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Maria Andriescu, admisã la cea mai
bunã facultate de economie din lume

Atena, din nou, în luptã contra incendiilor!
Grecia a replonjat în coºmarul incendii- prin intermediul televiziunii de stat. Cele
lor violente, care fac ravagii. Situaþia s-a mai multe victime au fost descoperite în
agravat de la o orã la alta, în vecinãtatea apropierea localitãþii balneare Mati, la 40
imediatã a Atenei, unde ieri, cel puþin 60 de de km de Atena „la domiciliul sau în maºipersoane au fost gãsite decedate de flãcãrile nile lor”, cum a menþionat purtãtorul de cucare au fãcut ravagii luni 23 iulie a.c., potri- vânt al Guvernului grec, Dimitris Tzannavit unui bilanþ fãcut cunoscut actualitate / 2 koulos, într-un mesaj televizat.

Primele rezultate la „Definitivat” ºi cele finale
la „T
itularizare” , procentaje bune în Dolj
„Titularizare”
Ieri, au fost fãcute
cunoscute rezultatele
obþinute de candidaþii
la „Definitivat” (preliminarii, urmând ºi
evaluarea contestaþiilor
depuse) ºi „Titularizare” (finale), în urma
Examenelor naþionale
susþinute. Judeþul Dolj
se plaseazã foarte bine,
într-un clasament naþional, acesta nefiind,
deocamdatã , actualizat.
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Maria Andriescu, absolvent al Colegiului
Naþional „Carol I” din Craiova, este cel mai
bun exemplu cã, dacã studiezi serios ºi crezi
cu tãrie în reuºita ta, poþi sã-þi îndeplineºti ºi
cel mai înalt vis, pe care viaþa þi-l prezintã ca
imposibil. Acceptatã la universitãþi de pe toate continentele, cele mai bune în domeniul economic, tânãra craioveancã a optat pentru a
studia, în urmãtorii trei ani, la Londra, acolo
unde se gãseºte cea mai bunã facultate de economie ºi finanþe din lume, potrivit Financial
Times. The London School of Economics and
Political Science – LSE a scris istorie de-a
lungul anilor, aici pregãtindu-se cei mai mari
finanþiºti ai planetei, iar admiterea
este un examen dur, în urma cãruia sunt selectaþi doar acei elevi
care au demonstrat, în anii de liceu, cã sunt ºi buni practicieni.
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Atena, din nou, în luptã contra incendiilor!
MIRCEA CANÞÃR
Grecia a replonjat în coºmarul incendiilor
violente, care fac ravagii. Situaþia s-a agravat
de la o orã la alta, în vecinãtatea imediatã a
Atenei, unde ieri, cel puþin 60 de persoane au
fost gãsite decedate de flãcãrile care au fãcut
ravagii luni 23 iulie a.c., potrivit unui bilanþ fãcut cunoscut prin intermediul televiziunii de stat.
Cele mai multe victime au fost descoperite în
apropierea localitãþii balneare Mati, la 40 de km
de Atena „la domiciliul sau în maºinile lor”, cum
a menþionat purtãtorul de cuvânt al Guvernului
grec, Dimitris Tzannakoulos, într-un mesaj televizat. Un grup de 26 de persoane carbonizate,
victime ale incendiilor, a fost descoperit într-o
curte a oraºului Mati, susþine un oficial al Crucii
Roºii, potrivit AFP. Scurtându-ºi deplasarea la
Mostar, în Boznia Herþegovina, pentru a reveni
cât mai grabnic în þarã, în vederea coordonãrii
operaþiunilor de stingere a flãcãrilor, premierul
Alexis Tsipras a prezidat o reuniune de crizã
evocând „o noapte dificilã”, luni spre marþi. El a
menþionat un numãr de 600 de pompieri deplasaþi pe „frontul luptei contra flãcãrilor”, în cursul zilei de luni, dar a fãcut precizarea cã noap-

tea au fost întrerupte operaþiunile aeriene purtate de 8 avioane ºi 9 elicoptere. Potrivit secretarului general pentru protecþia civilã, Yannis
Kapakis, focul s-a extins în cursul zilei, din cauza caniculei ºi a vântului, care a suflat cu o vitezã de peste 100 km/h, creând „o situaþie extremã”. Atena a solicitat activarea mecanismului
european de protecþie civilã, Ciprul ºi Spania
rãspunzând cu promptitudine printr-un ajutor
consistent. SUA au pus la dispoziþie drone care,
de ieri, se aflã pe cerul Atenei pentru „reperarea
activitãþilor suspecte”, dupã ce ministrul adjunct de interne, Nikos Toskas, a lãsat sã se
înþeleagã cã focul ar putea fi de origine criminalã. Cu toate acestea trebuie avut în vedere
valul de cãldurã abãtut asupra Greciei, cu temperaturi constante de 40 de grade Celsius. Autostrada între Atena ºi Corint a fost închisã
luni seara, iar circulaþia feroviarã opritã mai
multe ore. Taximetriºtii din Atena s-au oferit
voluntari pentru evacuarea gratuitã a mai multor persoane din Rafina, oraº al cãrui primar,
Vangelis Bournous, a spus cã 1.000 de case
sunt distruse ºi 300 de vehicule arse. Media

greacã prezintã imagini devastatoare, de la locul incendiilor. Cotidianul „Ta Nea”
(opoziþia centristã) a titrat
ieri: „Infernul lui Dante”, iar
„Ethnos” (centru-stânga) a
scris „Attika în cenuºã”. Incendiile, în pãdurile Greciei,
sunt frecvente vara ºi ultimele douã focuri devastatoare
au ucis, în 2007, în Peloponez
ºi Insula Evia, 77 de persoane, distrugând 250.000 de
hectare de pãdure, arbuºti ºi
culturi agricole. Faptul cã un
mare numãr de români îºi petrec concediile în Grecia însoritã, ne obligã sã
privim cu maximã compasiune ceea ce se petrece într-o þarã membrã UE, care ne este ºi prietenã statornicã ºi de care ne leagã multe. Ieri, cum
era ºi firesc, premierul Viorica Dãncilã – neomiþând cã þara noastrã este membrã a Cvadrilateralei (Romania, Bulgaria, Serbia, Grecia) – a
anunþat cã ministrul Apãrãrii, Mihai Fifor, a

Primele rezultate la „Definitivat” ºi cele finale
la „Titularizare” , procentaje bune în Dolj
Ieri, au fost fãcute cunoscute rezultatele obþinute de
candidaþii la „Definitivat”
(preliminarii, urmând ºi evaluarea contestaþiilor depuse) ºi
„Titularizare” (finale), în urma
Examenelor naþionale susþinute. Judeþul Dolj se plaseazã
foarte bine, într-un clasament
naþional, acesta nefiind, deocamdatã , actualizat.

S-au afiºat rezultatele, înainte de
contestaþii, pentru „Definitivat”.
Pentru susþinerea examenului, au fost
validaþi 192 de candidaþi, pentru 31
de discipline, la proba scrisã fiind
prezenþi 167, 11 fiind absenþi, iar 14
retrãgându-se din motive personale.
Au fost admiºi 137, fiind înregistrate
patru note maxime (trei la „Învãþãmânt
preºcolar”, una la „Psihopedagogie
specialã”) ºi 147 în intervalul 7,00 –
9,99 . Procentajul de admitere, nota
minimã 8,00, este de 82,04%, în creºEDITOR:
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tere faþã de 2017 (71,17%). În zilele
de 24 ºi 25 iulie, se vor depune contestaþiile, rezultatele finale fiind afiºate pe 27 iulie. La „Titularizare”, final,dupã verificarea celor 155 de contestaþii, procentajul notelor peste
minimum 7,00, este de 61,58% . Rezultatele preliminarii au arãtat un procent de promovabilitate de 59,6%. Au
fost nouã lucrãri notate cu 10,00, dar
ºi 11 sub 2,00. Astãzi, la sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj,
va avea loc repartizarea candidaþilor
cu medeia de repartizare minimum
7,00, pe posturi didactice/catedre
vacante publicate pentru angajare cu
contract individual de muncã pe perioadã nedeterminatã, la nivelul ju-

deþului în care au susþinut proba practicã sau inspecþia specialã la clasã în
profilul postului, indiferent de judeþul în care au susþinut proba scrisã,
ierarhizaþi pe o listã unicã, în ordinea
descrescãtoare a mediilor de repartizare. Pe 25 iulie, va avea loc repartizarea candidaþilor cu statut de cadre
didactice titulare în învãþãmântul
preuniversitar, anterior înscrierii la
concurs, care au obþinut media minimã 7,00, pe posturi didactice/catedre
vacante, indiferent de viabilitatea
acestora, la nivelul judeþului în care
au susþinut proba practicã sau inspecþia specialã la clasã, în profilul
postului, indiferent de judeþul în care
au susþinut proba scrisã, ierarhizarea având loc în ordinea descrescãtoare a mediilor, cu pãstrarea statutului de cadru didactic titular.
CRISTI PÃTRU

luat legãtura cu omologul elen pentru acordarea de sprijin Greciei. Identic vor proceda
Italia, Rusia ºi Turcia, care s-au oferit sã participe cu avioane la stingerea incendiilor. Autoritãþile elene au declarat stare de urgenþã în
districtele de Est ºi Vest ale regiunii Attika, iar
premierul Alexis Tsipras a declarat trei zile de
doliu naþional.

Se vând bilete online pentru
spectacolele din noua stagiune a TNC!
Teatrul Naþional din Craiova (TNC)
a pus în vânzare biletele pentru spectacolele din noua stagiune artisticã, 20182019. Le puteþi achiziþiona online, de pe
www.ebilet.tncms.ro, la reprezentaþiile
programate pânã la sfârºitul acestui an.
Instituþia îºi va relua activitatea cu o premierã: „Aiax” în regia lui Mihai Mãniuþiu, unul dintre cei mai importanþi creatori români de teatru, anunþatã pentru
data de 21 septembrie 2018, ora 19.00.
Urmãtoarele reprezentaþii vor avea loc
pe 22 septembrie, 4 octombrie ºi 9 noiembrie. O altã premierã va fi – pe data
de 19 octombrie, în Sala Studio – „Retro Electro”, pusã în scenã de Bogdan
Georgescu, cu reprezentaþii în 20, 21 ºi

28 octombrie ºi 8 noiembrie.
Tot la începutul noii stagiuni veþi
putea (re)vedea spectacolul a cãrui premierã a încheiat stagiunea precedentã,
chiar luna trecutã: „Bãtrânul ºi eutanasierul”, de Ionel Buºe – piesã câºtigãtoare a Concursului internaþional de
dramaturgie Craiova Drama 2015, organizat de Universitatea din Craiova ºi
TNC. Cinci reprezentaþii sunt programate
pânã la final de an: pe 23 ºi 30 septembrie, 6 ºi 27 octombrie, 24 noiembrie.
De asemenea, aveþi încã de pe-acum
la dispoziþie bilete la spectacolele „Elefantul din camerã” de Sarah Ruhl, regia Dragoº Alexandru Muºoiu (11 octombrie); „Disco 84” (20 octombrie);
„Autorul” de Tim Crouch,
în regia lui Bobi Pricop (1 noiembrie); „Nopþi ateniene”
/ „Athens by night”, regia
Charles Chemin (2 noiembrie); „Nãpasta” în regia lui
Kincses Elemer (3 noiembrie); „Gaiþele” de Alexandru Kiriþescu, regia Alexandru Boureanu (4 ºi 21 noiembrie); „Salvatorii melcilor”
– text ºi regie Bogdan Cristian Drãgan (10 noiembrie);
„Fete” dupã un colaj de texte de Moliere, în regiaAndreei Ciocîrlan (22 noiembrie).
MAGDA BRATU

ªi-a sugrumat copilul crezând
cã îl ucide pe diavol

Crima ºocantã care îngrozit întreaga comunitate s-a petrecut în noaptea de 22 spre 23 iulie (duminicã spre luni), în comuna doljeanã Unirea. Anchetatorii, poliþiºtii ºi procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au fost anunþaþi cã o femeie
ºi-a ucis unul dintre copii, un bãieþel în vârstã de 3

O femeie de 33 de ani, din Craiova, ºi-a sugrumat copilul, în vârstã de 3 ani ºi 5 luni, în somn,
crezând cã este diavolul. Crima a fost comisã în noaptea de 22 spre 23 iulie, în timp ce femeia se afla
cu familia la locuinþa pãrinþilor ei, din comuna doljeanã Unirea. A fost reþinutã pentru 24 de ore, iar
ieri a fost prezentatã Tribunalului Dolj, cu propunere de arestare preventivã, propunere admisã de
instanþã. Femeia va fi trimisã la spitalul penitenciar Jilava, unde va fi supusã unei expertze medicolegale psihiatrice pentru a se stabili dacã a avut discernãmânt în momentul comiterii crimei. Acasã
rãmân alþi doi copii minori, un bãiat de opt ani ºi o fetiþã de un an ºi douã luni.
ani ºi 5 luni. Echipa complexã de cercetare s-a deaceeaºi poveste, cã l-a ucis pe diavol, iar dupã o
plasat la faþa locului, iar din cercetãrile efectuate snoapte petrecutã în arestul IPJ Dolj, ieri au prezena stabilit cã, Ina Irina Pleºa, de 33 de ani, din Craiotat-o Tribunalului Dolj cu propunere de arestare
va, era împreunã cu membrii familiei – soþul ºi cei
preventivã. Instanþa a admis propunerea ºi a emis
trei copii, respectiv bãieþelul de 3 ani ºi 5 luni, un
pe numele femeii mandat de arestare preventivã
alt bãiat, de opt ani ºi o fetiþã de un an ºi douã luni
pentru o perioadã de 30 de zile, timp în care va fi
– la locuinþa pãrinþilor ei, din comuna Unirea. S-a
supusã unei expertize medico-legale psihiatrice, în
trezit noaptea, a mers în camera copiilor, l-a sugruvederea stabilirii discernãmântului. „Întrucât exismat pe bãieþel, apoi l-ar fi trezit pe soþul ei ca sã-i
tã suspiciuni cu privire la discernãmântul incularate cã l-a ucis pe diavol. Angajatã la Direcþia
patei, aceasta va fi supusã unei expertze medicoGeneralã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilulegale psihiatrice, care se va efectua la spitalullui Dolj, femeia se aflã în concediul de creºtere a
penitenciar Jilava”, ne-a explicat procuror Magcopilului. Anchetatorii au reþinut-o, luni, 23 iulie,
da Bãdescu, purtãtorul de cuvânt al Parchetului
pentru 24 de ore, pe bazã de ordonanþã emisã de
de pe lângã Tribunalul Dolj.
procurorul de caz, au audiat-o, femeia susþinând
CARMEN ZUICAN
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Maria Andriescu, admisã la cea mai bunã facultate
de economie din lume
Maria Andriescu, absolvent al Colegiului Naþioacolo unde se gãseºte cea mai bunã facultate de
nal „Carol I” din Craiova, este cel mai bun exemeconomie ºi finanþe din lume, potrivit Financial Tiplu cã, dacã studiezi serios ºi crezi cu tãrie în reuºimes. The London School of Economics and Political
ta ta, poþi sã-þi îndeplineºti ºi cel mai înalt vis, pe
Science – LSE a scris istorie de-a lungul anilor, aici
care viaþa þi-l prezintã ca imposibil. Acceptatã la
pregãtindu-se cei mai mari finanþiºti ai planetei,
universitãþi de pe toate continentele, cele mai bune
iar admiterea este un examen dur, în urma cãruia
în domeniul economic, tânãra craioveancã a optat
sunt selectaþi doar acei elevi care au demonstrat, în
pentru a studia, în urmãtorii trei ani, la Londra,
anii de liceu, cã sunt ºi buni practicieni.
fiind mai multe departamente. Eu voi
plini cumva dorinþa mamei mele care
Sã începem cu Bac-ul. Pentru
face finanþe. Am dat examen la madorea sã mã þinã mai aproape de þarã.
mulþi este un examen greu. Tu unde
tematicã, unul foarte greu, iar dacã
Pe de altã parte, este ºi o facultate
ai terminat liceu ºi la ce materii ai
aº face o comparaþie cu materia de la
foarte grea ºi este o mândrie pentru
dat Bac-ul?
Bac, noi am avut, de exemplu, analimine cã am intrat aici.
Am terminat Colegiul Naþional
zã matematicã aplicatã în geometria
În ce a constat admiterea?
„Carol I”, la matematicã-informatispaþialã, ceea ce la noi nu se face. Pe
cã, eu fiind pasionatã de matematicã,
Au fost 1.500 de candidaþi din înmine m-a pregãtit domnul profesor
o materie pentru care am avut dintottreaga lume, pe 25 de locuri. Am dat
Dan Mic de la Colegiul Carol I, pendeauina o înclinaþie. Am dat bacul la
un examen scris, pe care l-am susþitru care am toatã stima ºi mulþumiromânã, matematicã ºi biologie, luând
nut la Ambasada Marii Britanii, iar
rea. Domnia sa m-a pregãtit ºi penmedia 9.65, iar pentru matematicã mã
lucrarea a constat în matematicã, cu
tru Bac-ul american, pe care eu l-am
pregãteam din plãcere. Din acest
douã eseuri de analizã economicã. Din
susþinut în ideea cã voi aplica ºi la
motiv, am încercat sã îmi urmez
spusele lor, acest examen scris a cânuniversitãþi americane, unde þi se cere
aceastã pasiune ºi m-am îndreptat spre
tãrit cel mai mult. Bineînþeles, înainte
aºa ceva, am luat 1.570 de puncte
economie, unde se face matematicã
am trimis un dosar cu activitãþile exdin 1.600. Domnul ºi doamna Mic,
aplicatã, combinatã cu sociologie. Am
traºcolare din liceu, iar eu am avut
profesorii mei de la Carol I, mi-au
reuºit sã intru la The London School
foarte multe astfel de activitãþi. Am
înþeles dorinþa, dar ºi pasiunea penof Economics and Political Science fost preºedinta Consiliului ªcolar al
tru acest profil ºi m-au lãsat sã mã
LSE, în Anglia, prima ºcoala de ecoelevilor, am coordonat biroul de predezvolt puþin diferit de ceilalþi elevi care
nomie ºi finanþe din lume, conform
sã al Consiliului Naþional al elevilor,
pleacã pe niºte stereotipuri pe o anuFinancial Times.
am participat la diverse ºcoli de leamitã performanþã la olimpiade. Eu am
dership, m-am ocupat de partea de
A fost unica ta opþiune sã mergi
mers ºi pe altceva, nu numai pe olimfani din Aspire, care este o organizaspre aceastã universitate?
piade ºi concursuri. ªi la acestea am
þie non-guvernamentalã care organiAm vrut sã plec în SUA, unde am
participat ºi am obþinut rezultate bune,
zeazã ºcoli de varã cu profesori de la
fost acceptatã la toate universitãþile
dar mi-am completat CV-ul ºi cu alte
Harvard. Coordonând atâtea organidin Ivy League - Columbia, Yale,
activitãþi, intership-uri. Am fãcut, de
zaþii, a trebuit, inerent, sã mã ocup ºi
Harvard, Pennsylvania. Am fost acexemplu, intership la o firmã de conde partea de finanþe, dar ºi de partea
ceptatã ºi la University of Sciences
sultanþã economicã, unde este o parde comunicare cu oamenii, sã înþeand Techology din Hong Kong – fate combinatã de economicã cu maleg foarte bine cum se desfãºoarã mecultatea care, în parteneriat cu o firnagement, business.
canismul, ce este economia, finanþemã de IT, au creat-o pe Sophia, roCe a contat mai mult la admile ºi partea politicã. Oricum, de când
botul uman, cea mai bunã din lume.
tere,
olimpiadele ºi concursurile sau
eram micã, am ºtiut cã vreau sã fac
Am fost singura din România accepvoluntariatele ºi intership-urile?
ceva
pe
partea
financiarã.
Mi-am
dat
tatã pe departamentul finanþe. De aseseama cã aceasta este pasiunea mea,
Am avut ºi o parte academicã, cu
menea, am fost acceptatã ºi la Natiocã
nu
vãd
lucrul
acesta
ca
pe
un
job,
performanþe
academice, numai cã
nal University of Singapore. Dar am
mã regãsesc foarte mult în ceea ce
principalul factor care a înclinat baales London School of Economics
fac. De aceea, vreau sã fac perforlanþa a fost partea aplicatã. Este o fapentru cã este facultatea care promanþã
în
acest
domeniu.
cultate elitistã...aici au absolvit Geormoveazã ºi aplicabilitatea lucrurile pe
ge Soroº, Kenedy, John D. RockeUnde
ai
susþinut
examenul
ºi
ce
care noi le învãþãm. Spre deosebire
feller ºi de la ei s-a plecat cu ideea
a fost diferit faþã de o admitere la o
de SUA, aici facem tot felul de apliunui examen de admitere. Prin acest
universitate din România?
caþii practice. Este facultatea care orexamen, ei vor într-un fel sã probeze
ganizeazã anual un târg de angajãri
Examenul l-am susþinut la Amrezultatele olimpiadelor noastre, sã
cu marketurile asiatice, care, la mobasada Marii Britanii din Bucureºti,
vadã cã noi avem teoria, dar apoi urmentul de faþã, sunt cele mai dezvolalãturi de mine au mai fost examinaþi
meazã practica. ªi noi a trebuit sã ne
tate ºi cãutate pentru cã, într-un fel,
alþi 7 elevi din România, niciunul din
demonstrãm abilitatea de a transpuconduc viaþa economicã, de acolo se
Craiova ºi niciunul pe profilul meu,
ne ºi modifica datele, conform situadeschide prima datã bursa. Am ales
adicã pe departamentul meu, la faþiilor respective.
aceastã universitate ºi pentru a îmcultatea respectivã

ªi, totuºi, ce te-a determinat sã
laºi SUA ºi sã mergi în Anglia?
Am oscilat foarte mult între Columbia University din SUA ºi London School of Economics din Anglia
ºi am optat, în cele din urmã, pentru
LSE, fiind prima din lume pe finanþe.
Învãþãmântul din Marea Britanie este
destul de diferit faþã de cel din SUA.
În primul an, în SUA cam repeþi ceea
ce ai fãcut prin liceu, ar fi trebuit sã
fac dupã ºi un master, în timp ce, în
Anglia, eu fac ºi master ºi licenþã.
Continui, practic, de unde am rãmas
la liceu. Eu am fost admisã ºi la alte
universitãþi din Anglia, am colaborat
cu Student Consulting din Bucureºti,
la întocmirea dosarului ºi chiar m-au
ajutat foarte mult cei de acolo. Facultatea aleasã de mine nu e diferitã
doar faþã de facultãþile din România
sau din SUA, ci este diferitã ºi de celelalte facultãþi din Marea Britanie.
Este o facultatea elitistã, din punct de
vedere academic, dar ºi foarte practicã. Noi învãþãm...ºi imediat aplicãm.
Este o ºcoalã care produce lideri.
Când se începe anul universitar
în Anglia?
În luna septembrie. Pânã sã ajung
la Student Consulting, au fost ºi profesori care mi-au spus cã nu cred cã
voi fi vreodatã admisã la aceastã facultate, pentru cã sunt româncã, cã
este o admitere foarte grea ºi cã este
un vis prea mãreþ, chiar imposibil, iar
acest lucru m-a ambiþionat ºi mai mult.
Am auzit ºi despre anumite experienþe
a unor elevi din Anglia, care au aplicat
ºi care nici cel puþin nu au fost invitaþi
la examinare. Dupã ce se iau dosarele
la analizat, se face o selecþie ºi rãmân
doar câteva. Apoi eºti invitat la examen, dar þi se impun ºi anumite condiþii cum ar fi sã ai peste media 9 la
Bac ºi peste 9, media generalã a anilor de studii în liceu. Este un proces
de selecþie destul de amplu.
Ce aºteptãri ai de la aceastã facultate? Schimbi nu numai colegii, dar
ºi þara, oraºul. Ca sã nu mai vorbim
de oameni, obiceiuri, stil de viaþã...
Cred cã va fi o provocare foarte
pozitivã ºi o evoluþie continuã pentru
mine. Îmi doresc sã fac foarte multe
activitãþii, inclusiv extraºcolare. Dupã

ore, noi, studenþii, ne putem întâlni ºi
putem sã aplicãm între noi ceea ce
am studiat, având ca parteneri diverse companii sau bãnci. Nu am colegi
români, la licenþã nu mai este niciunul, am înþeles cã mai sunt câþiva la
doctorat, dar nu îmi este teamã de
acomodare, pentru cã în anii de liceu
am cunoscut foarte multe persoane
de alte naþionalitãþi ºi mã înþeleg foarte bine cu ei. ªtiu cã sunt oameni extrem de capabili ºi de determinaþi ca
sã reuºeascã, iar atunci când ai interese comune ºi valori comune cu anumite persoane este imposibil sã nu te
înþelegi. Cred cã va fi bine... În plus,
mie îmi place agitaþia, aglomeraþia, nebunia asta ... Aºa am ºi ales economia, pentru cã mie îmi place sã fac
lucrurile din pasiune.
Dupã facultate, cãtre ce ai vrea
sã te orientezi mai exact?
Am mai multe opþiuni între management consulting ºi banking, nu mam hotãrât exact, totul depinde ºi de
ofertele pe care le voi primi. Mã tenteazã chiar ºi mediul academic. O sã
vãd ce mi se iveºte, în cei trei ani. La
un moment dat, vreau sã fac ºi un
doctorat, nu ºtiu exact când, depinde
de parcursul lucrurilor. Nu exclud nici
întoarcerea în þarã, dupã fianlizarea studiilor, doar cã nu sunt genul care sã-ºi
facã planuri pe perioade mari de timp.
Îmi schiþez niºte obiective, pe care îmi
doresc sã le ating ºi o sã las lucrurile
sã mã surprindã, de fiecare datã.
Dacã ar fi sã o iei de la capãt, ai
face aceeaºi alegere în ceea ce priveºte facultatea?
Da, aº face aceeaºi alegere. Sunt
perfecþionistã ºi întotdeauna am luptat sã fiu printre primii. Facultatea asta
este cea mai bunã ºi mi-am dorit sã
fiu printre cei mai buni, în cel mai
bun loc. Eu am crezut în mine, în
potenþialul meu, iar mama ºi domnul
ºi doamna profesor Mic m-au încurajat. ªi, în momentul în care tu crezi
în tine ºi ai ºi oameni lângã tine care
cred în tine, este imposibil sã nu reuºeºti în viaþã. Mama m-a susþinut foarte mult ºi are foarte mare încredere
în mine, dar alegerea am fãcut-o eu.
ªtiu cã îi va fi greu fãrã mine, dar
este ºi foarte mândrã de reuºita mea.
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Anunþul tãu!
S.C. DIGITAL GRAFIX GRUP SRL, titular al proiectului „ Construire halã prelucrare metal ºi împrejmuire teren” anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru
Protecþia Mediului Dolj: proiectul nu se
supune evaluãrii impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat în str. Henry Ford nr.13E, sat Preajba, com. Malu
Mare, judeþul Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul autoritãþii competente pentru protecþia mediului APM
Dolj, din Craiova, strada Petru Rareº, nr.1,
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 office@apmdj.anpm.ro. Publicul interesaat poate înainta comentarii/ observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ, pânã la
data de 29.07.2018.
Primãria Comunei Iºalniþa, prin S.C.
Salubritate Craiova S.R.L., va efectua, în
perioada 01.08.2018-10.08.2018, în funcþie
de condiþiile meteorologice existente, lucrãri de dezinsecþie (luciu de apã ºi spaþii
verzi), prin pulverizare terestra pentru
combaterea insectelor dãunatoare, pe raza
localitãþii, folosindu-se substanþa din grupa a treia de toxicitate Extratox, avizatã de
cãtre Ministerul Sãnãtãþii. Conform fiºei de
securitate a produsului, soluþia de lucru
utilizatã nu este periculoasã pentru mediu ºi nu prezintã niciun pericol pentru
oameni, peºti ºi pasãri.
Vîlcomeanu Ionuþ, reprezentant al SC
COMPANY AGRO-JAN SRL titular al proiectului “Construire adapost utilaje ºi produse agricole, puþ forat incintã alei carosabile ºi pietonale “ anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia
Mediului Dolj: proiectul nu se supune evaluãrii impactului asupra mediului, proiect
propus a fi amplasat în comuna Orodel,
sat Cornu, judeþul Dolj, str. Principalã nr.
23. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul autoritãþilor competente pentru protecþia mediului, APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1 în zilele de luni
pânã joi, între orele 08.00 – 16.30 ºi vinerea între orele 08.00 – 14.00, precum ºi la
urmãtoarea adresa de internet: office@apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunt pânã la
data de 30.07.2018.

PRESTÃRI SERVICII

Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament
douã camere în Bucureºti - Prelungirea
Ghencea. Telefon:
0722/244.888.
Vând apartament 2
camere Bãileºti, zonã
centralã, preþ accesibil. Telefon: 0771/
504.064.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere Craioviþa
Nouã, deosebitã poziþionare, modificãri
interioare. Preþ accesibil. Telefon: 0771/
504.064.
CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.

Vând casã + dependinþe, vie, pãdure comuna Scaeºti, preþ
negociabil. Telefon:
0744/375.858.
Vând casã sat Cioroiaºi, teren 2800 mp.
Telefon: 0765/152.614.
Vând sau schimb casã
str. Eliza Opran cu apartament etaj 1 sau 2. Telefon: 0730/504.515.
Vând casã comuna
Calopãr, sat Dâlga din
cãrãmidã, anexe gospodãreºti ºi beci, grãdinã cu vie. Telefon:
0770/900.833; 0735/
923.982.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzire centralã, 560 mp
sau schimb cu apartament. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã cu 4 camere, bucãtãrie, baie + wc
în interior ºi alte anexe
în curte, locuibile, gard
metalic, fântânã, pomi
fructiferi, în comuna
Iancu Jianu, judeþul Olt.
Preþ 25.000 de euro,
negociabil. Telefon:
0769/512.701.

Vând teren casã,
1.200 de metri pãtraþi,
în comuna Iancu Jianu, judeþul Olt – pe lângã liceu, cu temelie
beton, 2 camere + antreu, fântânã cu hidrofor, pãtul metalic, cu
perdea în faþã unde introduci douã autoturisme, gard metalic, pomi
fructiferi. Acte la zi. Preþ
16.500 de euro, negociabil. Telefon: 0769/
512.701.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei +
500 mp curte. Telefon:
0752/641.487.
Vând gospodãrie în
comuna Valea Stanciului, judeþul Dolj. Telefon: 0721/502.003.
Vând casã bãtrâneascã 1200 m.p. comuna
Robãneºti 20 km, vie,
fântânã, dependinþe.
Telefon: 0767/648.731.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Telefon: 0742/450.724.

TERENURI

Particular, vând teren
în ªimnicu de Sus,
strada Mihai Eminescu, nr. 84, lãþime 12
metri, lungime 70 m,
vie, între vecini. Relaþii la telefon: 0728/
012.055.
Vând teren Podari sau
arendã. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren comuna
Orodel, judeþul Dolj,
2600 mp intravilan la
asfalt, cadastru, intabulat. Preþ negociabil
12.000 E. Telefon:
0748/240.121.
Vând teren arabil 2,5
ha spatele Metro ºi
teren arabil Gara Plaiul Vulcãneºti. Telefon: 0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure,
100-110 ani - Gorj. Telefon: 0722/943.220.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile instalate, asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0744/563.640,
0351/402.056.
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MUNICIPIUL CALAFAT PRIN PRIMAR,
cu sediul în Calafat, Str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Dolj
Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a unui imobilmagazie cu o suprafaþã de 24 mp, amplasatã în incinta Târgului de Sãptãmânã, str. Bulevardul de Centura nr. FN, Mun. Calafat, judeþ Dolj,
destinatã desfãºurãrii de activitãþi comerciale, conform H.C.L. nr.96/
28.06.2018, identificatã în anexa care face parte integrantã din hotãrâre în urmãtoarele condiþii:
 preþul de pornire al licitaþiei este de 4,56 euro (echivalent lei)/
mp/an
 perioada de - 5 ani, cu posibilitatea de prelungire cu acordul
pãrþilor
participanþii la licitaþie trebuie sã facã dovada achitãri la zi a
taxelor ºi impozitelor la bugetul local
 taxa de participare la licitaþie- 100 lei
 garanþia de participare la licitaþie - 400 lei
Caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare participãrii la licitaþie se obþin de la sediul Primãriei Municipiului Calafat, str. T. Vladimirescu, nr. 24 - Birou achiziþii publice.
Licitaþia va avea loc în data de 14.08.2018, ora 1200, iar înscrierea se
va face pânã la data de 14.08.2018, ora 1100.
Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Municipiului Calafat, tel/
fax: 0251/231.424; 0251/232.884

AUTO

Cielo 2006 - GPL, cãruþ curte 2 roþi, bicicletã de damã, jante aluminiu. Telefon: 0767/
153.551.
CIELO, urgent, negociabil. Telefon: 0770/
685.327.
Vând Opel Corsa B, din
2000, motor 972 cm,
aer condiþionat, geamuri
electrice, 550 euro. Telefon: 0744/474.400
Vând OLTCIT - CLUB
- pentru Rabla. Preþ
convenabil. Telefon:
0766/350.742.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr volumele I, II,
III, IV din O mie ºi una
de nopþi / traducere
Haralamb Grãmescu Bucureºti: Ed. Erc.
Press 2009. Telefon:
0351/408.730.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vând combinã SEMA
110 cu R.I.F.S., Turbo,
în stare de funcþionare. Preþ negociabil. Telefon: 0744/537.347.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând hidrofor nou cu
toate utilitãþile. Telefon:
0767/153.551.

Vând douã sobe de
teracotã complete
300, 400 lei ºi 150 þigle 2 lei/buc. Telefon:
0771/518.063.
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în el,
preþ 1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând plug de arat
cu boi. Preþ convenabil. Telefon: 0766/
350.742.
Vând motosapã
marca BUDGET BBP
500. Telefon: 0721/
945.405.
Vând porc peste 200
kg. Telefon: 0722/
396.811.
Vând rezervor autogaz perntru autoturisme. Telefon: 0721/
995.405.
Vând prune - comuna
Moþãþei. Telefon:
0734/295.977.
Vând fax- copiator
marca SAMSUNG SF
5100 P. Telefon: 0721/
995.405.
Vând hidrofor, presã
hidraulicã mase plastice, cãruþ carte cu douã
roþi, uºi dormitor. Telefon: 0767/153.551.

Vând pompã KAMA de
udat grãdina, covor
persan 220 x210,
ochelari de vedere
3,25 ºi + 7 fãcuþi pe
comandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând centralã termicã
Bosch, pat metalic automat, sobã teracotã,
polizor 2500w, cãruciar handicap, schelã
metalicã 2 picioare. Telefon: 0760/588.581.
Vând obiecte casnice,
îmbrãcãminte ºi încãlþãminte damã, televizor Philips - 100 lei, video, 50 lei. Telefon:
0770/354.549.
Vând roþi Mercedes
spiþate cu cauciucuri
de iarnã- 4 buc. Preþ
convenabil. Telefon:
0762/183.205.
Vând manechine bust
5 lei / buc. Telefon:
0768/450.011.
Vând frigider 2 uºi defect - 100 lei, televizor
color diagonala 70 cu
telecomandã în bunã
stare - 100 lei, sãpun
de casã - 5 lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã automatã de uscat nefolositã.
Telefon: 0720/099.950.

Vând boiler electric
100 litri bine întreþinut,
bicicletã româneascã
de bãrbat. Telefon:
0351/464.043.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100
lei, masã extensibilã 100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/
298.240.
Vând calorifer din fontã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr broaºte þestoase româneºti de apã.
Telefon: 0721/995.405.

Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând frigider „ZIL”,
maºinã de cusut „Ileana” stare bunã de
funcþionare, maºinã de
spãlat ”Alba Lux”,
Pick-up marca „TESLA” cu boxe. Telefon:
0351/464.563.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidraulicã mase plastice, coº
din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon:
0767/153.551.
Vând 2 electromotoare trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.

Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor unghiular, (flex)
D125/850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, arzãtoare gaze sobã D
600, alternator 12V nou,
Pick-up Tesla cu boxe,
dozã nouã de rezervã,
arzãtoare gaze, discuri
cu muzicã diferitã. Telefon: 0251/427.583.
Hainã îmblãnitã, guler
astrahan nr. 54, fãcute
pe comandã - 80 lei, pantofi piele nr. 43 noi - 50
lei, cisme damã nr. 3850 lei, bascheþi nr. 43.
Telefon: 0770/303.445.
Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Informaþii la telefon: 0251/
510.300.

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:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Miercuri, 25 iulie 2018

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Semnãtura:..........................................

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

8 / cuvântul libertãþii

miercuri, 25 iulie 2018

sport

Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Dupã beznã, un punct câºtigat, dupã
ocazii, douã pierdute
Universitatea Craiova a confirmat cã startul modest de sezon,
remizând pe teren propriu cu Poli Iaºi ºi are deja 180 de minute
fãrã gol marcat. O panã de curent a pus în pericol disputarea
partidei, alb-albaºtrii fiind la 15 minute de un 0-3 la „masa verde”
Universitatea Craiova – Poli Iaºi 0-0
Stadion:„Ion
„IonOblemenco”,
Oblemenco”,spectatori:
spectatori:12.000.
12.000.
Stadion:
Poli Iaºi: D. Rusu 7 – Gallego
Universitatea Craiova: Piglia6, Mihalache 6, Frãsinescu 6, Checelli 7 – R. Popa 5 (73 Markovic)
laru 6, Panþâru 7 – Cioinac 6, ªte6, Gardoº 6, Tiago Ferreira 6 – Difãnescu 6 (66 Bosoi) 6, Kizito 7
mitrov 6 (35 Briceag) 6, Mateiu 6,
(78 P. Petre), Pârvulescu 5 (61
Cicâldãu 6, Bancu 6 – Burlacu 5,
Mimoun) 5 – An. Cristea 6. AntreGlavina 6 (64 Bãrbuþ) 4, Mitriþã 7.
nor: Flavius Stoican. Rezerve neuAntrenor: Devis Mangia. Rezerve
tilizate: Cobrea –Danale, I. Roºu,
neutilizate: L. Popescu – Kelic, ZlaS. Moldovan.
tinski, Mihãilã.
Arbitru: Horaþiu Feºnic (Cluj) 7. Asistenþi: Valentin Avram ºi Mircea
Orbuleþ (ambii din Bucureºti). Rezervã: Ionuþ Coza (Cernica). Observatori: Romulus Gabor (Hunedoara), Nicolae Grigorescu (Timiºoara).
În ziua debutului în noul campionat, Craiova a aflat cã nu prea
are nici anul acesta ºanse reale sã
treacã de un tur european, fiindcã la orizont stã un colos în devenire, RB Leipzig, germanii cu
un lot de 300 de milioane de euro.
Moldovenii veneau sã strice definitiv ziua oltenilor, dupã ce anul
trecut pierduserã toate cele patru
confruntãri directe. Colac peste
pupãzã, arena din Bãnie, care a
costat aproape 60 de milioane de
euro, a fost afectatã ºi de o panã
de curent chiar înaintea startului
de joc, încheind o etapã a problemelor electrice pe arenele Ligii
I. Cum generatoarele arenei, consideratã cea mai performantã din
România, nu au fãcut faþã decât
pentru o jumãtate de stadion, echipele au intrat la vestiare, meciul
fiind amânat în speranþa rezolvãrii problemei. Regulamentul spune cã gazdele au o orã la dispozi-

þie o orã pentru a remedia problema, altfel pierde meciul cu 3-0.
Dacã meciul începe ºi reapare
problema, atunci nu se va mai relua, iar echipa oaspete îºi adjudecã punctele la „masa verde”. Cu
un sfert de orã înaintea deadlineului, arena a fost luminatã regulamentar, iar arbitrul Feºnic a fluierat startul partidei.
Faþã de Supercupã, Mangia l-a
retras pe Cicâldãu în postul pe care
s-a consacrat, fiind sacrificat Zlatinski, pentru ca Burlacu sã completeze ofensiva clasicã în trei a
Craiovei. De partea cealaltã, Stoican a aliniat o formulã nouã de joc
faþã de anul trecut, un sistem asemãnãtor Craiovei, în care Cioinac
a fost dispecer, dar numai cu Kizito la susþinere pentru Andrei Cristea. Mai periculoasã la început a
fost echipa oaspete, prin douã intercalãri ale lui Panþâru, care au
creat panicã în defensiva olteanã.

Replica a dat-o Mitriþã, într-o fazã
caracteristicã, blocat in extremis
în preajma punctului de la 11 metri. Voleul lui Burlacu a fost spectaculos, dar ineficient, fiindcã
Rusu se afla la datorie, pe colþul
scurt. Prima parte s-a încheiat cu
bara lui Mitriþã, dupã o acþiune în
care defensiva ieºeanã a fost hipnotizatã, dar bântuitã de noroc.
Partea a doua a început cu o
nouã ºansã uriaºã de gol a gazdelor, însã Glavina n-a avut o finalizare pe mãsura fazei pe care a reuºit-o. Bancu l-a testat de la distanþã pe Rusu, dar moldoveanul a
avut rãspuns. Rãzvan Popa a arãtat încã o datã cã este punctul
nevralgic din defensiva olteanã ºi
i-a servit o ocazie de gol lui Andrei Cristea, nespeculatã de cãpitanul oaspeþilor. Pe final, Mangia
a introdus la disperare ºi al patrulea atacant trecând la un sistem
cu tot atâþia fundaºi, dar Craiova
s-a precipitat în preajma careului
advers, iar Mitriþã a fost prea
nervos pentru a-ºi mai ajuta echipa. Dupã ce a ratat Supercupa,
Universitatea s-a poticnit ºi în
debutul campionatului, dovedind
cã este departe de evoluþiile din
sezonul trecut.

Mangia, pe stil
italian: „Un egal
e mai bun
ca o înfrângere”
La final, Devis Mangia a fãcut
o crizã de nervi atunci când din
tribunã i sa reproºat ceva, dar s.a

mai calmat în faþa microfoanelor.
„Un egal e mai bun decât o înfrângere. Nu am ce sã le reproºez jucãtorilor, au dat tot ce au
avut, dar nu am reuºit sã marcãm. Nu e nicio crizã, când am
analizat meciul din Supercupã, cu
CFR, am vãzut cã am jucat mai
bine decât ei. Azi am avut multe
ocazii, dar nu am înscris. Jucãtorii au avut o atitudine bunã, sunt
mulþumit de modul în care s-au
prezentat, dar ne lipseºte golul. Nu vreau sã gãsesc alibiuri, dar
am fost scoºi din ritm de faptul
cã s-a amânat meciul. Nici nu am
ºtiut dacã se mai joacã. Am stat
45 de minute ºi am aºteptat, nu a
fost plãcut. Noi pregãtisem partida ºi ne-am confruntat cu aceastã problemã neplãcutã. Eu ºi conducerea lucrãm sã completãm lotul“, a declarat strategul ªtiinþei.
Mangia a vorbit ºi despre tragerea la sorþi din turul trei prelimi-

Ghanezul Isaac Donkor,
noul fundaº al Craiovei
Universitatea Craiova l-a transferat pe fundaºul ghanez de 23 de ani
Isaac Donkor, care a evoluat ultima
datã la Cesena, în Serie B. Donkor a
debutat în fotbalul mare la Inter Milano, în 2012, având câteva apariþii
în Serie A ºi în Europa League, contra lui Rubin Kazan. A jucat apoi în

„Aco” Todorov va antrena
echipa de baschet a Craiovei
Macedoneanul Aleksandar Todorov
va antrena echipa de baschet SCMU
Craiova, semnând un contract pe doi
ani cu clubul municipal. În vârstã de
45 de ani, „Aco” Todorov a mai pregãtit formaþia din Bãnie ºi în iarna trecutã, din postura de consilier tehnic,
în perioada în care israelianul Rami
Hadar nu a avut vizã de ºedere în România. Ultima datã a fost secund la
campioana Bulgariei, Lukoil Sofia. În
România, Todorov le-a mai antrenat pe

Dinamo Bucureºti ºi Energia Târgu Jiu,
fãrã rezultate remarcabile. În cariera
sa a mai trecut pe la KB Peja (Kosovo), Balkan Botevgrad ºi Rilski Sportist (ambele din Bulgaria), în þara natalã pregãtind formaþii precum: Kumanovo, MZT Skopje, Vardar, Toa Sum
sau Fon. Cu Rilski Sportist a câºtigat
Balkan League, în 2009, ajungând în
finala aceleiaºi competiþii cu o altã echipã bulgarã, Balkan Botevgrad, an în
care a fost adversarul SCMU Craiova.

Serie B, la Bari ºi Avellino. Cotat la
700.000 de euro, el vine în Bãnie liber de contract.
Ghanezul poate evolua ca fundaº
central dreapta la formaþia din Bãnie,
care-l mai avea pe acel post doar pe
Rãzvan Popa, dupã plecãrile lui Apostol Popov ºi Vladimir Screciu.

nar al Europa League: „Sezonul
trecut am cãzut cu Milan, acum
cu Leipzig, care e la fel, cel mai
greu adversar. Dacã mi s-ar spune cã jucãm cu Hacken, aº zice
cã avem ºanse egale, dar cu Leipzig ºansele sunt 20 % pentru noi,
însã mergem sã jucãm, pe teren
se va vedea diferenþa“.
Flavius Stoican a declarat:
„Craiova e o candidatã la titlu. Are
un joc frumos, un public minunat
ºi un antrenor foarte bun. Sunt
foarte fericit de rezultat, mai ales
cã sunt ºapte jucãtori care ne-au
lipsit azi. Dar important e cã cei
care au jucat ºi-au fãcut pe deplin
datoria. Este un rezultat echitabil. Important e ce facem pe teren.
Poate dacã se câºtiga meciul la
masa verde era un motiv de bucurie, dar eu cred cã normal e sã se
joace totul pe teren. Aºa ne-am
mãsurat forþele cu Craiova, am
vãzut la ce nivel suntem“.

Liga I, etapa I
CFR Cluj – FC Botoºani 1-1
Au marcat: Vinicius 26 / I. Fulop 48.
FC Hermannstadt – Sepsi 1-0
A marcat: Blãnaru 10.
Astra – FCSB 1-0
A marcat: Llulaku 43.
Viitorul – Dunãrea Cãlãraºi 0-1
A marcat: Honciu 4.
Dinamo – FC Voluntari 2-1
Au marcat: Salomao 61, Sorescu 75 / Ricardinho 57.
Gaz Metan – Chiajna 2-1
Au marcat: Chamed 27, Fortes 90 / Ghislain 39.
„U” Craiova – Poli Iaºi 0-0

