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Medalia de bronz a Olimpadei Internaþionale
a „ªtiinþelor Pãmântului ” a ajuns la Craiova

Angela Merkel ºi Vladimir Putin se reîntâlnesc!
Mâine dupã amiazã – anunþatã este ora Berlin, în plinã câmpie. Purtãtorul de
localã 18 –, cancelarul german Angela cuvânt al cancelarului, Steffen Seberg, a
Merkel ºi preºedintele rus Vladimir Pu- menþionat cã pe agenda discuþiilor s-ar
tin se reîntâlnesc, de data aceasta la cas- afla „rãzboiul din Siria, situaþia din Estelul Mesenberg, o reºedinþã a guvernu- tul Ucrainei ºi chestiuni economicãlui german, la circa 70 km de actualitate / 2 energetice”.

Tragedie la Desa

Angajaþii Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã „Oltenia” Dolj au participat la încercarea de
salvare a unui tânãr din comuna Desa, pierdut în
apele Dunãrii. S-a intervenit cu un elicopter SMURD
ºi cu echipe de primã intervenþie, dar, din pãcate,
cel dispãrut a fost gãsit fãrã viaþã. Adrian B, în vãrstã de 17 ani, a mers cu mai mulþi prieteni sã joace
fotbal, iar, dupã terminarea meciului, a mers cu fratele sãu mai mare ºi cu încã un amic sã facã baie în
Dunãre. A fost luat de curenþi, iar eforturile ulterioare de salvare s-au dovedit zadarnice.
CRISTI PÃTRU

Cinci cercetãtori
români vor fi
finanþaþi de
Consiliul European
Proiectul de cercetare desfãºurat
de dr. Ada Hajdu la Fundaþia Noua
Europã, având ca temã istoriografiile de artã în Europa centralã ºi
de est, va primi o finanþare nerambursabilã în valoare de 1,19 milioane euro.
actualitate / 3

2

ACTUALITATE

pagina

O nouã performanþã remarcabilã, obþinutã de un elev din judeþul Dolj, este medalia de bronz
la Olimpiada Internaþionalã a
„ªtiinþelor Pãmântului”, care a
intrat în posesia lui Florian Cãlina, elev în clasa a XII-a la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” din
Craiova. Competiþia
a avut loc în Thailanda, unde au fost mai
multe probe de susþinut, toate cu grad
de dificultate maxim.
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Angela Merkel ºi Vladimir Putin se reîntâlnesc!
MIRCEA CANÞÃR
Mâine dupã amiazã – anunþatã este ora
localã 18 –, cancelarul german Angela
Merkel ºi preºedintele rus Vladimir Putin
se reîntâlnesc, de data aceasta la castelul
Mesenberg, o reºedinþã a guvernului german, la circa 70 km de Berlin, în plinã
câmpie. Purtãtorul de cuvânt al cancelarului, Steffen Seberg, a menþionat cã pe
agenda discuþiilor s-ar afla „rãzboiul din
Siria, situaþia din Estul Ucrainei ºi chestiuni economicã-energetice”. La rândul
sãu, purtãtorul de cuvânt al Kremlinului,
Dmitry Peºkov, a adãugat ca certã temã
de discuþie mãsurile restrictive impuse de
SUA, relaþiile bilaterale dintre cele douã
þãri, proiecþiile internaþionale de anvergurã º.a.m.d. În luna mai, dupã un interval
neobiºnuit de timp, aproape un an, cancelarul Angela Merkel a fost primitã la
Soci, staþiune la Marea Neagrã, de preºedintele Vladimir Putin ºi premierul Dmitri
Medvedev. La rândul sãu, Angela Merkel
l-a primit la sfârºitul lunii iulie a.c. pe ºeful
statului major rus Valeri Gherassimov, aflat
sub sancþiuni europene, din cauza conflictului ucrainian, ºi pe veritabilul minisEDITOR:
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tru rus de externe, Serghei Lavrov. Ceea
ce denotã statornice contacte diplomatice, ºi nu numai, între Moscova ºi Berlin.
Deºi Germania ºi Franþa, dupã cum se ºtie,
sunt pãrþi ale acordurilor de la Minsk,
materializarea acestora a devenit deja literã moartã. Rusia rãmâne în continuare
acuzatã de Kiev, dar ºi de occidentali, de
susþinerea militarã a separatiºtilor ruºi din
Estul Ucrainei, ceea ce neagã sistematic.
Încât totul a devenit un cliºeu. De fapt, e
dificil de anticipat care va fi agenda concretã a discuþiilor complexe, între cei doi
lideri europeni. Cu certitudine, de maximã importanþã pentru Berlin ºi Moscova,
în momentul de faþã este construcþia ºi
punerea în exploatare pânã la finele anului
viitor a gazoductului Nord Stream II, care
traverseazã Marea Balticã, pentru aprovizionarea Europei cu gaze ruseºti ocolind
Ucraina. Angela Merkel doreºte garanþii
din partea Moscovei, ca în continuare
Kievul sã rãmânã un actor în transportul
gazelor ºi, bineînþeles... Moscova promite. Siria? Germania joacã un rol secundar
în coaliþia angajatã contra grupãrilor Sta-

tului Islamic, dar are relaþii cu actorii din
regiune, precum Turcia sau kurzii din
Irak, primind la rândul sãu sute de mii de
refugiaþi sirieni. Cã nu mai poate primi cu
aceeaºi generozitate, cu care a fãcut-o
pânã recent, din cauza frondei AfD ºi
CSU, primul partid de extremã dreaptã, al
doilea „braþul bavarez” al CSU, se cunoaºte. De altfel, însãºi poziþia de cancelar a
Angelei Merkel este sensibil fragilizatã,
faþã de mandatul precedent. Momentul întâlnirii este însã unul delicat, din multe
motive. Criza diplomaticã actualã în care
se aflã angajatã Ankara, care acuzã Washingtonul de „complot politic”, a fãcut
ca la începutul sãptãmânii (13 ºi 14 august a.c.) Serghei Lavrov sã se afle la
Ankara pentur discuþii cu omologul sãu,
Mevlut Cavusoglu, pe dosarul sirian, ºi
enclava rebelã Idip, un teritoriu deþinut de
o grupare de opoziþie jihadistã, scãpatã de
controlul Damascului. În fine, în discuþie
s-ar mai putea afla, nu ca temã prioritarã,
un demers al Angelei Merkel pentru eliberarea cineastului ucrainian Oleg Sentsov
(42 de ani), acuzat de complot terorist,

aflat în greva foamei, arestat în Crimeea
în 2014, condamnat de un tribunal militar
din Rostov pe Don, la 20 de ani de închisoare, dar Vladimir Putin rãmâne inflexibil astfel de rugãminþi. Jocurile sunt însã
mult mai subtile. ªi, mai nou, prin ceea
ce face Recep Tayyip Erdogan, care a
propus pentru 7 septembrie a.c., la Istanbul, un summit pe chestiunea Siriei, la care
au fost invitate Rusia, Germania ºi Franþa, pentru un front „anti-Trump”, dar momentan doar Moscova a confirmat interesul pentru aºa ceva. Fiindcã aºteaptã,
cu iritare, concretizarea sancþiunilor anunþate la 9 august a.c., de Departamentul de
Stat american, care ar putea fi luate la 22
august, dacã nu furnizeazã în 90 de zile
probe tangibile de renunþare la utilizarea
armelor chimice ºi biologice ºi nu permite
inspectorilor Naþiunilor Unite inspecþiile de
rigoare. S-ar putea alege cu reduceri de
relaþii diplomatice cu SUA ºi închiderea
teritoriului american pentru Aeroflot. Rãmâne de urmãrit ce vor declara, Angela
Merkel ºi Vladimir Putin, douã cunoºtiinþe
vechi, dupã încheierea discuþiilor.
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O nouã performanþã remarcabilã, obþinutã de un elev din judeþul
Dolj, este medalia de bronz la
Olimpiada Internaþionalã a
Florian Cãlina este unul dintre
elevii geniali ai Craiovei, multiplu
medaliat la fazele naþionale ºi internaþionale ale Olimpiadelor, la diverse discipline. Este cel care, datoritã
performanþelor obþinute, a adus
Faza naþionalã a Olimpiadei de Chimie la Craiova, în anul 2017. Este
pasionat de picturã, ºah ºi lingvisticã, la acest din urmã domeniu fiind
ºi premiat la mai multe concursuri
de anvergurã. În aceste zile, Florian a fost prezent în Thailanda, în
cadrul lotului naþional al României,
unde a obþinut medalia de bronz.
În urmã cu foarte puþin timp, a
acordat un amplu interviu, prezentat în cotidianul nostru, din care

„ªtiinþelor Pãmântului”, care a
intrat în posesia lui Florian Cãlina, elev în clasa a XII-a la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” din

redãm câteva pasaje: „Din Craiova
nu mai este niciun un elev, suntem
patru tineri din Oradea, Iaºi ºi Bucureºti. Ne-am pregãtit, timp de
douã sãptãmâni, la Facultatea de
Biologie, cea de Geografie, din cadrul Universitãþii din Bucureºti, precum ºi la Observatorul Astronomic
„Urseanu” ºi la Institutul Meteorologic. ... Nu pot sã spun cã am aºteptãri, pentru cã, la etapele naþionale ºi de restângere a lotului ºtiam
cu cine voi concura, dar acum sunt
ºi alþi copii din alte þãri. Sunt emoþionat, în sensul bun, fiindcã ºtiu cã
subiectele se schimbã de la an la
an. ... Le sunt recunoscãtori tuturor celor care mau pregãtit – prof.

Craiova. Competiþia a avut loc în
Thailanda, unde au fost mai multe
probe de susþinut, toate cu grad de
dificultate maxim.

Octavian Georgescu - la Astronomie, Ioana Ioniþã, la Fizicã, fiind ºi dirigintã, Camelina ªtefan
- Biologie ºi Magda Avram, la
Geografie, care, chiar dacã nu mia fost profesoarã la clasã, m-a ajutat foarte mult ( din echipa de pregãtire au fãcut parte ºi prof. Ciprian Narcis - Geografie, ºi Cornelia Cerãceanu, Chimie, conform
datelor furnizate de Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj – n.r.)”.

O competiþie extrem de grea

Olimpiada Internaþionalã de ªtiinþe ale Pãmântului este o competiþie
în cadrul cãreia concurenþii susþin,
individual, o probã practicã ºi una

teoreticã. Pentru a încuraja colaborarea între elevii din þãrile participante, se organizeazã echipe internaþionale, care primesc teme de
dezbatere, prin „Team Field Investigation” ºi „Earth Sistem Project”.
Olimpiada este una dintre puþinele
unde se pune accent pe munca în
echipã, pentru progresul disciplinelor vizate. Au avut loc douã teste
scrise ºi patru practice, legate atât
de cunoºtinþele generale despre discipline (geologie, meteorologie, astronomie ºi hidrologie), cât ºi despre identificarea de roci ºi minerale, a condiþiilor de mediu ºi a constelaþiilor din Thailanda.
CRISTI PÃTRU
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Cinci cercetãtori români vor fi
finanþaþi de Consiliul European
Proiectul de cercetare desfãºurat de dr.
Ada Hajdu la Fundaþia Noua Europã,
având ca temã istoriografiile de artã în
Europa centralã ºi de est, va primi o finanþare nerambursabilã în valoare de 1,19
milioane euro. Finanþarea va fi acordatã
prin programul Consiliului European pen-

tru Cercetare (CEC) destinat tinerilor cercetãtori de nivel înalt, aflaþi la început de
carierã. În total, 403 de tineri cercetãtori
talentaþi vor beneficia de un volum total de
finanþare de 603 milioane euro pentru a-ºi
dezvolta propriile echipe de cercetare, precum ºi proiecte inovatoare.
maximum 1,5 milioane euro. Fondurile utilizate fac parte din iniþiativa privind “Cercetarea ºtiinþificã de excelenþã” din cadrul programului de cercetare-inovare Orizont 2020.

Rata de succes a cererilor
de finanþare a fost
de aproximativ 13%

Comisarul european Carlos Moedas, responsabil pentru cercetare,
ºtiinþã ºi inovare :
“ Pe lângã sprijinirea cercetãtorilor europeni la început de carierã,
aceste finanþãri contribuie, de asemenea, la îmbogãþirea domeniului cercetãrii europene prin atragerea oamenilor de ºtiinþã din afara continentului. Cel puþin unul din zece beneficiari ai programului provine din afara
UE sau din þãrile asociate. Europa este deschisã cãtre lume!”
Consiliul European pentru Cercetare a anunþat, în 27 iulie, lista
proiectelor câºtigãtoare în ediþia
2018 a programului de finanþare

a cercetãtorilor aflaþi la început de
carierã (Starting Grants). Fiecare proiect beneficiazã de o finanþare nerambursabilã în valoare de

Printre cei peste 400 de cercetãtori se numãrã 5 români, însã
doar dr. Hajdu îºi va desfãºura
cercetãrile la o instituþie din România. Proiectele câºtigãtoare vor
fi conduse de tineri savanþi din 44
de þãri din întreaga lume, care îºi
vor desfãºura cercetãrile la diferite instituþii din 22 de state membre UE, cel mai mare numãr de
astfel de instituþii fiind înregistrat
în Germania (76), Marea Britanie
(67) ºi Olanda (46). Numãrul total de proiecte depuse în 2018 sa ridicat la 3.170.
Rata de succes a cererilor de
finanþare a fost de aproximativ
13%, ea fiind uºor mai ridicatã în
rândul cercetãtoarelor (13,7%)
faþã de cercetãtori (12,4%). Pentru al doilea an la rând, aproape
40% din proiecte câºtigãtoare au

fost depuse de cercetãtoare. Þãrile ai cãror tineri cercetãtori ºi cercetãtoare au avut mai mult succes
sunt Germania (73 de proiecte
câºtigãtoare), Italia (42), Franþa
(33) ºi Olanda (33). Se estimeazã

cã în cadrul proiectelor selectate
vor fi create 1,500 de locuri de
muncã pentru cei ce deþin un doctorat, pentru studenþii la studii doctorale, precum ºi pentru alte categorii de personal.

“Sãrãcia energeticã, energia curatã
ºi discrepanþe energetice în Europa”
La Bucureºti, la debutul Preºedinþiei române
a Consiliului UE, între 22-24 ianuarie 2019, tinerii cercetãtori vor putea lua parte la conferinþa
internaþionalã “Sãrãcia energeticã, energia cu-

Conferinþa va aborda o gamã
largã de teme, de la pieþele energiei ºi abordãri inovatoare, la societãþi ºi economii post-comuniste sau excluziunea/incluziunea socialã. Programul combinã componenta academicã cu un eveniment
care include dezbateri cu actori
politici ºi cu deplasãri în teren care
sã ofere perspective mai clare asupra dimensiunilor vizibile ale sãrãciei energetice în Bucureºti.

Un rezumat de maximum
200 de cuvinte

Sunt invitaþi sã se înscrie la
eveniment tineri cercetãtori
(doctoranzi sau persoane care
ºi-au luat doctoratul în ultimii 8
ani) din arii de studiu diferite
(ºtiinþe politice, sociologie, antropologie, drept, economie, ge-

ografie, inginerie, medicinã etc.).
Pentru participare, este necesarã trimiterea unui rezumat de
maximum 200 de cuvinte, pânã
la 15 septembrie 2018 , la
adresa: conference@democracycenter.ro. O selecþie va fi fãcutã pânã

în data de 30 septembrie, urmând ca participanþii la conferinþã sã fie stabiliþi pânã la data de
15 noiembrie. Cheltuielile de
transport ºi cazare vor fi acoperite de organizatori, în baza regulamentelor COST (Cooperare Europeanã în ªtiinþã si Tehnologie).

Promovarea dialogului între
cercetãtori experimentaþi

Lucrãrile finale vor fi trimise
pânã în data de 15 decembrie, ur-

ratã ºi discrepanþe energetice în Europa”, organizatã de Universitatea Babeº-Bolyai (Centrul
pentru Studiul Democraþiei), în parteneriat cu Reprezentanþa Comisiei Europene în România.

mând ca, înainte de a fi prezentate în conferinþã, o parte dintre ele
sã fie incluse într-un numãr special dedicat tematicii sãrãciei
energetice al unei publicaþii europene de renume. Orientatã spre
politici, conferinþa are ca scop
promovarea dialogului între cercetãtori experimentaþi sau aflaþi la

început de carierã ºi pãrþile interesate relevante, cum ar fi reprezentanþi ai instituþiilor publice,
societãþii civile sau mediului privat, pentru a facilita astfel schimbul de idei ºi reciprocitatea cu piaþa. Evenimentul se înscrie în iniþiativa privind sãrãcia energeticã
la nivel european.
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Craiova, fãrã þânþari
ºi miros de gunoi. Teoretic!
Nici mirosul de gunoi ºi nici prezenþa sâcâitoare a roiurilor de þânþari nu pot fi puse în cârca
operatorului de salubritate. Primarul Mihail
Genoiu a luat apãrarea SC Salubritate SRL, pe
care a dezvinovãþit-o ºi de ridicarea mai sumarã
a resturilor menajere de la platformele din cartiere, motivul fiind unul întemeiat: lipsa maºinilor
pentru transportul gunoaielor. De la sfârºitul
acestei luni, oraºul ar trebui sã arate mai bine.

britate pentru operatorul regional,
este o treabã mai complicatã. ªi
am gãsit aceastã variantã de a achiziþiona maºinile într-un leasing operaþional ºi sperãm ca, la sfârºitul
lunii, sã fie flota completã ºi sã
înceapã acþiunea”, a menþionat primarul Craiovei.

În ºedinþa extraordinarã, convocatã la începutul acestei sãptãmâni, consilierii municipali au
fost de acord ca Salubritatea sã
îºi rectifice bugetul cu 3,5 milioane de lei – bani proveniþi din
veniturile proprii realizate – pentru ca, ulterior, sã achite prima
ratã la contractul de leasing pentru cele ºase autocompactoare.
Lucrurile au fost clare pentru aleºii locali, care au votat, cu ceva
timp în urmã, pentru acest leasing operaþional, fapt pentru care
nici unul dintre aceºtia nu a fãcut comentarii, nu a avut obiecþii. Proiectul de hotãrâre a trecut
cu unanimitate de voturi, astfel
cã persoana mandatatã de CLM
Craiova va vota în adunarea generalã a acþionarilor SC Salubritate SRL pentru rectificarea bugetarã propusã.

Autocompactoarele salvatoare
Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a avut, însã, o intervenþie separatã, dupã vot. Edilul a þinut sã le
spunã consilierilor municipali cã
operatorul de salubritate nu poartã
vina faptului cã, în cartierele oraºului sau la zonele de periferie, mai
sunt tomberoane pline cu gunoi,
ce aºteaptã ºi acum sã fie ridicate
pentru a fi depozitate în rampã. În
opinia edilului, salubritatea ar fi
acþionat ºi mai bine dacã ar fi avut
utilajele necesare, dar lipsa maºinilor pentru transportul gunoiului
a îngreunat mult acþiunea de salubrizare a oraºului. ”Le dãm posibilitatea celor de la Salubritate sã
îºi completeze parcul auto cu câteva autospeciale luate în leasing.
ªtiþi bine cã finanþãri pentru societatea de salubritate, atâta timp cât
a fost atribuit contractul de salu-

Platformele din cartiere
nu degajã acel miros puternic

Nici în ceea ce priveºte mirosul
de gunoi, cu care s-a confruntat
locuitorii din Craiova în câteva sãptãmâni la rând, nu are nici o legãturã cu tomberoanele Salubritãþii.
Primarul Mihail Genoiu admite cã
mai sunt ºi disfuncþionalitãþi în ridicarea gunoaielor, dar cã în nici
un caz mirosul de gunoi nu vine
de la platformele de cartiere, care
se desfãºoarã pe o suprafaþã relativ micã. „Se întâmplã chiar ºi la
mine acasã, am sunat ºi eu la salubritate pentru acest lucru ºi tocmai de asta am ajuns la concluzia
cã trebuie sã luãm maºinile în leasing operaþional. Mirosul de gunoi
nu poate sã vinã decât dinspre
groapa de gunoi sau mai sunt focare, cum este Balta Craioviþei sau
alte zone unde se aduc gunoi”, este
de pãrere primarul Craiovei. Edilul
a dat ca exemplu ºi zona din apro-

pierea cimitirului Sineasca, unde se
resimþea de mai mulþi ani un miros
extrem de puternic de gunoi, dar
care a dispãrut cu totul dupã ce
canalul Corniþoiu a fost casetat.

Craiova nu au acceptat acest lucru, rãspunzându-i administratorului cã ridicarea unei noi celule, ca
ºi extinderea depozitului, îi revine
în totalitate, prin contract.

Aerul din Craiova va fi mai curat, scãpând de orice urmã de miros, prin investiþiile pe care Eco
Sud le-ar face, în acest moment,
la depozitul ecologic de la Mofleni,
mai crede primarul Mihail Genoiu.
Potrivit acestuia, se lucreazã la
acoperirea celulei nr. 5, care s-a
umplut de gunoaie ºi care, se pare,
degaja valul de miros care a plutit
multe zile pe deasupra oraºului ºi
încã se mai resimte uneori. ”Probabil cã dupã ce se acoperã celula
nr. 5 – ºi înþeleg cã este acoperitã
în mare proporþie – ºi este în curs
de obþinere a avizului pentru celula
6, va dispãrea ºi mirosul”, a transmis primarul Craiovei. Legat de deschiderea celului nr. 6, autoritãþile ºi
administratorul depozitului de la
Mofleni, SC Eco Sud, au avut discuþii aprinse, societatea solicitând
municipalitãþii sã se implice, printro majorare a tarifelor de depozitare
a gunoaielor în rampã, la aceastã
investiþie. Reprezentanþii Primãriei

Nici coºmarul þânþarilor pe care
l-au trãit ºi încã mai continuã sã-l
suporte craiovenii nu este o vinã a
operatorului de salubritate. Potrivit
lui Genoiu, acþiunile pe partea de
þânþari au fost, în anul acesta, ”de
douã ori, dacã nu mai multe decât
în anii anteriori”, dar ploile au fost
cele care au stricat toate tratamentele. ”Ca intensitate ºi ca numãr, au
fost mult mai multe decât în anii
trecuþi, atât cele cu avionul, cât ºi
celelalte, însã ploile care au fost în
ultima perioadã au fãcut ca dezvoltarea þânþarilor sã fie foarte puternicã. Salubritatea nu ar putea sã facã
mai mult decât a fãcut pentru cã,
deja, sunt niºte parametri care trebuie sã fie aprobaþi de cãtre direcþia de sãnãtate publicã, parametri pe
care nu putem sã îi depãºim”, a
explicat Mihail Genoiu. Operatorul
de salubritate a fost criticat pe reþelele de socializare de cãtre craiovenii care au concluzionat, cu ironie, cã þânþarii au fost combãtuþi mai
mult cu apã chioarã, ceea ce i-au
fãcut sã se dezvolte ºi mai bine.

Celula nr. 5 de la Mofleni
ar fi aproape acoperitã

Þânþarii, þinuþi în viaþã de ploi
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Comunicat de presã
Cãrþi reci pentru vacanþe toride
Cãrþile sunt prieteni reci, se spune. Cu atât mai potriviþi
pentru sezonul cald, pentru vacanþele ºi drumeþiile în care trebuie sã ne însoþeascã. În ultimele luni - iunie, iulie august -,
zeci de cãrþi au ajuns pe rafturile bibliotecii. Este vorba despre
noutãþile sezonului cald. Ca de fiecare datã, cãrþile propuse
cititorilor acoperã o gamã pe cât de diverã, pe atât de generoasã. Publicate în ultimii doi ani, 2017 ºi 2018, cele mai noi cãrþi
ajunse pe rafturile bibliotecii ating o paletã extinsã de gusturi ºi
interese de lecturã, de la psihologie ºi formare ºi dezvoltare
profesionalã la romane consacrate sau proaspãt lansate, istorie,
religie ºi spiritualitate, la cãrþi teoretice, jurnale de cãlãtorie,
biografii ºi monografii.
Pasionaþii de cãlãtorii, locuri ºi destinaþii exotice, decoruri fantastice sau doar experienþe de-o varã pot împrumuta cãrþile despre „cele mai fericite locuri din lume”, ghidurile de supravieþuire în cãlãtoriile alãturi de copii, perimetrul Mãrii Negre sau întinderile nesfârºite ale continentului african, cu diversitatea de culturi ºi obiceiuri, experienþele trãite în Japonia ºi
China, narate în stilul inconfundabil al lui Nikos Kazantzakis,
dar ºi multe altele asemenea.
Amatorii de istorie, relaþii internaþionale ºi domeniile conexe au reale motive de bucurie pentru cã seriile de profil s-au
îmbogãþit cu titluri recent lansate. Din literatura românã sau strãinã
de specialitate, cãrþile disponibile pentru împrumut trateazã chestiuni precum direcþia în care se îndreapta umanitatea, comunismul, dinastia românã, evuluþia sinuoasã a educaþiei publice în
România secolelor XIX-XX, respectiv comunitãþile de italieni
din România, respectiv judeþul Dolj. Învãþãturile antice cu aplicabilitate în contemporaneitate, respectiv biografiile consacrate
unor personalitãþi mondene, istorice sau politice vin sã completeze o specie literarã care îºi are adepþii sãi.
La fel de atractive sunt ºi memoriile ºi însemnãrile personale, monografiile sau romanele aºezate pe rafturile bibliotecii.
Scrise în limbile românã ºi englezã, cãrþile se adreseazã tuturor
categoriilor de public, indiferent de vârstã.
Pentru cã cititorii bibliotecii manifestã un interes aparte pentru cãrþile de formare ºi dezvoltare profesionalã sau personalã,
colecþia de profil a fost completatã prin achiziþionarea celor mai
râvnite titluri apãrute pe piaþa internã.
„Achiziþia de carte este una din activitãþile curente pe care
o desfãºurãm neîntrerupt. Practic, scurtarea timpului dintre
momentul apariþiei unei cãrþi ºi disponibilitatea acesteia la raft
este o chestiune de cea mai mare importanþã pentru noi ºi publicul cititor în egalã mãsurã. Facem acest lucru cu speranþa
cã utilizatorii noºtri vor continua sã frecventeze biblioteca ºi
vor considera folositoare toate proiectele care au legãturã directã cu fondul de carte. Pentru a ne pãstra atractivitatea, completãm în mod regulat colecþiile de carte cu cele mai noi apariþii, cãrþidin varii domenii, pe care cititorii noºtri au posibilitatea sã le împrumute la domiciliu. Subliniez ºi aportul pe care îl
aduc posesorii de card de bibliotecã în efortul de selectare ºi
prioritizare a titlurilor care ajung în bibliotecã. Þinem întotdeauna cont de sugestiile ºi interesele de lecturã pe care le
manifestã, iar asta face ca titlurile noastre sã circule ºi sã fie
lecturate de cât mai mulþi craioveni”, a declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.
Cãrþile pot fi împrumutate de la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”, de la compartimentele Împrumut cãrþi,
în fiecare zi a sãptãmânii, de luni pânã vineri, în intervalul orar
08:30-20:15. De asemenea, cãrþile pot fi împrumutate ºi de la
cele patru filiale ale bibliotecii din Craiova, cartierele Brazda
lui Novac, Craioviþa Nouã, Valea Roºie ºi Rovine.
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Suplimentar, serviciul de împrumut, într-o formã mult simplificatã, se desfãºoarã ºi prin intermediul proiectelor „Summer
Books & Water Library”, în incinta Water Park-ului din Craiova,
„Books on tracks”, în trenurile Hyperion, respectiv „Flying Books”, în cadrul Aeroportului Internaþional Craiova.
Selecþie de titluri:
Adrian Cioroianu, „Aproape un secol de dinastie: povestea
monarhiei române de ieri, pentru tinerii de azi ºi de mâine”,
Craiova, Editura Scrisul Românesc Fundaþia-Editura, 2018.
Ana Hogaº ºi Ionuþ Florea,„Oyibo: 2 oameni, 1 motocicletã,
14 luni în Africa..”, Bucureºti, Editura Humanitas, 2018.
Berit, Brogaard ºi Kristian Marlow, „Mintea supraumanã
sau despre genialitate ca însuºire fireascã a creierului nostru”,
traducere din englezã de Cristina Jinga, Bucureºti, Editura Humanitas, 2018.
Catherine Durandin, „România mea comunistã”, traducere
din limba francezã de Doina Jela, Bucureºti, Editura Vremea,
2018.
Cãtãlina Mihalache, Leonidas Rados, coord.,„Educaþia publicã ºi condiþionãrile sale: (secolele XIX-XX)”, Iaºi, Editura
Universitãþii „Alexandru Ioan Cuza”, 2015.
Constantin Avramescu, „Povestiri din alte vremi”, Bucureºti, Editura Vremea, 2018.
Eric Weiner,„Geografia fericirii: în cãutarea celor mai fericite locuri din lume”,traducere de Silvia Palade, Bucureºti,
Editura Niculescu, 2018.
Etgar Keret, „ªapte ani buni”,traducere din englezã de Ioana Miruna Voiculescu, Bucureºti, Editura Humanitas, 2018.
Ivan Kiriow ºi Lea Milsent, „Zapping prin ºtiinþe: esenþialul pe care trebuie sã-l ºtii”,traducere din limba francezã de Andreea Floricicã ºi Liliana Butcu, Bucureºti, Editura RAO, 2018.
Melanie Benjamin,„Lebedele de pe Fifth Avenue”,traducere din englezã ºi note de Florica Sincu, Bucureºti, Editura
Humanitas, 2018.
Natalie Haynes, „Ghidul antic al vieþii moderne”, traducere din limba englezã de Mihai Moroiu, Bucureºti, Editura
Baroque Books & Arts, 2018.
Nikos Kazantzakis, „Jurnal de cãlãtorie: Japonia, China”,
traducere din greacã ºi note de Ion Diaconescu ºi Elena Lazãr,
Bucureºti, Editura Humanitas, 2018.
Sylvie Tenenbaum,„Depresia: o moºtenim sau nu?”, traducere de Alex. Vlad, Bucureºti, Editura Niculescu, 2018.
Yu Hua,„China în zece cuvinte”,traducere din chinezã ºi
note de Mugur Zlotea, Bucureºti, Editura Humanitas, 2018.
Biroul de Presã
al Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”
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Anunþul tãu!

Primãria Municipiului Craiova,
prin SC Salubritate Craiova SRL, va
efectua, în perioada 25.08.201803.09.2018, în funcþie de condiþiile
meteorologice existente, lucrãri de
dezinsecþie pe raza municipiului Craiova (luciu de apã ºi spaþii verzi). Lucrarea de dezinsecþie pentru combaterea insectelor dãunãtoare se va face
prin pulverizare aerianã. Se va folosi
pentru dezinsecþie substanþa din grupa a III-a de toxicitate Aqua K-othrine
, avizatã de cãtre Ministerul Sãnãtãþii.Conform fiºei de securitate a produsului, soluþiile de lucru utilizate nu
sunt periculoase pentru mediu ºi nu
prezintã niciun pericol pentru oameni,
animale, peºti ºi pãsãri.
ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii Cornetti Craiova, cu sediul în strada Jieþului nr.19, primeºte înscrieri
pentru anul I de studii, an ºcolar 20182019, 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.
Titular Albulescu Alice Ecaterina
anunþã elaborarea primei versiuni a
planului „Amenajamentul fondului forestier proprietate privatã ce aparþine
persoanei fizice Albulescu Alice Ecaterina din judeþul 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, judeþul Dolj ºi la
sediul titularului, oraºul Bãile Govora, str. Griviþei, nr.4, ap.11, jud.Vâlcea.
Comentariile ºi sugestiile se primesc
în scris la sediul APM Dolj în termen
de 15 zile calendaristice de la data
publicãrii prezentului anunþ.

SC Raymax Comimpex SRL
prin Dumitru Raymond, anunþã
publicul interesat asupra intenþiei
de întocmire a planului urbanistic
zonal: “Întocmire plan urbanistic
zonal- Reglementare zona de locuinþe individuale ºi lãrgirea drumului de acces” propus a fi amplasat în comuna Cârcea, satul
Cârcea, sector T3, P19, judeþul
Dolj. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Primãriei Comunei Cârcea, strada
Aeroportului, nr.45 în zilele de LV, între orele 8-14 ºi pe site-ul primãriei “http://www.primariacarcea.ro/”. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul Primãriei
Comunei tel.: 0251/458.107, tel./
Fax: 0251/458.121, e-mail: carceaprimaria@gmail.com începând cu
data 14.08.2018-13.09.2018.
SC DRÃGULIN & FII SRL,
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul “Construire imobil parter
cu destinaþia showroom, birouri,
spaþiu micã producþie mobilier,
puþ forat, bazin etanº vidanjabil,
împrejmuire teren” propus a fi
amplasat în com. Pieleºti, sat
Pieleºti, T39, p76, corp 5/2, jud.
Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul: SC
DRÃGULIN & FII SRL, cu sediul
în jud. Olt, com. Iancu Jianu, str.
Târgului, nr. 3, în zilele de luni
pânã joi, între orele 8,00-16,30 ºi
vineri între orele 8,00-14,00. Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mdiului Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1, fax: 0251/419 .035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

ANGAJÃM FARMACISTÃ
(FARMACIST) ªI ASISTENT
FARMACIE LA PUNCT DE
LUCRU DIN COMUNA CELARU,
JUDEÞUL DOLJ.
RUGÃM SERIOZITATE.
RELAÞII LA TELEFON:
0762/240.756; 0769/004.008.

OFERTE DE SERVICIU

Caut doamnã îngrijire
bãtrânã, intern, de luni
pânã vineri. Telefon:
0728/012.055.
Caut menajerã din
Craiova pentru curãþenie apartament, de
douã ori pe lunã. Telefon: 0727/226.367.
Caut femeie internã
pentru îngrijire bãtrân
- Craiova. Telefon:
0752/810.957.

PRESTÃRI SERVICII

Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoase. Telefon: 0766/
359.513.
Persoanã fizicã DJ autorizatã organizez evenimente (nunþi, botezuri, majorat) pe parte
muzicalã. Telefon:
0727/757.913.

VÂNZÃRI
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 P+1
Craiova + teren 400
mp. Telefon: 0728/
696.025.

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

TERENURI

Vând pãdure Borãscu - Gorj. 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 10 ha pãdure,
100-110 ani - Gorj. 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 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile instalate, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0744/563.640,
0351/402.056.

AUTO

Cielo 2006 - GPL, cãruþ curte 2 roþi, bicicletã de damã, jante aluminiu. Telefon: 0767/
153.551.
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.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând douã sobe de teracotã complete 300,
400 lei ºi 150 þigle 2 lei/
buc. Telefon: 0771/
518.063.
Vând armã vînãtoare
SHUL GRUP 12. Telefon: 0763/666.674.

Vând polizor (flex) canal instalaþie electricã
nefolosit- la jumãtate
de preþ 250 lei Telefon:
0351/ 401.381.
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.
Vând motosapã marca BUDGET BBP
500. Telefon: 0721/
945.405.
Vând rezervor autogaz perntru autoturisme. Telefon: 0721/
995.405.
Vând fax- copiator
marca SAMSUNG
SF 5100 P. Telefon:
0721/995.405.
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.
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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.

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.
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 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Informaþii la telefon: 0251/
510.300.
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 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 boiler electric
100 litri bine întreþinut,
bicicletã româneascã
de bãrbat. Telefon:
0351/464.043.

OFERTE ÎNCHIRIERI

Închiriez apartament
4 camere Craioviþa
Nouã, mobilat, centralã. Telefon: 0767/
850.656.

MATRIMONIALE

Domn 57 ani, cu locuinþã doresc cunoºtinþã doamnã pt. prietenie, cãsãtorie, salariatã , pensionarã, vârstã apropiatã. Telefon:
0741/ 467.445.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Una caldã, alta rece pentru naþionalele
de volei, în Bãnie
Echipa masculinã a României, pregãtitã de craioveanul
Dan Pascu, a învins cu 3-2 naþionala Danemarcei,
în Sala Polivalentã, în timp ce tricolorele au pierdut
cu 3-2 contra Bosniei, dupã ce au condus cu 2-0
Naþionalele României de volei
feminin ºi masculin au început la
Craiova campaniile de calificare
pentru Campionatele Europene de
anul viitor. Naþionala masculinã,
pregãtitã de craioveanul Dan Pascu, a avut un start cu dreptul, învingând cu 3-2 formaþia Danemarcei, pe seturi: 21-25, 25-20, 2426, 25-22, 15-11. Deºi au fost
conduºi în douã rânduri, tricolorii
au revenit ºi s-au impus în setul
decisiv. Cãpitanul Craiovei, Laurenþiu Licã, a reuºit 19 puncte, Adi
Aciobãniei a terminat meciul cu 16
puncte, iar Rãzvan Olteanu ºi-a
trecut în cont 13 puncte. Urmãtorul joc al „tricolorilor” se va disputa pe 22 august, în deplasare,
cu Finlanda. La masculin sunt
ºapte grupe, România fãcând parte din Grupa A, alãturi de Dane-

marca ºi Finlanda. Sunt 5 grupe
de câte patru echipe ºi douã de câte
trei. Se calificã direct câºtigãtoarele grupelor ºi cinci dintre echipele de pe locul secund, cele cu
punctajul cel mai bun. Reprezentativa pregãtitã de Dan Pascu ºi
Ovidiu Macarie trebuie sã depãºeascã una dintre cele douã adversare, Finlanda sau Danemarca, dar
trebuie sã aibã ºi un punctaj ºi setaveraj mai bun de cât cel puþin
douã dintre echipele de pe locul
secund din celelalte grupe. entru
prima oarã în istorie, turneele finale ale Campionatelor Europene
se vor desfãºura cu 24 de echipe
la start. Nu mai puþin de 12 sunt
calificate din start: 4 þãri co-organizatoare (Belgia, Franþa, Olanda,
Slovenia – la masculin / Turcia,
Olanda, Azerbaidjan, Slovacia – la

feminin), plus cele mai bine clasate 8 formaþii de la CE 2017. Celelalte 12 locuri cotã vor fi stabiite
în urma meciurilor preliminare.
În schimb, naþionala femininã a
pierdut meciul cu Bosnia, deºi a

Albu, Rotaru. Naþionala femininã a
României face parte din grupa F,
alãturi de Spania, Letonia ºi Bosnia-Herþegovina. În total sunt ºase
grupe, din fiecare urmând sã se
califice primele douã clasate.

condus cu 2-0, scorul pe seturi fiind: 25-21, 26-24, 23-25, 19-25,
11-15. Au evoluat pentru România:
Kapelovies, Salaoru, Pârv, Calotã,
Ungureanu, Cazacu, Buterez, Onyejekwe, Baciu, Iancu, Petra, Filipaº,

CSO Filiaºi trece mai departe în Cupa României
CSO Filiaºi, echipa antrenatã de
legenda ªtiinþei, Silviu Lung, s-a
calificat în turul al treilea al Cupei
României, dupã ce a învins în deplasare formaþia de ligã judeþeanã
Petrolul Þicleni, scor 3-1. Pentru
doljeni au punctat: Rodemis Trifu,
în urma unui penalti obþinut de
ªchiopu, Claudiu Ghighilicea ºi
Daniel Unguru, dintr-un penalti

obþinut de Creþu, iar gazdele au
egalat la 1 prin Ionuþ Drulã. Silviu
Lung a început meciul cu: Nedianu – ªchiopu, Lupu, Borneci, Cruºoveanu – Unguru, Stancu, Trifu,
Stãiculescu – Ghighilicea, Dinu. Pe
parcurs au intrat: Creþu, Borhot ºi
Stãnciugel.
O altã formaþie din Liga a III-a
provenitã din Dolj, dar care va evo-

lua pe teren propriu la Severin, U
Craiova 1948 SA, a fost eliminatã
din Cupa României dupã ce a pierdut cu 2-0, în deplasare, în faþa
formaþiei de Liga a IV-a CSM Slatina. Golurile echipei din Olt au fost
marcate de Andrei Bârã. A fost un
meci între douã cluburi înfiinþate
acum doi ani, dar cu aspiraþii destul de mari. Astfel, formaþia antre-

România, la cea mai bunã clasare FIFA din 2016
Franþa, noua campioanã mondialã, a urcat pe primul loc în clasamentul FIFA, primul dupã turneul final al CM din Rusia. Ultima
oarã, naþionala din Hexagon a deþinut aceastã poziþie în mai 2002.”Les Bleus” au urcat ºase
locuri faþã de luna iunie ºi devanseazã în clasament Belgia, care a
urcat un loc, ºi Brazilia, care a co-

borât o poziþie. Croaþia, finalistã la
CM 2018, ocupã locul 4, dupã un
salt de 16 poziþii. România a urcat
douã locuri ºi se aflã pe poziþia
28, cea mai bunã clasare a tricolorilor din 2016 încoace. Adversarele României din Liga Naþiunilor
ocupã locurile: Serbia – 36, Muntenegru – 41, Lituania -127. Clasamentul FIFA pe luna august: 1

(7). Franþa 1.726 puncte, 2 (3).
Belgia 1.723, 3 (2), Brazilia 1.657,
4 (20). Croaþia 1.643, 5 (14). Uruguay 1.627, 6 (12). Anglia 1.615,
7 (4). Portugalia 1.599, 8 (6). Elveþia 1.597, 9 (10). Spania 1.580,
10 (12). Danemarca 1.580.
Reprezentativa României va debuta în toamnã în Liga Naþiunilor,
noua competiþie UEFA. Programul
meciurilor este urmãtorul: 7
septembrie: România –
Muntenegru (stadion “Ilie
Oanã”, Ploieºti), Lituania –
Serbia (ora 21:45), 10 septembrie: Serbia – România ,
Muntenegru – Lituania (ora
21:45), 11 octombrie: Lituania – România, Muntenegru – Serbia (ora 21:45);
14 octombrie: România –
Serbia (Arena Naþionalã, ora
16:00), Lituania – Muntenegru (ora 21:45), 17 noiembrie: Serbia – Muntenegru (ora 16:00), România –
Lituania (stadion ”Ilie
Oanã”, Ploieºti, ora 21:45);
20 noiembrie: Serbia – Lituania, Muntenegru – România (ora 21:45)

cat: Tudor, Paraschiva, Turlea. La
oaspeþi au jucat: Mogoºanu – Dãnãnae, Avram, Ciucã, Grecu –
Surugiu, Calu, Cârstea, S. Lupu –
Bãlan, M. Dina. Au mai intrat: Raicea, Armãºelu, Vãduva.
Astãzi la prânz se va stabili componenþa seriilor Ligii a III-a, eºalon în care evolueazã ºi echipa a
doua a Universitãþii Craiova.

natã de ªtefan Stoica sperã sã
ajungã în Liga a II-a, în timp ce
CSM Slatina, echipã pregãtitã de
Bobby Verdeº, a câºtigat Liga a Va Olt ºi în noul sezon îºi propune
promovarea în Liga a III-a. La
gazde au evoluat: Gavriº - Preda,
Bãrbuþi, Scheau, Mateiaºi - Precup, Stãnicã, Constantin Radu,
Ceapã - Popescu, Bîrã. Au mai ju-

Liga I, etapa a V-a
Poli Iaºi – FC Botoºani, astãzi, ora 21
Astra – Dunãrea Cãlãraºi, sâmbãtã, ora 18
Viitorul – Gaz Metan, sâmbãtã, ora 21
FCSB – Sepsi, duminicã, ora 18
CFR Cluj – Dinamo, duminicã, ora 21
Hermannstadt – FC Voluntari, luni, ora 18
„U” Craiova – Chiajna, luni, ora 21

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

1. CFR Cluj
2. FCSB
3. Sepsi
4. Dinamo
5. Gaz Metan
6. Botoºani
7. Astra
8. Craiova
9. Cãlãraºi
10. Chiajna
11. Viitorul
12. Hermann.
13. Poli Iaºi
14. Voluntari

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0

2
1
1
1
1
3
3
2
2
1
1
1
2
1

0
1
1
1
1
0
0
1
1
2
2
2
2
3

5-3
10-5
5-2
8-7
7-7
6-4
4-3
5-4
3-4
5-5
3-3
2-5
1-8
3-7

P
8
7
7
7
7
6
6
5
5
4
4
4
2
1

