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O poveste de varã cu tristeþile ei ascunse!
Înaintea Cupei Mondiale la fotbal, þia, preºedintele micuþei þãri din Baldin aceastã varã, preºedintele Federa- cani (4,5 milioane locuitori) Kolinda
þiei ruse, Vladimir Putin, pãrea deta- Grabar-Kitarovic (50 de ani) a deveºat câºtigãtorul politic al marelui eve- nit, sub privirile puþin uimite ale lui
niment sportiv, altminteri destul de Emmanuel Macron, Gianni Infantino ºi
bine organizat. Or, dupã finala cunos- Vladimir Putin – arãtând ºi bine – o
cutã, dintre Franþa ºi Croa- actualitate / 2 adevãratã vedetã...
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CNI a trebuit sã reia de douã ori
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noua documentaþie tehnicã a Colegiului Naþional „Carol I” din
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modernizat
modernizat pe
pe fonduri
fonduri europene
europene
Drumul judeþean Segarcea – Zãval
va fi modernizat pe fonduri europene,
printr-un proiect transfrontalier, Interreg România – Bulgaria. Modernizarea acestui tronson, care porneºte
din comuna Valea Stanciului ºi ajunge în satul Padea, din comuna Drãnic,
înseamnã o investiþie de 6,5 milioane
de euro. Ultimul sector de drum, cel
dintre Padea ºi Segarcea, ºi el în lungime de 12 kilometri, ar putea fi abordat în perioada urmãtoare, tot prin
Programul Interreg V-A România –
Bulgaria. Ion Prioteasa, preºedintele CJ Dolj, a evidenþiat faptul cã valoarea totalã a contractelor cu finanþare nerambursabilã încheiate în actualul mandat a depãºit 128 de milioane de euro, cea mai mare parte a
acestei sume fiind destinatã investiþiilor în infrastructura rutierã.
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O poveste de varã cu tristeþile ei ascunse!
Înaintea Cupei Mondiale la fotbal, din
aceastã varã, preºedintele Federaþiei ruse,
Vladimir Putin, pãrea detaºat câºtigãtorul
politic al marelui eveniment sportiv, altminteri destul de bine organizat. Or, dupã finala
cunoscutã, dintre Franþa ºi Croaþia, preºedintele micuþei þãri din Balcani (4,5 milioane
locuitori) Kolinda Grabar-Kitarovic (50 de
ani) a devenit, sub privirile puþin uimite ale
lui Emmanuel Macron, Gianni Infantino ºi
Vladimir Putin – arãtând ºi bine – o adevãratã vedetã, în media internaþionalã. Niciodatã,
imaginea unui ºef de stat al unei þãri finaliste
nu a polarizat atâta atenþie - din motive adiacente, asupra cãrora nu stãruim - precum
Kolinda Grabar-Kitarovic, purtând tricoul
reprezentativei þãrii sale, la 15 iulie a.c., pe
stadionul Lujniki din Moscova.. Plasatã pe
locul 39, între femeile puternice ale lumii, de
revista Magazine Forbes, care þine cont de
„marile calitãþi de comunicare”, Kolinda Grabar-Kitarovic a fãcut impresie prin exuberanþa îmbrãþiºãrilor tandre a jucãtorilor Croaþiei, strângerile de mânã a tuturor jucãtorilor,
în fine, întreaga gesticã dincolo de liziera unui
protocol rigid. Pe scurt, preºedintele Croaþiei, din 2015 – prima femeie în aceastã demEDITOR:
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Pavelic, s-a refugiat mai întâi la Roma, adãnitate – cu studii în California, la Los Alapostit de membrii Bisericii romano-catolice,
mos, licenþiatã în limbi strãine ºi relaþii interºi de aici în toamna anului 1948 a ajuns în
naþionale a Universitãþii din Zagreb, fostã
Argentina, unde – printr-un bun prieten – a
ministru de externe, în 2005, ambasador în
fost introdus în anturajul preºedintelui Juan
SUA, la Washington, în 2008, ºi apoi din 2011
Peron, preluând postul de consilier pe procooptatã ca asistentã a secretarului general
bleme de securitate. Juan Peron, se spune,
al NATO, conform presei, a devenit o vedetã
ar fi acordat drept de azil pentru 34.000 de
mediaticã mondialã. Numai cã povestea frufasciºti croaþi pe teritoriul argentinian. La 10
moasã a acestei veri are ºi tristeþile ei ascunaprilie 1957, Ante Pavelic a fost împuºcat
se ºi inefabile. La câteva luni, dupã alegerea
din spate, într-o staþie de autobuz, din El
ca preºedintã a Croaþiei, pãrãsind în prealabil
Palomar, lângã Buenos Aires. Forþat sã pãrãUniunea Democraticã Croatã (HDZ), formaseascã Argentina, dupã moartea lui Juan Peþiune formatã de Franjo Tudjman, cunoscuron, s-a stabilit la Madrid primind azil politic
tã pentru poziþia naþionalistã ºi conservatoade la dictatorul Franco, ºi doi ani mai târziu
re, celebra deja 20 de ani de la „operaþiunea
la vârsta de 70 de ani s-a stins din viaþã.
Furtuna” care a permis, ulterior, epurarea
Istoria sângeroasã, cu episoadele cumplite
etnicã, masivã, în Croaþia, pentru ca în 2017,
ºi înspãimântãtoare a atrocitãþilor ustaºului
sã meargã la memorialul Blomberg, locul unde
Ante Pavelic, comise în al doilea rãzboi
au fost uciºi, de cetnicii sârbi, ustaºii croaþi,
mondial, este cunoscutã. ªi iatã acum, la
favorabili regimului fascist ºi pro-nazist. Aflatã
sugestia scriitorului Radu Paraschivescu,
într-o vizitã oficialã, în luna martie a.c., în
care a acroºat ºi el acest subiect, recomanArgentina – unde trãiesc estimativ între
dând cartea Clarei Uson „Fiica Estului” (Ed.
200.000. ºi 250.000 etnici croaþi – , ºi primitã de omologul sãu, Patricio Macri, Kolinda
Polirom) un pasaj dintr-un interviu - real sau
Grabar-Kitarovic a mulþumit pentru primirea
inventat - inserat în romanul „Kaput” al scriustaºilor dupã înfrângerea lor în cel de-al
itorului italian Curzio Malaparte, cu ban sau
doilea rãzboi mondial, când Poglavnikul Ante
Poglavnik Ante Pavelic: <<În timp ce vor-

bea am vãzut un coº de rãchitã aºezat pe
biroul acestui Poglavnik. Capacul era ridicat ºi coºul pãrea plin de midii sau stridii scoase din scoicã. Sunt stridii dalmate,
l-am întrebat pe Poglavnik. Ante Pavelic
a luat capacul de pe coº lãsând sã se vadã
presupusele stridii, acea masã vâscoasã ºi
gelatinoasã pentru a spune vesel cu acel
râs plictisit ºi amabil, atât de specific lui:
este un dar al credincioºilor mei uºtaºi. 20
de kilograme de ochi omeneºti>> (pag. 9495). Dupã vizita în America de Sud, din luna
martie, fiindcã a vizitat ºi Chile ºi Brazilia,
Kolinda Grabar-Kitarovic a anunþat cã a
decis sã îl invite, în contrapartidã sã viziteze Zagrebul ºi pe Alexander Vucic, preºedintele Serbiei. Cartea Clarei Uson „Fiica
Estului”, în care unul din personaje este Ana
Mladic, fiica generalul Ratko Mladic, cunoscut în toatã lumea ca „mãcelarul din
Balcani” ºi judecat la Haga, pentru crime de
rãzboi, alimenteazã mai degrabã tristeþile
ascune ale unei poveºti de varã, în care a
apãrut ca star, preºedinta Croaþiei. Cu propria ei interpretare, poate insolitã, dar valabilã, asupra unei istorii tragice, pe care nu o
poate schimba.

Amendã penalã pentru Andrei Lazãr
în cazul scandalului de la Casa Studenþilor

Reamintim cã procurorii Parchetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova i-au trimis în judecatã, în
acest dosar, în 2016, pe Andrei
Lazãr ºi pe Marian Savu, ambii din
Craiova, pentru sãvârºirea infracþiunilor de tulburarea ordinii ºi liniºtii publice ºi port sau folosire
fãrã drept de obiecte periculoase.
În rechizitoriul întocmit în cauzã, procurorii procurorii au reþinut faptul cã: „în noaptea de 13/
14 februarie 2016, în jurul orei
03.10, în timp ce se aflau în in-

cinta Clubului Casa Studenþilor
din municipiul Craiova, unde se
desfãºura un spectacol la care
participau aproximativ 480 de
persoane, între inculpaþii Lazãr
Andrei ºi Savu Marian pe de o
parte, ºi numiþii Stângã Ionuþ Sebastian, Zidaru Virgil Alexandru ºi Tudor Cãtãlin Viorel, pe de
altã parte, a avut loc o altercaþie
în urma cãreia cei doi inculpaþi
i-au agresat fizic pe ceilalþi trei.
Actele de violenþã au tulburat
ordinea ºi liniºtea publicã, creând

Craioveanul Andrei Lazãr a fost condamnat, ieri, la amendã
penalã pentru scandalul provocat la o petrecere organizatã la Casa
Studenþilor din Craiova, în noaptea de 13 spre 14 februarie 2016,
în urma cãruia Viorel Tudor, de 34 de ani, din Craiova a ajuns la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, înjunghiat. Complicele sãu, Marian Savu, a primit tot amendã penalã. În cazul ambilor inculpaþi instanþa a dispus contopirea amenzilor cu pedepsele
mai vechi, cei doi fiind recidiviºti, astfel cã, Lazãr a primit pedeapsa totalã de 2 ani ºi 6 luni închisoare ºi 6.400 lei amendã penalã (el
fiind în penitenciar din luna februarie), iar Savu 2 ani închisoare
ºi 6.000 lei amendã penalã, în cazul sãu pedeapsa fiind cu suspendare. Sentinþa Judecãtoriei Craiova nu este definitivã.
vechi: : „ (...) urmând ca, în fio stare de panicã în rândul pernal, inculpatului LAZÃR ANsoanelor care participau la eveDREI sã-i fie stabilitã ºi aplicanimentul respectiv. În aceleaºi îmtã pedeapsa rezultantã de 2 (doi)
prejurãri, inculpatul Lazãr Andrei
ani ºi 6 (ºase) luni închisoare ºi
l-a lovit pe numitul Tudor Cãtã6.400 lei amendã penalã (...)
lin Viorel (n.r. – 34 de ani, din
aplicã inculpatului SAVU MARICraiova) cu un cuþit în zona heAN pedeapsa rezultantã de 2 (doi)
mitoracelui drept ºi în zona lomani închisoare ºi 6.000 lei amenbarã dreaptã, cauzându-i leziuni
dã penalã”, se aratã în sentinþa
ce au necesitat pentru vindecare
instanþei. Andrei Lazãr este deja
un numãr de 16 – 18 zile de înîn penitenciar, în timp ce pedeapgrijiri medicale”.
sa lui Savu este cu suspendare.
Ieri, Judecãtoria Craiova a proAmbii inculpaþi, dar ºi procurorii,
nunþat sentinþa, pe fond. Ambii inpot face apel, întrucât hotãrârea
culpaþi au primit câte o amendã
nu este definitivã.
penalã pentru faptele lor, care au
fost contopite cu pedepsele mai
CARMEN ZUICAN

Doi doljeni infectaþi cu virusul West Nile

- Se spune cã “minciuna are picioare scurte, dar uite, cã Popescu
a ajuns departe, e senator.

Doi doljeni, un bãrbat de 58 de ani din Craiova ºi altul în vârstã de 42 de ani din comuna
Drãgoteºti au fost depistaþi infectaþi cu virusul West Nile. Cei doi sunt internaþi la Spitalul
Clinic de Boli Infecþioase Craiova, cu evoluþie clinicã favorabilã. Reprezentaþii Direcþie de
Sãnãtate Publicã (DSP) Dolj au primit, miercuri dupã-amiazã, rezultatele care au confirmat diagnosticul. Potrivit reprezentanþilor DSP,
infecþia cu virusul West Nile este transmisã
prin înþepãtura de þânþar ºi determinã la adulþi
o neuroinfecþie, care, în majoritatea cazurilor, este subclinicã, dar uneori poate prezenta
ºi manifestari de meningitã, meningoencefalitã sau encefalitã cu lichid clar. Copiii sub 15
ani nu sunt afectaþi. Direcþia de Sãnãtate Pu-

blicã Dolj recomandã populaþiei: sã evite expunerea la þânþari, purtând îmbrãcãminte cu
mâneci lungi ºi pantaloni lungi; sã utilizeze
substanþe chimice repelente de þânþari; sã împiedice pãtrunderea þânþarilor în casã; sã ia
mãsuri de eliminare a surselor larvare situate
pe proprietãþile private sau în vecinãtatea lor.
În cazul în care o persoanã prezintã semne de
boalã (febrã, dureri de cap, astenie, vãrsãturi,
tulburãri de memorie, dureri articulare sau
musculare, sau alte situaþii care survin în 3-7
zile de la o posibilã înþepare de þânþar), aceasta trebuie sã se prezinte de urgenþã la medicul
de familie sau (cei neasiguraþi) la cel mai apropiat cabinet medical.
CARMEN ZUICAN
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Proiectantul nr. 2 al Colegiului
„Carol I”, în evaluare la CNI
CNI a trebuit sã reia de douã ori
licitaþia pentru desemnarea proiectantului care se va ocupa de noua documentaþie tehnicã a Colegiului NaþioPornind de la modernizãrile
care se fac acum la bazinul de
înot al colegiului, consilierul PNL,
Flavius Sirop, a interpelat, în plenul de ieri, autoritãþile ºi cu privire la soarta proiectului mare de
refacere a imobilului în care învaþã copii, acesta fiind predat,
dupã cum se ºtie, cãtre Compania Naþionalã de Investiþii (CNI).
”Sprijinim amenajãrile de la bazinul de înot (n.r. punctul nr. 40
pe ordinea de zi), dar vreau sã
întreb executivul ºi ce se mai întâmplã cu proiectul de reabilitare
a Colegiului Carol, care a fost
transferat cãtre CNI. În ce stadiu
mai este, ce feedback aveþi? Vrem
sã ºtim noutãþi pe acest subiect.
S-a prezentat ca o soluþie salva-

nal „Carol I” din Craiova. Reabilitarea se pare însã cã a intrat în linie
dreaptã, cel de-al doilea proiectant fiind acum în perioada de evaluare.

toare, dar iatã cã dureazã”, a întrebat consilierul PNL.

O licitaþie
a fost anulatã

Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a spus cã s-a deplasat la Bucureºti, sãptãmâna trecutã, pentru a se interesa despre acest proiect direct de la reprezentaþii CNI,
ocazie cu care a aflat cã se aflã în
evaluare câºtigãtorul pentru actualizarea proiectului tehnic al Colegiului Carol I. „A fost o primã
rundã de licitaþie, care a fost adjudecatã de un proiectant, dar s-a
dovedit, în final, cã acela nu îndeplinise toate condiþiile ºi a trebuit sã fie anulatã licitaþia. A fost
reluatã procedura ºi, din informa-

þiile pe care le-am luat, sãptãmâna viitoare va fi finalizatã aceastã
licitaþie. Dupã perioada de actualizare, urmeazã celelalte etape”, a
explicat edilul-ºef din Craiova.

Licitaþiile, în continuare
anevoioase

Cu toate cã legea achiziþiilor a
suferit modificãri în ultima perioada, licitaþiile sunt tot anevoioase,
iar cea mai dificilã parte este chiar
evaluarea, dupã pãrerea primarului Craiovei. „Ceea ce este cel mai
greu ºi mai tergiversat lucru la
achiziþii este perioada de evaluare.
Am avut discuþii, sãptãmâna
aceasta, cu secretarul Nicoleta
Miulescu, cu ºeful Serviciului de
Resurse Umane ºi directorul Di-

recþiei de Achiziþii vizavi de posibilitatea de a întãri acest compartiment. Personalul de la Achiziþii,
la aceastã orã, este suprasolicitat
din cauza numãrului mare de achiziþii care se fac”, a menþionat Mihail Genoiu, referindu-se la situa-

þia din Primãria Craiova. Licitaþiile
pentru proiectare ºi lucrãri de reabilitare ale Colegiului Carol I se fac,
însã, de cãtre CNI, care ºi-a asumat integral finanþarea acestui proiect, imobilul fiind considerat unul
de patrimoniu naþional.

Talciocul din Romaneºti
a stârnit mila consilierilor
Prin praf ºi cãldurã, fãrã nici un fel de protecþie împotriva soarelui sau a ploilor, aºa sunt
nevoiþi sã îºi vândã marfa comercianþii de
mãrunþiºuri ºi haine vechi din târgul de sãp-

Plecând de la proiectul de hotãrâre care viza modificarea, prin
completare, a liste de tarife practicate în pieþe ºi târg, consilierul
municipal PNL, Adriana Ungureanu, a pus problema modului dezagreabil în care aratã o porþiune a
târgului de sãptãmânã din Romaneºti. Aflat, duminica trecutã, întro vizitã, consilierul local a povestit
cã a rãmas ºocatã de condiþiile
proaste în care se face comerþul
cu vechituri, în talciocul de acolo.
„Duminicã la ora 11, era vai de
mama lor, stãteau cu ceaºafurile
întinse pe jos precum câinii. Vreau
sã vã rog frumos sã aveþi grijã de
ei, sã avem ºi noi milã de oamenii
aceia care încearcã sã vândã ceva,
nu sã le dãm în cap”, a spus consilierul Ungureanu.

PNL a cerut scoaterea taxei
pentru comercianþii
de haine vechi

Alesul local a cerut autoritãþilor
sã ia mãsuri, în sensul asfaltãrii suprafeþei pe care se face comerþ,
pentru cã „este praful pânã la genunchi când intri acolo”. Totodatã, Adriana Ungureanu a propus

municipalitãþii sã se renunþe ºi la
taxa care se solicitã fiecãrui comerciant pentru ocuparea domeniului public. „Sã nu le mai luaþi
nici o taxã, nici mãcar acel 1 leu
pe metru pãtrat”, a mai cerut consilierul PNL. Cum propunerea sa
nu a fost fãcutã sub forma unui
amendament, nu s-a pus problema sã fie luatã în discuþie în cadrul ºedinþei. La vot, consilierii
au decis ca tarifele sã fie modificate, prin adãugarea altora noi,
dar fãrã a afecta în vreun fel comerþul cu haine vechi din târg, comercianþii de acolo plãtind 1,5 lei
pe zi pentru locul pe care îl ocupã în suprafaþa neamenajatã ºi 4,5
lei pe loc, pe zi, în porþiunea cu
amenajãri.

Genoiu: comerþul se face
într-o extindere ad-hoc

Existã, însã, speranþã de mai
bine pentru comercianþii de acolo.
Primarul Mihail Genoiu a explicat
cã ºtie situaþia în amãnunt, fiind
vorba, de fapt, de o extindere adhoc a târgului ºi a promis cã va
îndrepta lucrurile. „Porþiunea de
care spuneþi este o prelungire a

târgului, care a apãrut în ultima
perioadã datoritã faptului cã târgul
s-a extins. Suprafaþa care a fost
datã în folosinþã târgului nu a cuprins iniþial ºi acea parcelã. Amplasamentul acesta, care este diferit
decât cel de pe strada Caracal, nea permis ca sã extidem târgul, sãptãmânã de sãptãmânã, în funcþie de
numãrul comercianþilor care a
crescut. ªi aºa au ajuns în acea
porþiune care nu fusese amenajatã
ºi care, iniþial, nici mãcar nu fusese datã în folosinþã celor de la Pieþe ºi Târguri”, a explicat Genoiu.

tãmânã. Consilierii liberali au reproºat, ieri,
autoritãþilor, cã îi lasã pe aceºti oameni sã trãiascã „precum câinii”, cerându-le sã schimbe
lucrurile în bine ºi pentru aceºtia.

Parcela se asfalteazã,
alte amenajãri nu sunt posibile
Potrivit primarului, parcela va fi
asfaltatã prin noul acord-cadru de
asfaltare pe care municipalitatea urmeazã sã-l definitiveze în aceste zile.
„Acordul-cadru de asfaltãri se apropie de sfârºit, dar este în procedurã
de evaluare urmãtorul acord ºi neam propus ca una din prioritãþile pe
acest acord sã fie asfaltarea acelei
parcele”, a precizat primarul Craiovei. Faþã de celelalte amenajãri care
s-ar impune acolo, edilul a spus cã

este complicat de vorbit, întrucât autorizarea ISU a târgului nu a presupus ºi amenajãri pe aceastã porþiune. „Dacã intrãm cu ºoproane ºi acoperiºuri, cu mese ºi tonete, intrãm
deja în altã zonã”, a spus Mihail Genoiu, cerându-le consilierilor sã vadã
ºi lucrurile bune care s-au fãcut la
târg: asfaltarea întregii platforme ºi
adaptarea canalizãrii astfel încât apa
sã nu mai bãlteascã acolo. „Nu cred
cã am avut niciodatã un târg aºa cum
aratã cel de acum, asfaltat de la un
capãt la altul”, a fost concluzia primarului Craiovei.
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O investiþie de peste 9,5 milioane de euro....

vineri, 27 iulie 2018
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Drumul Segarcea – Zãval,
modernizat pe fonduri europene
Drumul judeþean Segarcea – Zãval va
fi modernizat pe fonduri europene,
printr-un proiect transfrontalier, Interreg România – Bulgaria. Modernizarea
acestui tronson, care porneºte din comuna Valea Stanciului ºi ajunge în satul Padea, din comuna Drãnic, înseamnã o investiþie de 6,5 milioane de euro. Ultimul
sector de drum, cel dintre Padea ºi Segarcea, ºi el în lungime de 12 kilometri,

ar putea fi abordat în perioada urmãtoare, tot prin Programul Interreg V-A România – Bulgaria. Ion Prioteasa, preºedintele CJ Dolj, a evidenþiat faptul cã valoarea totalã a contractelor cu finanþare nerambursabilã încheiate în actualul
mandat a depãºit 128 de milioane de
euro, cea mai mare parte a acestei sume
fiind destinatã investiþiilor în infrastructura rutierã.
cel mai mare investitor din Dolj,
mai ales cã acestor demersuri implementate cu fonduri nerambursabile li se adaugã ºi iniþiativele pe
care le derulãm cu finanþare din
bugetul propriu“, a declarat preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa.

Administraþia judeþeanã are depuse 6
proiecte cu finanþare
europeanã

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, a anunþat, în cadrul unei conferinþe de
presã susþinute ieri, obþinerea fondurilor europene pentru un proiect
cu valoarea totalã de 9,5 milioane
de euro, depus în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria, prin care va fi modernizat
un tronson din drumul judeþean
561B Segarcea – Zãval. „De curând, am semnat documentele prin
care obþinem finanþare pentru un
proiect de colaborare transfrontalierã cu parteneri din þara vecinã,
un demers care vizeazã modernizarea unui tronson de peste 12 kilometri din drumul DJ 561B Segarcea – Zãval ºi pe care ni l-am
dorit foarte mult. Practic, aceastã
porþiune de ºosea continuã o iniþiativã pe care am lansat-o în urmã
cu câþiva ani ºi care va permite
accesul mai facil cãtre sudul judeþului, cãtre portul ºi punctul de trecere a frontierei din Bechet. Modernizarea acestui tronson, care
porneºte din comuna Valea Stanciului ºi ajunge în satul Padea, din
comuna Drãnic, înseamnã o investiþie de 6,5 milioane de euro. Ultimul sector de drum, cel dintre
Padea ºi Segarcea, ºi el în lungime
de 12 kilometri, ar putea fi abordat în perioada urmãtoare, tot prin
Programul Interreg V-A România
– Bulgaria”, a precizat ºeful administraþiei judeþene.

„Consiliul Judeþean
este cel mai mare
investitor din Dolj”

Ion Prioteasa a subliniat faptul

cã valoarea contractelor cu finanþare nerambursabilã încheiate pânã
acum este de peste ºapte ori mai
mare decât întreg bugetul propriu
pentru dezvoltare al CJ Dolj pentru anul 2018. „Vreau sã subliniez
faptul cã acesta este cel de-al 13lea contract cu finanþare nerambursabilã pe care Consiliul Judeþean Dolj îl semneazã în actualul
mandat, valoarea totalã a acestora ridicându-se la peste 128 de milioane de euro. Din aceastã sumã
semnificativã, peste trei sferturi
provin din fonduri europene, restul
fiind obþinut din fonduri guvernamentale, prin Programul Naþional
de Dezvoltare Localã. Este o reuºitã remarcabilã, pentru care
vreau sã-i felicit pe toþi cei din
aparatul instituþiei care contribuie
la obþinerea unor asemenea performanþe. Consider cã, în acest
moment, Consiliul Judeþean este

La rândul sãu, vicepreºedintele
CJ Dolj Cosmin Vasile a precizat
în prezent, administraþia judeþeanã
are depuse 6 proiecte cu finanþare
europeanã, aflate în diverse stadii,
cu o valoare cumulatã de aproximativ 100 de milioane de euro. De
asemenea, prin Programul Naþional de Dezvoltare Localã au fost
deja semnate 4 contracte, proiecte aflate în curs de implementare.
„Vorbim despre drumuri judeþene
cu o lungime de peste 207 kilometri, care vor fi reabilitate sau
modernizate prin investiþii cu finanþare nerambursabilã: 40,6 kilometri prin PNDL, cu fonduri guvernamentale, în valoare de 29 de
milioane de euro, ºi 167 de kilometri cu fonduri de la Uniunea
Europeanã. Aprecierea noastrã se
îndreaptã cãtre echipa de profesioniºti de la Consiliul Judeþean Dolj,
pentru încã un proiect câºtigat. De
asemenea, trebuie menþionat cã
avem în pregãtire ºi alte investiþii
în infrastructura rutierã ºi, în condiþiile în care se vor înregistra economii în implementare ºi se vor
relansa diverse axe de finanþare,
vom promova demersuri care vizeazã cel puþin alte douã tronsoa-

ne de drum, cu o lungime semnificativã...“, a subliniat Cosmin
Vasile.

„Doresc sã-i felicit
pe toþi cei implicaþi
în acest proiect”

Vicepreºedintele CJ Dolj Oana
Bicã a salutat succesul demersului, apreciind cã acesta va avea un
puternic impact pozitiv pentru comunitãþile locale beneficiare. „Doresc sã-i felicit pe toþi cei implicaþi
în acest proiect ºi am convingerea
cã, deºi este al 13-lea demers cu
finanþare nerambursabilã al Consiliului Judeþean, va fi unul cu noroc. Ne bucurãm sã îi putem avea
alãturi de noi, la evenimentul de
astãzi, pe colegii noºtri care se
ocupã de elaborarea ºi implementarea proiectelor cu fonduri europene, dupã cum ne face plãcere
cã se aflã aici ºi primarul comunei Valea Stanciului, domnul Ionel Ovidiu Gîngioveanu. Credem
cu toþii cã aceastã investiþie a CJ
Dolj pentru modernizarea drumului judeþean 561B, derulatã cu finanþare obþinutã de la Uniunea Europeanã, va fi foarte bine primitã
de cetãþenii din zona respectivã“,
a afirmat vicepreºedintele CJ Dolj
Oana Bicã.

Reþea de canalizare
ºi modernizare
de drumuri

Ionel Ovidiu Gîngioveanu, primarul comunei Valea Stanciului,
prezent la eveniment a precizat cã
administraþia localã pe care o reprezintã a accesat mai multe proiecte, atât prin PNDL, cât ºi prin
Agenþia pentru Finanþarea Investiþiilor Rurale. „Numeroase obiective au fost deja finalizate, altele se
aflã în lucru sau în etapa atribuirii
contractelor de execuþie. Una dintre aceste lucrãri vizeazã realizarea reþelei de canalizare ºi ne vom
mobiliza pentru a o finaliza la timp,
astfel încât sã putem oferi condiþiile ºi întregul sprijin pentru proiectul modernizãrii drumului. De
asemenea, demersul este cu atât

mai important cu cât, în ultimii ani,
în aceastã zonã s-au dezvoltat mult
societãþile cu profil agricol ºi bazele de recepþie ale acestora, aºa
cum s-a întâmplat la Segarcea,
Drãnic, Valea Stanciului, Mãceºu
de Jos ºi, în mod special, în Bechet, acolo unde se aflã portul prin
intermediul cãruia cerealele sunt
transferate, pe Dunãre, cãtre Constanþa. În aceste condiþii, modernizarea drumului judeþean 561B
este o necesitate ºi va avea ca efecte impulsionarea economiei ºi instalarea unor noi investitori.“, a
menþionat edilul comuneui Vale
Stanciului

„Reuºim sã clãdim
relaþii solide
de colaborare
cu parteneri
din þara vecinã”

Directorul executiv al Direcþiei
Afaceri Europene din cadrul CJ
Dolj, Daniela Bãluþã, a precizat
faptul cã proiectul se aflã deja în
implementare, în prima etapã urmând sã fie derulatã procedura în
urma cãreia va fi atribuit contractul
de proiectare. „Primul program
care s-a lansat în mod concret, cu
ghiduri de finanþare ºi termene de
depunere, a fost Interreg V-A România – Bulgaria. Originalitatea lui
constã în faptul cã, prin intermediul acestuia, reuºim sã clãdim relaþii solide de colaborare cu parteneri din þara vecinã. Referitor la
modernizarea drumului DJ 561B,
doresc sã menþionez cã, în afarã
de lucrãrile efective de infrastructurã, demersul mai cuprinde ºi instrumente comune de cooperare cu
partea bulgarã, inclusiv o campanie de informare în rândul publicului cu privire la siguranþa rutierã.
Proiectul se aflã în faza de lansare
a licitaþiei pentru contractarea serviciilor de elaborare a proiectului
tehnic, urmând ca tot în cursul
acestui an sã iniþiem ºi procedura
pentru atribuirea contractului de
execuþie a lucrãrilor“, a afirmat
Daniela Bãluþã, directorul executiv
al Direcþiei Afaceri Europene.
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Radu Preda, senator PSD de Dolj:
Programul de guvernare dã roade.
Adevãr nu fake news
Senatorul PSD de Dolj, Radu Preda,
susþine cã partidul de guvernãmânt îºi va
respecta toate promisiunile fãcute în
campania electoralã, astfel încât veniturile
oamenilor sã creascã indiferent cã
muncesc la stat sau la privat.

Senatorul doljean exemplificã cu un grafic privind
evoluþia pensiilor în ultimii
doi ani. “Aºa aratã evoluþia veniturilor în ceea ce priveºte creºterea pensiilor
publice, a pensiei minime garantate aflate în platã ºi a
indemnizaþiei pentru persoane cu handicap. Adevãr
nu fake news!”, puncteazã

social-democratul.
Senatorul social-democrat
spune cã guvernul PSDALDE este unul performant,
cifrele din ultimele ºase luni
fiind elocvente în acest sens.
“ªomajul este în scãdere
ajungând la un minimum istoric, 3,48 la sutã. Am reuºit
sã creºtem salariile la medici
ºi la profesori. Am crescut

subvenþia pentru angajarea
persoanelor fãrã un loc de
muncã de la 1000 de lei la
2250 de lei. Am redus birocraþia pentru persoanele cu
venituri din activitãþi independente. O altã mãsurã importantã: reducerea accizelor cu 10 la sutã pentru transportatori. Guvernul PSDALDE s-a preocupat ºi de in-

vestiþiile strategice ºi aº
aminti aici legea achiziþiilor
publice ºi legea parteneriatului public-privat. Pe aceastã
din urmã lege sperãm sã se
realizeze autostrada Bucureºti-Craiova- Lugoj, atât de
necesarã pentru întreaga Oltenie. Programul PSD dã roade ºi ne bucurã acest lucru”,
a conchis senatorul PSD.
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Anunþul tãu!
SC Traflor Electric SRL anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “Construire imobil
P+4E locuinþe colective”, propus a fi
amplasat în Municipiul Craiova,
Str.Constantin Brâncoveanu, nr.36 O,
judeþul Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1 ºi
la sediul titularului din Com.Melineºti,
sat Bodaeºti, nr.76, judeþul Dolj în zilele de luni pânã joi, între orele 8.00-16.00
ºi vineri între orele 8.00-14.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj, str.Petru Rareº, nr.1.
Primãria Piscu Vechi, judeþul Dolj organizeazã concurs pentru ocuparea
unei funcþii publice de execuþie vacantã de inspector clasa I, studii superioare, grad profesional debutant, din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, compartimentul situaþii de urgenþã, în data de 28.08.2018 la sediul
sãu din strada Mihai Viteazu nr.83 dupã
cum urmeazã: - 28.08.2018 ora 10.00
proba scrisã, 30.08.2018 ora 10.00 interviu : Condiþii de participare: - studii
superoare cu dioplomã de licenþã; cunoºtinþe operare PC : vechime, nu este
cazul , postul este de debutant. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data
publicãrii în ziar a anunþului la sediul
primãriei din str. Mihai Viteazu 83 ºi la
telefon: 0251/ 323.008.
Scoala Popularã de Arte ºi Meserii Cornetti Craiova, cu sediul în strada Jieþului nr.19, primeºte înscrieri pentru anul
I de studii, an ºcolar 2018- 2019, în perioada 20-31 august 2018, la urmãtoarele discipline: canto, clasic, muzicã
uºoarã, muzicã popularã, pian, vioarã,
chitarã, orgã, acordeon, saxofon, balet,
actorie, picturã, graficã, artã cinematograficã. Examenul de admitere, în anul
I , se va desfãºura în perioada 3-6 septembrie 2018. Relaþii la telefon 0251/
413.371; între orele 9.00- 15.00 sau pe
www.scoalacornetticraiova.ro.

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 teren casã,
1.200 de metri pãtraþi,
în comuna Iancu Jianu, judeþul Olt – pe lângã liceu, cu temelie beton, 2 camere + antreu, fântânã cu hidrofor, pãtul metalic, cu
perdea în faþã unde introduci douã autoturisme, gard metalic, pomi
fructiferi. Acte la zi. Preþ
16.500 de euro, negociabil. Telefon: 0769/
512.701.

Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzire centralã, 560 mp
sau schimb cu apartament. Telefon: 0746/
498.818.
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.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei +
500 mp curte. Telefon:
0752/641.487.
Vând gospodãrie în
comuna Valea Stanciului, judeþul Dolj. Telefon: 0721/502.003.
Vând casã bãtrâneascã 1200 m.p. comuna
Robãneºti 20 km, vie,
fântânã, dependinþe.
Telefon: 0767/648.731.

Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate
utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI

Vând pãdure BorãscuGorj. Telefon: 0723/
693.646.
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.
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ANUNÞ
de vânzare bunuri intrate în proprietatea statului
În atenþia persoanelor fizice ºi juridice autorizate de
ANPC sã efectueze operaþiuni cu metale preþioase, aliajele acestora ºi pietre preþioase.
Conform prevederilor H.G.731/2007, privind aprobarea
normelor de aplicare a O.G.14/2007 pentru reglementarea modului ºi condiþiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privatã a statului, Compartimentul regional de valorificare bunuri confiscate
Craiova valorificã prin vânzare directã:
- bijuterii din aur 585‰ (inel damã ºi lanþ format din
zale conice) în greutate de 18,34 grame la preþul de 72
lei/gram.
Bunurile au fost expertizate ºi evaluate de expert ANPC
iar valoarea de vânzare afiºatã are inclusã TVA.
Pentru relaþii suplimentare vã rugãm sã ne contactaþi
la telefon 0251/402.332, sau la sediul CRVBC Craiova din
str. Amaradia, nr.93-95, cam.101.

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.

AUTO
ROMÂNEªTI
Cielo 2006 - GPL, cãruþ curte 2 roþi, bicicletã de damã, jante aluminiu. Telefon: 0767/
153.551.
CIELO, urgent, negociabil. Telefon: 0770/
685.327.
STRÃINE
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.

Vând porc peste 200

CUMPÃRÃRI kg. Telefon: 0722/

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.
DIVERSE
Vând douã sobe de teracotã complete 300, 400
lei ºi 150 þigle 2 lei/buc.
Telefon: 0771/518.063.
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în el,
preþ 1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând hidrofor nou cu
toate utilitãþile. Telefon:
0767/153.551.
Vând plug de arat cu
boi. Preþ convenabil. Telefon: 0766/350.742.

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.
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Vând maºinã automatã de uscat nefolositã.
Telefon: 0720/099.950.
Hainã îmblãnitã, guler
astrahan nr. 54, fãcute pe comandã - 80 lei,
pantofi piele nr. 43 noi
- 50 lei, cisme damã
nr. 38-50 lei, bascheþi
nr. 43. Telefon: 0770/
303.445.
Vând boiler electric
100 litri bine întreþinut,
bicicletã româneascã
de bãrbat. Telefon:
0351/464.043.
Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Informaþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând motosapã marca
BUDGET BBP 500. Telefon: 0721/945.405.
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 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 aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, canistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator 12V nou, Pick-up
Tesla cu boxe, dozã
nouã de rezervã, arzãtoare gaze, discuri
cu muzicã diferitã. Telefon: 0251/427.583.

Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidraulicã mase plastice, coº
din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon:
0767/153.551.
Vând 2 electromotoare trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100
lei, masã extensibilã 100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/
298.240.
Vând calorifer din fontã cu 5 elemenþi, 50
lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.

CUMPÃRÃRI
DIVERSE
Cumpãr broaºte þestoase româneºti de
apã. Telefon: 0721/
995.405.

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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sport

Pase scurte, pase lungi

Mircea Canþãr

„Ochiul” de expert al lui Marcel!
Ne-am liniºtit, prin vorbele
înþelepte, ale lui Marcel Popescu, preºedintele celor de la „U”
Craiova. Au picat la timp, cã
cine ºtie ce se mai credea. ªi
se putea imagina, de pildã, cã
expertiza sa, „ochiul” sãu, mai
exact, de om de fotbal, nici nu
conteazã când este adus sau
vândut un jucãtor. Acum sun-

tem liniºtiþi ºi asiguraþi, franc,
cã „sistemul prin care lucreazã
Craiova nu e pe cerinþe nominale, nu a luat doar Mangia decizia aducerii lui (n.r. Isaac
Donkor). Existã un consens final, un triunghi la nivelul conducerii”. Adicã, sã nu ne mai
lungim cu vorba, decizia e democraticã. Sceptici cum ne-au
fãcut mamele noastre ºi belele vieþii, noi credeam altceva.
Cã, de pildã, om de meserie,
Mangia - frate de gintã latinã
- simte ce-i trebuie ºi ce nu,
exprimându-ºi opþiunea de fiecare datã. Cã d-aia se spune,
de când ne ºtim, cã un antre-

nor e tot atât de bun pe cât
sunt rezultatele sale. Sã lãsãm
vorbele mari. Rãmânem formidabili prin darul vorbirii,
etalat de Marcel Popescu. Formidabil de vitali. Formidabil
de zãpãciþi ºi de caraghioºi. ªi
mai face Marcel Popescu o rostire mãreaþã, dar ºi vicleanã,
prefãcându-se cã uitã ultimele rezultate, chiar pe „Ion
Oblemenco”. ªi sunt recente,
ca sã invoce, Doamne fereºte,
amnezia prematurã. „Existã
interes pentru jucãtorii noºtri,
sunt cluburi interesate, nu contest. Nu mai pleacã nimeni”,
decreteazã Marcel Popescu,

ferit de insolaþie, în tentativa
alungãrii oricãrei angoase a
suporterilor tot mai sceptici.
Cu chef de tainã, preºedintele
clubului din Bãnie vrea, de
fapt, sã spunã altceva: cât de
important este în organigramã, unde nici o decizie majorã nu se ia fãrã consultarea lui.
Cã are „ochi”, de om de în toatã firea, ºi crede dincolo de îndoielile scepticilor, uzaþilor, blazaþilor în atâtea dezavuãri, cã
aidoma rudarului „care vãzând
pluta pe malul gârlei ºtie câte
albii ies din ea” ºi de la Cornel
Stroie ºi „nea Tinel”, care l-a
aruncat la Leeds (7 noiembrie

1979), în returul partidei din
turul doi al Cupei UEFA, pe
Adrian Bumbescu, în absenþa
lui Nae Tilihoi - nod de lacrimi
în gât - pentru un final de
basm, n-am mai avut în bãtãturã un asemenea om de fotbal, promotor de succese pe
creanga pe care stãm. A mai
spus ceva, în aceeaºi cheie: Alex
Ioniþã e un jucãtor pe care ºi-l
doreºte toatã lumea. Nu joacã
la CFR Cluj, „a fost tras pe
barã”, dar fãrã Alex Ioniþã, în
teren, CFR Cluj, venitã la Craiova, ºi n-a plecat cu mâna goalã, ci cu trofeul Supercupei.
Acum vreo zece zile.

Universitatea
Universitatea ºi-a
ºi-a prezentat
prezentat ultima
ultima achiziþie
achiziþie

Donkor:
Donkor: „Despre
„Despre Craiova
Craiova ºtiam
ºtiam cã
cã aa jucat
jucat cu
cu AC
AC Milan
Milan
în Europa League”
Universitatea Craiova l-a prezentat pe
fundaºul ghanez Isaac Donkor, venit liber
de contract în Bãnie, dupã ce formaþia la
care evolua, Cesena, din Serie B, a intrat
în faliment. În vârstã de 23 de ani, ghanezul cu cetãþenie italianã a debutat la 17 ani
la Inter Milano, care apoi l-a împrumutat
în Serie B, la formaþii precum: Bari, Avellino sau Cesena.
Ghanezul ºi-a expus primele impresii la
noua echipã, unde va avea numãrul 15:
„Pentru mine a fost dificil sã iau aceastã
decizie, de a veni în România, dupã 14 ani
petrecuþi în Italia, dar faptul cã aici este un
antrenor italian la Craiova mi-a dat încredere, alegerea a fost mai uºoarã auzind ºi
cã mai sunt jucãtori italieni la echipã. Nu
este un pas în spate, fiindcã am venit în
prima ligã, dupã ce am jucat în a doua divizie în Italia. Prima oarã când a apãrut varianta Craiova, mi-am adus aminte cã este
echipa care a jucat cu AC Milan în Europa
League. Craiova nu este la nivelul lui Inter
Milano, e adevãrat,dar eu ºi coechipierii mei
vom încerca sã ridicãm cât mai mult echipa. ªtiu cã fanii vor trofee, sper sã-i facem
fericiþi. Nu mã aºteptam sã fiu primit atât
de bine de coechipieri, este lucrul cel mai
frumos care mi se putea întâmpla, fiindcã
atunci când mergi la o nouã echipã colegii
sunt mai reticenþi. Voi da maximum pentru

echipã atunci când voi juca. Deocamdatã,
fac faþã din punct de vedere fizic 45 sau 60
de minute fãrã probleme, va decide antrenorul când voi debuta”.
Donkor a fost fericit sã afle cã unul dintre jucãtorii sãi favoriþi, Cristi Chivu, a jucat la Craiova: „Nu ºtiam cã Cristian Chivu a jucat la Craiova, e onoare pentru mine
sã vin la echipa la care a jucat el, mai ales
cã primul meu tricou al unui jucãtor mare
a fost cel al lui Chivu de la Inter Milano”.
Donkor l-a avut coechipier pe Rãzvan
Popa la Inter ºi adversar pe Pigliacelli, întrun meci din Serie B: „Am jucat cu Rãzvan
Popa la echipa a doua a lui Inter, dar nu
am apucat sã vorbesc cu el înainte sã vin
aici, fiindcã nu ºtiam cã joacã la Craiova.
Preºedintele m-a informat ºi sunt mulþumit cã sunt din nou coechipier cu el. Nu
se pune problema sã-i iau locul lui în primul 11, va fi o concurenþã beneficã, fiindcã ºi eu joc tot fundaº dreapta în sistem
cu 3 apãrãtori. Antrenorul va decide, important este sã dãm totul pentru echipã.
Am jucat în Serie B contra lui Pigliacelli,
el era la Pro Vercelli, eu la Cesena, mã
bucur cã l-am regãsit aici.”
Ghanezul a fost impresionat de noul
„Ion Oblemenco”: „Nu am apucat sã vãd
oraºul, dar toþi mi-au vorbit frumos de
Craiova. Am vãzut stadionul, care este unul

Devis Mangia a prefaþat meciul de duminicã, ora 18, din etapa a II-a, Sepsi – Universitatea, spunând cã formaþia lui Eugen
Neagoe se va lupta la play-off, dupã achiziþiile pe care le-a fãcut în varã ºi în ciuda
eºecului din prima etapã. „Va fi un meci dificil pentru noi, fiindcã Sepsi este, dupã pãrerea mea, o echipã care va lupta pentru playoff. Au achiziþionat jucãtori buni ºi au o echipã valoroasã. Noi jucãm toate meciurile la
victorie, dar, din pãcate, ºi adversarii vor
acelaºi lucru, sã câºtige” a spus Mangia, care
nu-i va putea folosi în urmãtorul meci pe:
Rossi, Markovic, Martic, Dimitrov ºi Bic,
toþi fiind accidentaþi.
Antrenorul italian a vorbit ºi despre jucãtorul împrumutat de Craiova la Sepsi, Step-

han Drãghici, pe care unii suporteri ºi-l doreau revenit în Bãnie: „Stephan Drãghici este
un jucãtor bun, am decis pentru el sã joace
la un nivel superior celui de anul trecut ºi
dacã va avea evoluþii bune la Sepsi poate fi o
soluþie pentru noi la anul. Nu era corect sãl chemãm ºi sã nu joace titular”. Italianul a
spus cã nu se teme cã va fi demis, în ciuda
startului modest de sezon, cu pierderea Supercupei ºi remiza din campionat cu Poli Iaºi
ºi îndeamnã fanii sã fie calmi: „Eu nu mã
tem cã voi fi demis. Dacã aº fi suporter, miaº încuraja jucãtorii pânã la final. Nu e corect la Bãrbuþ sã fie fluierat la prima atingere
a mingii. Totuºi, nu am nimic cu publicul,
chiar am apreciat susþinerea Peluzei Nord la
finalul meciului trecut”.

extraordinar, cu adevãrat frumos. Este dificil sã gãseºti un club în creºtere cu un
stadion aºa de frumos, sper sã reuºim rezultate bune mai ales acasã”
Donkor sperã sã fie convocat la naþionala „Stelelor Negre” în urma evoluþiilor

de la Craiova: „Cei de la naþionala Ghanei
au fost supãraþi pe mine, deoarece credeau cã am refuzat sã vin la lot, dar de
fapt clubul Inter Milano nu mi-a dat voie
atunci am fost convocat. Sper cã acum
mã vor rechema la naþionalã”

Gardoº: „Nu e crizã,
am avut ghinion!”

La echipele mari suporterii sunt pretenþioºi
ºi se mai întâmplã sã fie nemulþumiri. Eu
sunt convins cã vom arãta mai bine, vor
mai veni jucãtori. Eu sunt bine fizic, cred
cã îmi lipseºte doar încrederea pe care þio conferã meciurile”. Gardoº ºtie cã Universitatea are ºanse minime sã treacã de o
echipã precum RB Leipzig în Europa League: „Nu mã priveºte cine va juca la Leipzig, dar indiferent cine va fi ei au o echipã
foarte valoroasã, va fi un meci extrem de
greu. Nu cred cã avem mai mult de 20%
ºanse cu ei”.
Altfel, s-a decis ca meciul din etapa a
III-a, Universitatea Craiova – FC Botoºani, sã se dispute vineri, 3 august, de la
ora 21.

Mangia nu se teme cã va fi demis
Florin Gardoº este optimist cã Universitatea va avea rezultate mai bune în continuare ºi vor mai fi aduºi jucãtori de valoare: „Nu am început cum ne doream campionatul ºi acum vrem sã câºtigãm toate
cele 3 puncte la Sepsi. Jucãm mereu la
victorie, s-a întâmplat sã nu câºtigãm cu
Iaºi, deºi am avut multe ocazii. Sperãm sã
marcãm ºi sã nu luãm gol, sã nu mai ratãm alte puncte. Am avut ºi ghinion, nu
este vorba de crizã la echipã. Campionatul
s-a mai echilibrat, diferenþa dintre echipe
nu este prea mare. ªtiu cã nici anul trecut
Craiova nu a început prea bine sezonul.

