºani,
programat vineri, de la ora 20.30,
pe stadionul „Ion Oblemenco”.
Dezamãgirea produsã de cele trei
eºecuri consecutive din finalul de
sezon, cu FCSB, Sepsi ºi CFR,
încã se resimte în Bãnie, iar clubul Universitatea Craiova face
apel la fani pentru a veni în numãr mare la duelul cu moldovenii lui Marius Croitoru. Gruparea olteanã subliniazã faptul cã
este vorba de o ºansã importantã, de a evolua pentru al ºaselea
an la rând în cupele eurpene,
perfromanþã neatinsã în Bãnie din
prima jumãtate a anilor 90.
„Vineri seara, de la ora 20:30,
avem ºansa de a ne califica pentru a 6-a oarã consecutiv în preliminariile unei competiþii europene, performanþã ce nu a mai
fost atinsã în Cetatea Bãniei de
26 de ani, din perioada 19911996. Aceasta este ºansa ªtiinþei
de a pãstra legãtura cu Europa ºi
de a visa la mai mult. Împreunã
învingem Botoºani ºi mergem în

UEFA Conference League!” este
mesajul clubului din Bãnie pentru fanii sãi. În ultimele douã sezoane, Universitatea Craiova a
suferit eliminãri ruºinoase din
cupele europene, în faþa unor
echipe precum Lokomotiv Tbilisi sau Laci.

Peluza Nord: „Nu este normal
ca o echipã de pe locul 8 sã
ne reprezinte în Europa, iar
una de pe podium sã stea
acasã!”

Peluza Nord sunã adunarea
pentru meciul de vineri ºi echivaleazã duelul cu Botoºani cu
unul de cupã europeanã. Motivul: învingãtoarea va juca direct în turul doi preliminar al
Conference League. Fanii considerã anormal faptul ca o echipã care s-a clasat pe locul 8 sã
joace în cupele europene, iar
una care a fost pe podium sã
rãmânã acasã.
„Hai în peluzã vineri! Pentru
cã ªtiinþa are nevoie de noi, de
suporteri, nu doar de spectatori!
Pentru cã prezenþa în Europa este
absolut necesarã! Pentru cã nu
este normal ca o echipã de pe
locul 8 sã ne reprezinte în Europa, iar una de pe podium sã stea
acasã! Pentru cã ultima impre-

sie conteazã! Putem considera cã
meciul de vineri este primul din
sezonul urmãtor, practic un meci
în turul 1 preliminar al Conference League, pe care ªtiinþa trebuie sã-l câºtige! Pentru cã avem
nevoie sã auzim iarãºi numele
Universitatea Craiova pronunþat
la tragerea la sorþi la UEFA!’”
este mesajul Peluzei Nord.

Vãtãjelu: „Calificarea în
Europa nu ar însemna
salvarea sezonului”

Fundaºul Universitãþii Craiova, Bogdan Vãtãjelu, este precaut
înaintea duelului cu moldovenii,
despre care spune cã evolueazã
cu o ambiþie suplimentarã împotriva Universitãþii Craiova ºi nu
considerã cã o calificare în cupele europene ar salva acest sezon pentru olteni.
„Toatã lumea se gândeºte cã
a fost o victorie tristã cu Farul,
dar pentru noi a fost o victorie
de moral înaintea barajului cu
Botoºani, care va fi un joc extraordinar de dificil. Nu ne gândeam cã vom ajunge la baraj, dar
acesta este fotbalul ºi acum trebuie sã jucãm acest meci. Sã zicem cã am putea salva sezonul,
dar, din punctul meu de vedere,
nu putem salva acest sezon cu o
calificare în Europa, þinând cont

de ceea ce am fi putut câºtiga în
acest sezon. Va fi un meci foarte
greu, aºa cum sunt toate jocurile cu Botoºani, vor veni cu ambiþie în plus, întotdeauna au ceva
de demonstrat în faþa noastrã.
Probabil ºi Mihai Roman va dori
sã demonstreze cã merita sã rãmânã aici, va fi un meci greu,
niciodatã nu ne-a fost uºor cu
cei de la Botoºani. Dacã ne uitãm la trofeele de anul trecut,
Cupa ºi Supercupa, avem un an
mult mai slab, deºi eu zic cã am
jucat mai bine ca anul trecut.
Partea cea mai rea este cã avem
fluctuaþii de formã, nu eram în

aceastã situaþie dacã nu aveam
seria aceea mai puþin fastã, de la
sfârºitul anului trecut. Ne-am
uitat la finala Cupei României,
chiar dacã am fost eliminaþi. Alþii au pierdut finale de Campionat Mondial, de Champions League, noi am pierdut o semifinalã
de Cupa României ºi asta este.
Nu am fost în finalã din cauza
noastrã, nu am fost atenþi, altfel
eram noi cei care se bucurau ºi
nu mai stãteam o sãptãmânã în
plus. Sepsi a avut o a doua parte
de sezon foarte bunã ºi au câºtigat meritat ºi play-out-ul ºi Cupa
României” a spus Vãtãjelu.

ªapte jucãtori ai Craiovei convocaþi
la echipele naþionale
Selecþionerul Edi Iordãnescu
a anunþat lotul pentru primele
sale meciuri oficiale pe banca
României, cele 4 partide din
Liga Naþiunilor, din luna iunie.
Din lot fac parte 3 jucãtori de
la Universitatea Craiova, printre care ºi Nicuºor Bancu, jucãtor suspendat 6 etape de Comisiile FRF, care au fost mult
mai blânde cu “smardoiul” Sãpunaru, dar l-au pedepsit drastic pe Bancu, de parcã ar fi stopat cariera vreunui jucãtor, de
parcã acesta ar fi cunoscut ca
un element brutal, recalcitrant,
de nestãpânit. Fiindcã l-a îm-

pins cu capul pe un adversar
care-l ºicana ºi apoi l-a pedepsit cu o minge în cap fiindcã
amplifica incidentul ºi simula cu
nesimþire o loviturã violentã,
Bancu nu va avea meci “în picioare” timp de o lunã, pânã la
acþiunea naþionalei. Selecþionerul Edi Iordãnescu ar fi trebuit
sã intervinã în acest caz ºi sã
facã lobby la FRF, pentru ca
Bancu sã poatã juca mãcar în
barajul cu Botoºani, dacã oficialii Universitãþii Craiova n-au
avut abilitatea sau argumentele
necesare pentru a reduce, la
douã etape, pedeapsa cãpitanu-

lui echipei. Mai mult, Mihai
Rotaru ºi Reghecampf au fost
primii care au înfierat gestul lui
Bancu ºi au anunþat public
sancþiuni aspre pentru cãpitanul echipei, în loc sã penalizeze în treacãt gestul, dar sã domoleascã amploarea indidentului, ºi aºa amplificatã la maxim
de presa becaliotã.
Andrei Ivan ºi Alexandru
Creþu sunt ceilalþi jucãtori convocaþi la lotul României, pentru meciurile din Nations League: 4 iunie, Muntenegru – România (21:45), 7 iunie, Bosnia
ºi Herþegovina – România(21:45), 11 iunie, România
– Finlanda (21:45), 14 iunie,România –
Muntenegru
(21:45).
Lotul României:
PORTARI: Florin Niþã (Sparta Praga | Cehia, 15/0),
Marian Aioani (Farul Constanþa, 0/0), Horaþiu Moldovan (FC
Rapid 1923, 0/0), ªtefan Târnovanu (FCSB, 0/0); FUNDAªI: Andrei Raþiu (Huesca |
Spania, 6/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 16/2), AdrianRus (Fehervar | Ungaria, 12/
0), Iulian Cristea (FCSB, 3/0),
Virgil Ghiþã (KS Cracovia | Polonia, 1/0), Vlad Chiricheº-

(Sassuolo | Italia, 71/0), Andrei Burcã (CFR Cluj, 9/0), Nicuºor Bancu (Universitatea
Craiova, 23/1), Mario Camora (CFR Cluj, 7/0); MIJLOCAªI: Deian Sorescu (Rakow
Czestochowa | Polonia, 5/0),
Alexandru Cicâldãu (Galatasaray | Turcia, 22/3), Darius Olaru (FCSB, 3/0), Alexandru Maxim (Gaziantep F.K. | Turcia, 52/6), Sergiu Hanca (KS
Cracovia | Polonia, 5/0), Florin Tãnase (FCSB, 11/1), Octavian Popescu (FCSB, 2/0),
Nicolae Pãun (Sepsi OSK, 0/
0), Valentin Mihãilã (Atalanta |
Italia, 7/1), Alexandru Mitriþã (PAOK Salonic | Grecia, 17/3),
Alexandru Creþu (Universitatea
Craiova, 5/0), Rãzvan Marin(Cagliari | Italia, 37/2), Marius Marin (Pisa | Italia, 3/0),
Marius ªtefãnescu (Sepsi
OSK, 0/0); ATACANÞI: DenisAlibec (Atromitos | Grecia, 23/
2), Andrei Ivan (Universitatea
Craiova, 15/1), George Puºcaº(Pisa | Italia, 27/8).
Universitatea Craiova oferã 3
jucãtori, Bancu, Ivan ºi Creþu,
naþionalei de seniori a României,
pentru meciurile din luna iunie,
din Liga Naþiunilor, precum ºi
4 jucãtori, Screciu, Baiaram,

Cîmpanu ºi Markovic, naþionalei U21, pentru meciurila amicale cu Georgia, din 3 iunie, ºi
cu Slovacia, din 7 iunie.
Lotul naþionalei U21 convocat de selecþionerul Florin Bratu: PORTARI: Mihai Popa (FC
Voluntari), Szilárd Gyenge (AFK Csikszereda), Otto Hindrich (CFR Cluj); FUNDAªI:
Vladimir Screciu (Universitatea
Craiova), Ricardo Farcaº (Siena | Italia), Tudor Telcean (CSC 1599 ªelimbãr),
Victor Dican (FC Botoºani),
Valentin Þicu (ACS Petrolul
52), Andres Dumitrescu (Sepsi
OSK), Radu Drãguºin (Salernitana | Italia); MIJLOCAªI: Marius Corbu (Academia Puºkaº| Ungaria), Alexandru Cîmpanu (Universitatea Craiova),
Claudiu Petrila (CFR Cluj), ªtefan Baiaram (Universitatea Craiova), Constantin Grameni (Farul Constanþa), Andrei Mãrginean (Messina | Italia), Mihai
Lixandru (CS Mioveni), Damian Isac (UTA Arad), Alexi
Pitu (Farul Constanþa); ATACANÞI:
Ianis
Stoica (FCSB), Jovan Markoviæ (Universitatea Craiova), David Miculescu (UTA Arad), Daniel
Birligea (CFR Cluj).

