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O scrisoare care nu poate fi pierdutã
Existã epistole, de tot felul, unele þinã imaginaþia în frâu, scrisoarea lui
care convin destinatarului, altele dim- Rudolph Giuliani, fost primar al New
potrivã, care îl ulcereazã. Cum între York-ului (1994-2001), dar ºi procuîndoialã ºi certitudine trebuie sã exis- ror federal, de temut, actualmente avote întotdeauna un spaþiu, un fel de cor- cat al lui Donald Trump, adresatã predon sanitar, care sã ne men- actualitate / 2 ºedintelui Klaus Iohannis,

Ard vegetaþiile uscate din Dolj
Garda de Intervenþie Pompieri din Bechet
ºi Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã din comuna Ostroveni au intervenit pentru
stingerea unui incendiu izbucnit la un spaþiu
destinat baloþilor de lucernã, proprietatea unei
persoane din Ostroveni. În urma focului, au
ars 16 tone de plante furajere ºi 200 mp de
vegetaþie uscatã, cauza probabilã fiind un foc
în spaþii deschise. În ceea ce priveºte incendiile la vegetaþia uscatã, acestea încep sã se
înmulþeascã, numai în ultimele 48 de ore reprezentanþii Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã „Oltenia” al judeþului Dolj intervenind pentru stingerea a cinci focare din teritoriu (Siliºtea Crucii, Drãnic, Giubega, Balta
Craioviþa, Segarcea).
CRISTI PÃTRU
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Douã medalii de aur au fost aduse acasã de cãtre tinerii matematicienii de la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” din Craiova, dupã ce timp de ºase
zile, în perioada 13-18 august, au participat, la Câmpulung Muscel, la etapa
finalã a Concursului Gazeta Matematicã ºi ViitoriOlimpici.ro, organizatã de
Societatea de ªtiinte Matematice din
România (SSMR), filiala Argeº. Aflatã
la cea de-a IX-a ediþie, cea mai popularã tabãrã de matematicã a devenit nu
numai un proiect educaþional de tradiþie, dar ºi un eveniment aºteptat cu mare
drag atât de elevi, cât ºi de
profesori. Anul acesta au
participat peste 200 de
elevi, din clasele IV-XII, din
întreaga þarã, iar Comisia a
fost prezidatã de.
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O scrisoare care nu poate fi pierdutã
MIRCEA CANÞÃR
Existã epistole, de tot felul, unele care
convin destinatarului, altele dimpotrivã,
care îl ulcereazã. Cum între îndoialã ºi
certitudine trebuie sã existe întotdeauna un spaþiu, un fel de cordon sanitar,
care sã ne menþinã imaginaþia în frâu,
scrisoarea lui Rudolph Giuliani, fost primar al New York-ului (1994-2001), dar
ºi procuror federal, de temut, actualmente avocat al lui Donald Trump, adresatã preºedintelui Klaus Iohannis, dar ºi
altor oficialitãþi române – preºedinþii Senatului ºi Camerei Deputaþilor, premierul Viorica Dãncilã – trebuie lecturatã
cu calm. Înainte de toate. Pornind de la
o realitate peremptorie: la Casa Albã se
ºtie bine cine este Rudolph Giuliani.
Punctele sale de vedere – exprimate realmente decent – nefiind deloc debranºate de la o discuþie febrilã, care se poar-

tã de mai multã vreme în spaþiul public:
chestiunea protocoalelor, regularitatea ºi
legalitatea acestora. Ieri, procurorul general al României, Augustin Lazãr, a þinut o conferinþã de presã pe aceastã
temã. Actualmente, Rudolph Giuliani
este ºeful echipei de avocaþi a lui Donald Trump, oricum foarte aproape, se
subînþelege, de liderul de la Casa Albã.
Scrisoarea lui Rudolph Giuliani, cu semnificaþia ei aparte, are totuºi un pãcat:
nu face unanimitate. Convine moralmente unei tabere ºi displace totalmente celeilalte. Dacã nu trebuie supralicitatã,
nici chiar de cei care o gãsesc favorabilã, întrucât nu reprezintã un punct de
vedere oficial al administraþiei americane, nu poate fii nici persiflatã, cum încearcã sã o interpreteze liderul USR,
Dan Barna, acesta opinând pe Facebo-

ok cã „este evident produsul unui serviciu de lobby”. Trecem peste neglijenþa caligrafierii greºite iniþial, a numelui
celui în cauzã. Numai cã în dezvoltarea
punctului sãu de vedere, liderul USR
comite impardonabila impoliteþe, aºezând textul lui Rudolph Giuliani, ca importanþã, lângã unul „posibil” al frizerului sau bucãtarului lui Donald Trump,
totul circumscris „farmecului discret al
lobby-ului bine plãtit”. Liderul USR, Dan
Barna, putea sã nu se înfierbânteze aiurea ºi sã cumpãneascã mai lucid situaþia. A menþiona expres cã scrisoarea pare
dictatã de Dragnea, cu câteva inserþii
fine, de la deontologii Antenei 3, nu este
o mostrã de inteligenþã suplã, ci, mai degrabã, una de iritare gratuitã, aidoma celei promovate, cu obstinaþie în Parlamentul României. Raluca Þurcan, la rândul

ei s-a simþit datoare sã exprime un punct
de vedere „înþelept”, aºa cum îi stã bine,
afirmând cã „scrisoarea pare scrisã de
consultanþii de relaþii publice ai unor
persoane anchetate. Domnul Giuliani
vrea sã facã bani ºi acest lucru este
de înþeles”. Hazardatã presupunerea. ªi
dacã Rudolph Giuliani, altminteri un
nume consacrat la Washington, deloc un
„neica nimeni”, chiar nu vrea sã facã
bani, ºi transmite doar un mesaj politic,
dupã o consultare prealabilã cu Donald
Trump? Impoliteþea unora faþã de cel
care a pus cu botul pe labe mafia din
New York, despre care se fac filme ºi a
fost primarul New York-ului la momentul atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001, încercarea de discreditare a
sa, e un semn rãu. Care oricum nu dã
bine, ºi trãdeazã multe.
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În urma apelului de propuneri în
cadrul proiectului „11 plus 1 independent/contemporan”, Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din Craiova
a primit înscrierile a 30 de spectacole de teatru care aparþin unor companii independente ºi alte 13 de dans
– atât producþii independente, cât ºi
ale unor instituþii publice. Potrivit
regulamentului de participare, spectacolele trebuia sã se încadreze întrun buget de 4.500 lei brut (transport, cazare, onorarii) ºi sã nu aibã
în distribuþie actori ai Naþionalului
craiovean. Cele de teatru trebuia sã
aparþinã unor companii independente, iar cele de dans puteau fi atât producþii independente, cât ºi ale unor

instituþii publice.
În urma selecþiei, iatã ce producþii de teatru independent veþi vedea
din toamnã la Sala Studio: „O femeie singurã” de Dario Fo ºi Franca,
regia Daniel Grigore-Simion (Teatrul
de Artã Bucureºti); „Poveste din
Transilvania” de George ªtefan,
regia Andi Gherghe (Studio Act,
Oradea); „Noi nu, niciodatã” de
Alexandra Caras, Radu Dogaru, Olivia Grecea, Petro Ionescu, Paula
Rotar ºi Cosmin Stãnilã (Reactor de
creaþie ºi experiment, Cluj-Napoca);
„Body of Defiance” de Ana CucuPopescu, regia Raul Coldea (Reactor
de creaþie ºi experiment, Cluj-Napoca); „Eat me” de Alexandra Felseghi,

regia Adina Lazãr (Create.Act.Enjoy,
Cluj-Napoca); „Fapte vitejeºti” de
Ruxandra Coman, Paul Dunca, Selma Dragoº, Smaranda Gãbudeanu,
Cristina Lilienfeld ºi Rãzvan Rotaru
(Asociaþia PETEC, Centrului National al Dansului, Bucureºti).
Cele ºase spectacole de dans contemporan selectate sunt „Cãlãtorie
cãtre mine însumi”, coregrafia
Cosmin Manolescu (Fundaþia Gabriela Tudor ºi DeVIR / CAPa-Centro de Artes Performativas do Algarve, Portugalia); „Heterocromia” de
Oana Mureºan ºi Cãtãlin Mardale,
coregrafia Oana Mureºan (Fabrica
de Pensule, Cluj-Napoca); „Inside
my Side”, concept ºi coregrafie Ali-

Teatrul Naþional „Marin
Sorescu” a anunþat, recent, cã
a fãcut selecþia spectacolelor
care vor fi prezentate în
stagiunea 2018-2019, în cadrul
programului „11 plus 1 independent/contemporan”. „Din 43 de
propuneri, am ales 6 producþii
de teatru independent ºi 6 de
dans contemporan numai bune
pentru urmãtorul sezon de
teatru”, spun reprezentanþii
instituþiei. Aplicaþiile au venit
din partea unor artiºti din
Bucureºti, Cluj-Napoca, Târgu
Mureº, Iaºi, Timiºoara, Craiova, dar ºi din Viena (Austria).
Programul „11 plus 1 independent/contemporan” a debutat
la Naþionalul craiovean în
stagiunea 2017-2018, fiind
creat cu scopul de a susþine ºi
încuraja segmentul producþiilor
de teatru independent ºi de
dans contemporan.
na Radu (Bucureºti); „Fragile. Handle with care” de Adrian Ionescu,
concept ºi coregrafie Mariana Gavriciuc (Bucureºti); „De fapt_”,
coregrafia Simona Dabija (Bucureºti); „Nu toþi sunt eroi”, coregrafia Cristina Lilienfeld ºi Smaranda
Gãbudeanu (Asociaþia PETEC ºi
Colectiv A, Bucureºti).
MAGDA BRATU

Tabãra de sculpturã „Drumuri Brâncuºiene”, la final

Pe Popescu alegãtorii l-au
„urcat” în Senat. ªi de-atunci el
n-a mai coborât la alegãtori.

Închiderea a celei de-a VI-a ediþii a
Simpozionului Internaþional de
Sculpturã „Drumuri Brâncuºiene”
– eveniment organizat de Casa de Culturã „Traian Demetrescu” – va avea
loc mâine, 29 august, ora 11.00, la
ColegiulTehnic deArte ºi Meserii „Constantin Brâncuºi”, unde s-a desfãºurat
pe întreaga perioadã a acestei luni.
Dedicatã momentului istoric al
Marii Uniri de la 1918, tabãra de

sculpturã se bucurã de participarea
a cinci artiºti din patru þãri: Ayhan
Kayapinar (Turcia), Anna Korver
(Noua Zeelandã), Masha Paunovic
(Serbia), Petre Virgiliu Mogoºanu ºi
Emilian Popescu (România). Cele
cinci proiecte au fost selectate de un
juriu format din arhitectul Mircea
Diaconescu (Primãria Craiova), arhitectul Emilian ªtefârþã – managerul Muzeului de Artã Craiova, Lu-

cian Rogneanu – muzeograf, Muzeul de Artã Craiova, Lucian Dindiricã – managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”,
sculptorul Marcel Voinea – preºedintele Filialei Craiova a Uniunii Artiºtilor Plastici din România.
Potrivit reprezentanþilor Casei de
Culturã „Traian Demetrescu”, cele
cinci opere de artã realizate în cadrul
simpozionului „vor avea ca destinaþie

decorarea diverselor spaþii publice ale
Craiovei”. „Sperãm cã aceste lucrãri,
care aduc în memoria comunitãþii locale amprente ale trecerii universalului sculptor român prin oraºul nostru, sã rãmânã ca simboluri culturale
ce transformã Craiova într-un pol al
celei de-a doua arte, care este sculptura”, se menþioneazã într-un comunicat de presã al instituþiei.
MAGDA BRATU
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RAT Craiova monteazã 12 tonete de bilete în staþii
RAT Craiova va achiziþiona 12 tonete pentru vânzarea biletelor pentru cãlãtori, pe care
le va monta în staþiile în care nu existã astfel
de dotãri. Restul de pânã la 20 de chioºcuri,

câte numãrã reþeaua publicã, precum ºi cele
50 de refugii pentru pietoni vor avea de aºteptat nu se ºtie cât, rãmânând în continuare
pe lista de aºteptare a investiþiilor de realizat.
lor de transport, dar cã, deocamdatã, mãcar 12 dintre acestea trebuie sã fie înlocuite, pentru cã sunt
foarte deteriorate. “Uzura datoratã
duratei mari de utilizare nu mai
conferã siguranþa ºi confortul minimal al angajaþilor RAT Craiova,
în majoritate personal feminin”, se
precizeazã în raportul înaintat municipalitãþii. Investiþia se ridicã la
suma de 78.000 de lei.

Spãlãtoria pentru autobuze
se modernizeazã

Chiar în aceastã sãptãmânã,
mai exact joi, consilierii municipali sunt convocaþi într-o ºedinþã
extraordinarã cu mai multe proiecte pe ordinea de zi, printre care
ºi propunerea SC RAT Craiova de
rectificare a bugetului propriu de
venituri ºi cheltuieli. RAT Craiova fiind acum o societate comercialã în care CLM Craiova este acþionar principal, este nevoie ca
aleºii locali sã aprobe primii rectificarea bugetarã ºi, totodatã, sã
mandateze un reprezentat al sãu
care sã voteze în acest sens ºi în
adunarea generalã a acþionarilor.
Potrivit documentaþiei, persoana
desemnatã sã reprezinte CLM

Craiova este juristul Dan Zorilã.

Doar 12 tonete vor fi
înlocuite

O sumã de 100.000 de lei este
propusã sã se investeascã pentru
modernizarea staþiei pentru spãlarea autobuzelor. Conducerea Rat
Craiova se justificã spunând cã au
nevoie de aceºti bani pentru inves-

Din banii care intrã la
buget prin aceastã rectificare, conducerea RAT
Craiova îºi propune sã
facã o serie de achiziþii
pentru dotãri. Societatea
de transport local ºi-a
programat sã cumpere
tonete pentru vânzarea
biletelor. În documentaþie se spune cã reþeaua
publicã dispune de 20 de
astfel de chioºcuri pentru eliberarea legitimaþii-

tiþii la spãlãtoria secþiei nr. 1, acolo
unde se curãþã autobuzele care intrã în trafic. Regulamentul spune,
mai precizeazã reprezentanþii societãþii de transport, ca una din
condiþiile de efectuare a transportului local este ca igienizarea ºi spãlarea autobuzelor sã se facã în fiecare zi. Parcul auto dispune de 185 de autobuze, iar pentru spãlarea
unuia singur se consumã
o cantitate de 300 de litri
de apã. Reprezentanþii
RAT Craiova susþin cã se
face o mare risipã de apã,
în loc sã fie colectatã, aºa
cum spun ºi condiþiile de
mediu. În lucrãrile de
modernizare a spãlãtoriei
de la secþia nr. 1 intrã, potrivit documentaþiei, atât
clãdirile, cât ºi instalaþiile
de spãlare.

Depoul, pregãtit pentru sosirea
celor 17 tramvaie noi
Cea mai mare sumã de bani –
300.000 de lei – este propusã pentru modernizarea depoului de tramvaie. Conducerea RAT spune cã ºi
aceastã investiþie este urgentã, în
contextul în care municipalitatea va
achiziþiona cele 17 tramvaie noi, pe
fonduri europene, pe care le va oferi
apoi societãþii de transport ca sã le
introducã în trafic. În acest moment, clãdirile din incinta depoului
sunt într-o stare avansatã de degradare în ceea ce priveºte hidroizolaþia, apa infiltrându-se în interior ori
de câte ori plouã. În etapa premergatoare lucrãrilor de modenizare
sunt necesare efectuarea de studii
ºi expertize tehnice, precum ºi realizarea documentaþiei de avizare a
lucrãrilor de investiþii DALI.
LAURA MOÞÎRLICHE

Dezbatere, la Prefectura Dolj, pe proiectul Legii pensiilor
Ieri, în sala de video-conferinþe a Prefecturii Dolj a avut
loc o dezbatere publicã, referitoare la proiectul noii legi a
pensiilor. Au fost aduse în discuþie atât noile prevederi, cât
ºi cele vechi, pricipalul punct fiind cel referitor la eliminarea din actualul sistem de pensionare a inechitãþilor, astfel
cã, începând cu 2021, acestea sã disparã. Legea nu este
perfectã, poate fi amendatã, iar, în întâlnirea de ieri, pe
acest palier s-a mers, intervenþiile sindicaliºtilor fiind
grãitoare. Principala nemulþumire, din partea partenerilor
sociali, a fost stipularea acelor pensii speciale, mai ales
pentru demnitari, dar nu a lipsit nici cererea unor explicaþii
pentru sustenabilitatea financiarã a unui astfel de proiect.
Întânirea a fost iniþiatã de cãtre
Casa Judeþeanã de Pensii Dolj, pentru a prezenta proiectul Legii pensiilor, care, dacã va fi promulgatã,

va aduce foarte multe schimbãri
în ceea ce priveºte sistemul naþional de pensionare. „Scopul întâlnirii noastre de azi este acela ca

dumneavoastrã sã veniþi cu propuneri de îmbunãtãþire a noii legi.
Toate Casele Judeþene de Pensii
au participat efectiv la elaborarea
proiectului, iar, pânã joi, 30 august, trebuie sã trimiteþi toate propunerile, pentru a fi centralizate,
la CJP Dolj, atât în format electronic, cât ºi în cel letric în ceea
ce priveºte cele patru concepte pe
care se bazeazã proiectul: contributivitate, egalitate, solidaritate
socialã, imprescriptibilitate. Va fi
prevãzut un stagiu minim de cotizare de 15 ani ºi se vor lua în
calcul ºi perioadele necontributive – stagiul militar, masterat, doctorat, etc.”, a precizat Daniela
Licu, director al CJP Dolj.

Sindicaliºtii vor, în primul rând,
eliminarea pensiilor speciale

Reprezentanþii sindicatelor au
luat cuvântul ºi ºi-au expus punctele de vedere. „Sunt multe neclaritãþi ºi cred cã doctoratul de exemplu, nu are cã cãuta în acest proiect. Dacã tot contribuim la pensii,
trebuie sã o facem în funcþie de
salarii. Este necesar sã renunþãm la
pensiile speciale ºi cred cã nu ar fi
rãu sã revenim la alegerea angajatului la cei mai buni cinci ani în care
a lucrat. De asemenea, ºi pentru
acordarea biletelor de tratament trebuie fãcut ceva, astfel încât sã nu
mai vorbim de sume de bani, ci de
un procentaj anual de acordare” –
Constantin Rada, preºedinte al
Federaþiei Sindicatelor Libere din

Învãþãmânt Dolj; „Eu am crezut cã
vin la o întâlnire a Comisiei de Dialog Social, dar am constata cã nu
este cazul de aºa ceva. Deocamdatã, nu avem niciun punct de vedere, din partea sindicatului, dar aº fi
vrut sã fiu informat din timp despre ceea ce se discutã, pentru a
nu face un efort în plus pentru deplasarea aici. Mie mi se pare cã trebuie sã lãudãm aceastã lege, chiar
dacã mai poate fi modificatã” - Victor Peþa, reprezentant al Blocului
Naþional Sindical din România, preºedinte al Sindicatului de la SC
„Avioane” SA; „Aº dori sã fie luate
în calcul salariile nete, nu cele brute. Este nevoie de renunþarea la pensiile speciale. ªi, dacã tot vorbim

de masterate, doctorate, de ce nu
amintim ºi de cei care au absolvit
ºcoli profesionale, de maiºtri,
º.a.m.d.?! Dacã tot vorbim de o
nouã lege, nu cred cã este normal
ca aplicarea ei sã fie etapizatã. Nicãieri în lume nu se face aºa ceva.
Ori e una nouã, ºi o abrogi pe cea
veche, ori nu mai este nimic. ªi,
încã ceva – vorbim de 2021, dar se
poate spune dacã va fi susþinere financiarã, în cazul în care va fi alt
guvern?” – Marian Trifan, preºedinte al Asociaþiei Pensionarilor Civili „Mihai Viteazul”. Au fost discuþii, destul de aplicate, dar toate propunerile vor fi trimise la Bucureºti,
acolo unde se vor lua deciziile.
CRISTI PÃTRU
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Ioana Loredana Roºca: o
despre performanþa în

poveste
tenis

Cã tenisul se numãrã între sporturile favorite ale românilor, nu mai încape îndoialã. Vibrãm cu toþii, la unison, la
fiecare confruntare a Simonei Halep ºi nimic nu ne animã
patriotismul ºi sentimentul mândriei mai mult decât victoriile sale, fructul bine-meritat al atâtor ºi atâtor ani de
trudã ºi de sacrificii.
De ceva vreme, Simona Halep este liderul clasamentului
mondial WTA ºi alte 5 românce se aflã în top 100, cu ºanse
mari de a urca spre primele locuri ale clasamentului - a se
vedea evoluþia spectaculoasã a
Mihaelei Buzãrnescu, ajunsã,
recent, pe locul 20, la cei 30
de ani ai sãi. Mai bine de 1000
de tinere tenismene se luptã,
constant, dupã modelul jucãtoarelelor consacrate, pentru a
accede la locurile fruntaºe expresia unei cariere încununate de succes.
Între româncele incluse în
clasamentul WTA o regãsim,
pe locul 600 la dublu ºi 643 individual, pe craioveanca Ioana
Loredana Roºca, a cãrei cea
mai recentã performanþã o constituie locul I la dublu în cadrul ediþiei a XIV-a a trofeului

nicã ºi robustã Ioana le-a moºtenit de la pãrinþi, ambii foºti
sportivi de performanþã
(mama- handbalistã ºi tatãlaruncãtor cu discul). Ne povesteºte, volubilã, despre faptul cã a început sã cocheteze
cu tenisul de la 8 ani, mai mult
în joacã: ”Eram micuþã atunci,
dar aº fi petrecut toatã ziua pe
teren, urmãrindu-i pe cei care
jucau ºi încercând sã le copiez
miºcãrile”.

„În 2016,
drumurile
au purtat-o
spre Spania”
A început primele antrenamente la Oradea, la vârsta de
11-12 ani, sub îndrumarea antrenorilor I. Badea ºi I. Hodiºan care au sprjinit-o fãrã nicio

neºte cu drag ºi cu o nostalgie
care trãdeazã iubirea pe care o
poartã tenisului. În 2016, drumurile au purtat-o spre Spania,
unde mama ei se stabilise între
timp ºi unde a ales sã se antreneze o perioadã, parcurgând,
zilnic, 70 de km pânã la baza
sportivã ºi suportând costuri
de circa 600 euro lunar. În timpul acesta, lucra pe post de
ospãtãriþã într-un restaurant,
reinvestind tot câºtigul în antrenamentele sale.

te cã are multe de arãtat. Existã, totuºi, un impediment: cel
financiar, care face ca accesul
la unele turnee importante sã
fie restricþionat. A avut noroc,
de câteva ori, cu câþiva oameni
de bine care i-au oferit sprijinul, punctual, simþindu-i potenþialul imens. Însã o carierã
de succes presupune fonduri
suficiente pe termen lung, care

sã-i ofere constanþã ºi siguranþã. Ioana mãrturiseºte cã nu-i
e uºor, dar, nici mãcar o singur datã, nu i-a trecut prin cap
sã renunþe. Tenisul e viaþa ei,
lui îi va dedica, în continuare,
toatã energia ºi puterea de
muncã iar noi sperãm ca în anii
ce urmeazã sã asistãm la devenirea unei noi mari campioane, „Made in Craiova”.

O accidentare
urâtã la picior
a oprit-o
din ascensiune

”Ilie Nãstase” de la Arad, competiþie dotatã cu premii în valoare de 15.000 de dolari.

O poveste
de viaþã
impresionantã
La 21 de ani, Ioana are o poveste de viaþã impresionantã,
ce include ºi capitole mai puþin fericite, cãrora, însã, graþie caracterului sãu puternic,
optimismului, energiei ºi modestiei pe care le transmite ºi
care te cuceresc de îndatã,
pare sã le fi fãcut faþã cu brio.
De micã, parcursul sãu, atât de
viaþã, cât ºi sportiv, a urmat un
drum sinuos, între mai multe
repere spaþiale - Oradea, Craiova, Bucureºti, apoi Spania ºi,
din nou, România- condiþionate, între altele, de încercarea
mamei de a gãsi un loc de muncã satisfãcãtor. Statura puter-

pretenþie materialã. Mai departe, s-a antrenat la Bucureºti,
între 2013-2015, cu dl. Ioan
Iovãnescu, la Craiova, cu Alexandru Banciu, pentru o scurtã perioadã ºi, din nou, la Bucureºti, între 2015-2016, cu
Alex Berbec. Pe toþi îi pome-

În 2017, când tocmai atinsese cea mai bunã performanþã a sa în clasamentul WTA
(locul 427 la simplu ºi 316 la
dublu), o accidentare urâtã la
picior a oprit-o din ascensiune. Ioana a revenit în þarã, începând un program de recuperare.Eforturile de recuperare
continuã ºi în prezent, însã Ioana a revenit pe teren, cãci sim-

Mai jos, o scurtã trecere în revistã a rezultatelor celor mai
notabile ale Ioanei pânã la vârsta de 21 de ani:
Tennis europe U14 & U16:
-Locul 1 in clasament
-Locul 2 in turneul celor mai bune 8 jucãtoare din Europa
ITF 18 :
-cel mai bun Clasament: 12
-câºtigãtoare de dublu la Roland Garros
-cel mai bun rezultat la Grand slamuri:optimi de finala
Roland Garros ºi Wimbledon
-participare la jocurile olimpice de juniori
-locul 2 la europene individuale de dublu
-locul 2 la europene pe equipe (2 ani la rândcastigand in
fatalocului 1 mondial )
-8 titluri la dublu
-7 titluri la simplu
Senioriwta:
-2 titluri simplu
-12 titluri dublu
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Matematica a adus douã medalii de aur
la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”
Douã medalii de aur au fost aduse acasã de cãtre tinerii matematicienii de la
Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” din
Craiova, dupã ce timp de ºase zile, în perioada 13-18 august, au participat, la
Câmpulung Muscel, la etapa finalã a
Concursului Gazeta Matematicã ºi ViitoriOlimpici.ro, organizatã de Societatea
de ªtiinte Matematice din România

(SSMR), filiala Argeº. Aflatã la cea de-a IXa ediþie, cea mai popularã tabãrã de matematicã a devenit nu numai un proiect educaþional de tradiþie, dar ºi un eveniment aºteptat cu mare drag atât de elevi, cât ºi de profesori. Anul acesta au participat peste 200
de elevi, din clasele IV-XII, din întreaga þarã,
iar Comisia a fost prezidatã de profesorul
Radu Gologan, preºedintele SSMR.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Elevii au dat proba de foc la
matematicã, în cea de-a treia zi de
tabãrã. A fost un efort extraordinar, fiind vorba de trei ore de concentrare. Olimpicii au fãcut din
aceastã materie o pasiune, o artã
am putea spune chiar, pentru unii
dintre elevi, care au încercat sã
elaboreze soluþii interesante la problemele propuse. Au demonostrat,
dacã mai era nevoie cã în mod cert
matematica este o disciplinã fascinantã, care-þi oferã satisfacþii pe
mãsura efortului depus. Dupã proba scrisã, au urmat inerentele emoþii ale probei orale. ªi de data asta,

elevii au arãtat o datã în plus, cã
matematica este un domeniu plin
de farmec pe care ei doresc sã-l
descopere în toatã splendoarea lui.

Au participat ºi elevi din
Republica Moldova

La final, pe podium, au urcat doi
elevi eminenþi ai Colegiului Naþional Fraþii Buzeºti din Craiova : Crãciunescu Ion Emanuel (clasa a Xa) ºi Drãghia Iulia Denisa (clasa
a XI-a), ambii medaliaþi cu aur. „La
acest concurs pot participa elevi
din clasele IV-XII, de la ºcolile din
þarã ºi strãinãtate, abonaþi ai re-

vistei Gazeta Matematicã ºi ai
portalului www.viitoriolimpici.ro.
Anul acesta au participat ºi elevi
din Republica Moldova. În cursul
lunii iunie 2016, pe baza punctajului obþinut, au fost selectaþi elevii
participanþi la etapa finalã a concursului – Tabãra Gazeta Matematicã ºi ViitoriOlimpici.ro. Etapa
finalã a avut loc aºadar în luna aceasta, în cadrul unei tabere oferite gratuit de organizatori ºi a
constat în susþinerea a douã probe: proba scrisã ºi proba oralã,
subiectele fiind cu precãdere din
temele ºi problemele prezentate pe
portalul www.viitoriolimpici.ro ºi
în Gazeta Matematicã. Premiile sau acordat astfel: medalii – aur,
argint, bronz pentru concurenþii
clasaþi pe primele trei locuri conform punctajului final pe concurs;
premii I, II, III ºi menþiuni pentru
evoluþia la probele din tabãrã (scris
ºi oral)”, a explicat profesorul Lucian Tuþescu, de la Colegiul Naþional Fraþii Buzeºti, coordonatorul
celor doi elevi.

Premierea, un moment mult
aºteptat ºi încãrcat de emoþii

Pentru a putea participa la Concursul online ViitoriOlimpici.ro,
concurenþii vor accesa secþiunea
de înscriere ºi îºi vor crea un cont.
Concurenþii care au cont valid ºi
se autentificã în portal au acces la
materialele de învãþare ºi concursurile active de pe portal Numãrul
premiilor se stabileºte de cãtre organizatori în tabãrã, dupã acordarea punctajelor de la Etapa finalã,
în funcþie de numãrul de participanþi la clasa respectivã ºi de dife-

renþele între punctaje. „În penultima zi a Taberei Gazeta Matematicã ºi ViitoriOlimpici.ro a avut loc
premierea, un moment mult aºteptat ºi încãrcat de emoþii. O parte
dintre olimpici se gândesc deja la
ediþia de anul viitor. Emoþile au fost
mari, dar ºi rãsplata pe mãsurã. A
fost o zi relaxatã, o zi în care elevii
s-au bucurat de pasiunea lor pentru matematicã ºi în care ne-au
transmis ºi nouã, profesorilor coordonatori, energia lor pozitivã. Ce
pot sã spun este cã la finalul celor
ºase zile pline, aceastã tabãrã de
matematicã a fost un succes, de
care suntem mândri ºi le mulþumim organizatorilor. Ce aº dori sã
le transmit elevilor ar fi sã încerce
cât mai mulþi sã trimitã la Gazeta
Matematicã ºi sã participe la aceas-

pionatul de tenis de masã ºi s-au dovedit strategi abili în cadrul campionatului de ºah. Unii dintre elevi
au ales sã ia parte la ateliere inedite,
aºa cum a fost cel de artã tradiþionalã sau cel de dezvoltare personalã, în cadrul cãruia au explorat emoþiile. În cadrul acestei tabere, elevii
participã atât la etapa finalã a competiþiei mai sus menþionate, care ca
scop cultivarea aptitudinii elevilor de
a rezolva, generaliza ºi comenta
problemele de matematicã, dobândirea deprinderilor de exprimare
corectã, în scris ºi oral, ºi de utilizare eficientã a calculatorului în
procesul de instruire, dar ºi la o
serie de activitãþi extraºcolare. „Astfel, matematicienii de toate vârstele
s-au întrecut nu numai la matematicã, ci ºi la ºah, la picturã, la dan-

tã tabãrã”, a mai spus profesorul
coordonator, Lucian Tuþescu.

suri ºi la diverse competiþii sportive. Elevii ºi profesorii însoþitori au
fost gãzduiþi în cãminele Colegiului
Naþional „Dinicu Golescu” pentru
clasele VII-XII ºi Colegiul Naþional
Pedagogic Carol I pentru clasele
IV-VI din Câmpulung Muscel, judeþul Argeº, tabãra fiind gratuitã
pentru toþi participanþii”, a mai spus
profesorul coordonator.

Cultivarea aptitudinii elevilor

Elevii au avut un program extrem
de interesant, nu s-a rezumat totul
decât la matematicã, tinerii au putut simþi adrenalina marilor competiþii sportive participând la concursurile de fotbal ºi baschet, la cam-

Cum sã te fereºti de capcane în lumea virtualã
Înainte de proba scrisã, elevii au luat parte ºi la lecþiile de
pregãtire predate de profesorii afiliaþi la SSMR, care au fost urmate de Atelierul LaTeX ºi prezentarea Bitdefender. Cu aceastã ocazie, copiii au aflat cum sã se fereascã de capcane în lumea
virtualã, care sunt cei mai periculoºi viruºi ºi cine sunt cei care
se luptã sã ne apere de toate aceste probleme. În cadrul activitãþilor recreaþionale elevii au luat parte la diverse ateliere de programare cu premii, ateliere de dezvoltare personalã, ateliere de
artã, dar ºi de concursuri de fotbal ºi tenis de masã.
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Anunþul tãu!
CAMPANIA DE PRESÃ
PRIMÃRIA CRAIOVA SUSÞINE CULTURA!
Primãria Craiova susþine cultura!
Artiºti din 18 þãri îi aºteaptã în aceste zile pe craioveni, în toate colþurile oraºului! Festivalul internaþional
Puppets Occupy Street, organizat de Teatrul Colibri ºi finanþat de Primãria Craiova, reuneºte sute de evenimente
oferite gratuit ºi desfãºurate concomitent în 21 de spaþii din oraº!
Copii mai mari sau mai mici, dar ºi pãrinþi ºi bunici sunt aºteptaþi zilnic pe strãzi, în parcuri ºi pieþe publice, la
ateliere de creaþie, concerte, parade, expoziþii, proiecþii video sau alte momente speciale.
Evenimente-reper: petrecerea de la piscina Water Park Craiova de vineri, 31 august ºi parada pãpuºilor
gigant de sâmbãtã, 01 septembrie 2018.
Mai multe detalii: pe pagina de facebook a festivalului ºi pe site-ul www.primariacraiova.ro.
Primãria Craiova susþine cultura!

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu S.C.
PARC STRAND IMPEX S.R.L. prin GAVRILA
LAURA OANA, titular al proiectului “EXTINDERE P+1+M, MANSARDARE CORP D+P+1, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE, MODIFICARE FATADE LA IMOBILUL EXISTENT
D+P+3+M CU DESTINATIA DE HOTEL SI SPATII ALIMENTATIE PUBLICA – INTRARE IN
LEGALITATE SI MODIFICARI FATADE SI RECOMPARTIMENTARI NOI”, 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 Mun. Craiova, Str. Aries, nr. 16,
Jud. Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul autoritãþii competente pentru protecþia mediului APM Dolj din Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, în zilele luni-joi intre orele 800-1630
si vineri orele 800-1400, precum ºi la urmãtoarea
adresã 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 anunþ,
pânã la data de 02.09.2018.
CATINCARGO SA anunþã publicul interesat asupra depunerii documentaþiei de emitere a Avizului de Gospodarire a Apelor la Administratia Nationala Apele Romane-DIRECTIA APELOR JIU pentru proiectul “EXPLOATARE CARIERA DE PIATRA, COMUNA PLENIÞA JUD. DOLJ “ Observaþiile publicului se
primesc zilnic in Craiova, Bulevardul Decebal,
nr.85, Pavilion Administrativ-Grup Exploatare, Corp A, etaj 3, jud. DOLJ.
SC M&L Auto SRL anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul ”Construire imobil S+D+P+6E cu spaþii comerciale la subsol, demisol ºi parter, birouri la etajele 1,2 ºi
locuinþe la etajele 3-6” propus a fi amplasat în
Craiova, Calea Severinului, nr. 45A, 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 M&L Auto SRL, din Craiova, Calea
Severinului, nr. 18I, MANSARDÃ, bl. R30, sc.
1, ap 17 jud. Dolj, în zilele de luni pânã joi între
orele 8-16:30. ºi vineri între 8-14.
ªcoala 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.
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Primãria Municipiului Craiova, prin SC
Salubritate Craiova SRL, va efectua, în
perioada 03.09.2018-27.09.2018, 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 terestrã. Se va folosi
pentru dezinsecþie substanþa din grupa
a III-a de toxicitate Extratox, avizatã de
cãtre Ministerul Sãnãtãþii.
Conform fiºelor de securitate ale produselor, soluþiile de lucru utilizate nu sunt
periculoase pentru mediu ºi nu prezintã
niciun pericol pentru oameni, animale,
peºti ºi pãsãri.
OFERTE DE SERVICIU
Caut doamnã îngrijire bãtrânã, intern,
de luni pânã vineri. Telefon: 0728/
012.055.

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 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 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 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 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 Borãscu - Gorj. Telefon: 0723/693.646.
Particular,vândterenînªimnicudeSus,
strada Mihai Eminescu, nr. 84, lãþime
12 metri, lungime 70 m, vie, între vecini.
Relaþiilatelefon:0728/012.055.
Vând teren Podari sau arendã. Telefon: 0722/943.220.
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.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Aparat Fitness AB Generator,
nou, nefolosit, preþ 380 lei negociabil.
Telefon: 0723/984.309.
Vând bicicletã Pegas nouã, 900 lei,
negociabil. Telefon: 0770/687.578.
Vând boiler baie pe gaze sau lemne
ºi sobã teracotã demolatã la preþ
convenabil. Telefon: 0748/095.140.
Vând 12 taburele din lemn melaminat, culoare gri. Telefon: 0728/
911.530.
Vând douã sobe de teracotã complete 300, 400 lei ºi 150 þigle 2 lei/
buc. Telefon: 0771/518.063.
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 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 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 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.
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.
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CONSILIUL LOCAL MÎRªANI
JUDEÞUL DOLJ
CONVOCARE
Având în vedere prevederile art. 39 alin. 1 din
Legea 215/2001 privind Administraþia publicã localã
republicatã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Se convoacã Consiliul local Mîrºani din dispoziþia
primarului în data de 31.08.2018 ora 1200 în ºedinþã
ordinarã la sediul Primãriei comunei Mîrºani cu
urmãtoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea
”Executiei bugetare la 30.06.2018”
2. Proiect de hotarare privind aprobarea
devizului general reactualizat privind lucrarea:Studiu de fezabilitate „Asfaltare strazi si alei in comuna
Mirsani, jud.Dolj”
3. Diverse. Intrebari si Interpelari
PRIMAR,
Ghencioiu Constantin

DECESE

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 „ZIL”, maºinã de cusut
„Ileana” stare bunã de funcþionare,
maºinã de spãlat ”Alba Lux”, Pickup marca „TESLA” cu boxe. Telefon: 0351/464.563.
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.

Promoþia 1961 Colegiul Fraþii Buzeºti Craiova anunþã cu mare durere încetarea din viaþã a bunului lor
coleg ºi prieten NELU CUCUCIS.
Fost un adevãrat prieten pentru noi
toþi, în calitate de coleg de ºcoalã
ºi dupã aceea a fost un excelent
familist ca soþ, tatã ºi bunic. A avut
un puternic sprijin din partea familiei pânã în ultimul moment. Îl vom
pãstra în amintire toatã viaþa. Pentru toþi colegii ºi prietenii lui, Prof
Dr. Corneliu Sabetay.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament 4 camere Craioviþa Nouã, mobilat, centralã. Telefon: 0767/850.656.
Închiriez casã Dezrobirii, preferabil
birouri. Telefon: 0774/607.364.

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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VVoleibaliºtii
oleibaliºtii tricolori,
tricolori, din
din Bãnie,
Bãnie, la
la Euro
Euro
Naþionala pregãtitã de Dan Pascu a învins Finlanda
cu 3-1, în Sala Polivalentã, ºi s-a calificat la turneul
final continental, dupã 23 de ani
Echipa naþionalã masculinã de
volei a României s-a caificat dupã
23 de ani la Campionatul European. Performanþa a fost obþinutã dupã victoria din Sala Polivalentã, contra redutabilei echipe a
Finlandei, scor 3-1, pe seturi: 2624, 25-22, 20-25, 25-21. Cu câteva zile în urmã, tricolorii pregãtiþi de Dan Pascu se impuseserã
cu 3-2 în deplasare în faþa echipei nordice. Craiova a contribuit
la acest succes prin antrenorul
Dan Pascu ºi jucãtorii prin Laurenþiu Licã, Rãzvan Olteanu ºi
Bogdan Ene. „Am fãcut un joc
deosebit, calculat. Este o calificare istoricã, dupã foarte mult
timp în care România a lipsit de
la un Campionat European. Pentru mare parte din aceºti jucãtori
care sunt tineri aceastã calificare

înseamnã mult. Sã sperãm cã ne
vom face datoria la Europene, sã
jucãm cât mai bine”, a spus Dan
Pascu. În clasamentul grupei A
preliminarã, România are 7 puncte, urmatã de Finlanda, cu 4 puncte, ºi Danemarca, 1 punct. România mai are de disputat un meci,
cu Danemarca, la fel ca ºi Finlanda. Primul criteriu la stabilirea
clasamentului este numãrul de victorii. Euro 2019 va avea loc în
patru þãri: Franþa, Slovenia, Belgia ºi Olanda. Totodatã, naþionala
femininã de volei a Românei învins în deplasare Letonia, scor 30 (25-13, 25-13, 25-15), dupã ce
tricolorele se impuseserã cu acelaºi scor ºi cu câteva zile în urmã
în faþa naþionalei baltice, într-un
meci disputat în Sala Polivalentã.
Urmãtorul meci al României va fi

acasã, pe data de 6 ianuarie 2019,
contra Spaniei, iar ultimul pe 9 ianuarie 2019, în deplasare, cu Bos-

nia, 5 puncte, ºi Letonia 0 puncte. Primele douã echipe se calificã la turneul final.

nia. În clasament, România este
pe primul loc, cu 10 puncte, urmatã de Spania, 9 puncte, Bos-

SCM Craiova a terminat
pe locul 2 turneul de la Zalãu
Handbalistele de la SCM Craiova s-au clasat pe poziþia secundã la ultimul turneu de pregãtire înaintea startului sezonului, „Cupa Consiliului Judeþean
Sãlaj”, disputat la Zalãu. Echipa lui Bogdan Burcea a învins
U Cluj cu 30-23 ºi CSM Slati-

Cinci puncte în prima rundã
pentru echipele doljene din C3
Start favorabil pentru formaþiile
doljene din C4, cele trei adunând
cinci puncte în prima rundã. Echipa a doua a Universitãþii Craiova
a remizat, într-un duel al sateliþilor, 1-1 cu Astra II Giurgiu, pe
arena „Astra” din Ploieºti. Prima
reprizã a fost echilibratã, iar trupa lui Dragoº Bon a deschis scorul prin Luis Niþu, care a finalizat
de la 16 metri, dupã o fazã fixã.
Gazdele au dominat net partea
secundã, dar au reuºit numai un
gol, dupã un penalty provocat de
Calancea ºi transformat de ªerban, bara salvându-l în altã situaþie pe goal-keeper-ul moldovean
titularizat suprinzãtor, în condiþiile în care puºtiul Dicã nu are meciuri în picioare. Universitatea II
a evoluat în formula: Calancea Puþaru (60 Dobre), C. Ion, R.
Bogdan - Sârbu, Þegle (46 Þoiu),
M. ªerban, Juncu - Frãsineanu

(67 Trancã), Niþu (79 Zbona), V.
Constantin. Gazdele, pregãtite, de
Adrian Senin, au evoluat în formula: Oliveira – Butean, Criºan,
Barbir, Truºescu - Boboc, G. ªerban, Chiriac, Dr. Gheorghe - Vâlceanu, Gavriliþã.
O altã remizã, dar fãrã goluri,
s-a înregistrat la Mioveni, între
nou-promovata Unirea Bascov ºi
CSO Filiaºi. Silviu Lung a folosit
formula: Nedianu – ªchiopu, Vulpe, Lupu, Cruºoveanu – Unguru,
D. Stancu – Gheorghiºor, Ghighilicea, Stãiculescu – C. Dinu. Au
mai intrat: Negrescu, Borneci, R.
Trifu, acesta din urmã suferind o
accidentare. În sfârºit, echipa lui
Adrian Mititelu a învins cu 3-0,
pe stadionul „Municipal“ din Severin, formaþia Atletic Bradu, goluri marcate în repriza secundã de
Kovari, Raicea ºi M. Dina. ªtefan
Stoica a folosit formula: Mogoºa-

nu – Dãnãnae, E. Dina, Ciucã,
Negru – Kovari, Cl. ªtefan, Zimþa – Al. Raicea, Bãlan, Ad. Cârstea. Au mai intrat: Vãduva, M.
Dina, S. Lupu. În celelelalte meciuri ale etapei din C3: FC Voluntari II - Flacãra Moreni 1-0, CSM
Alexandria - AFC Hermannstadt
II 2-2, ACS SR Municipal Braºov - FC Pucioasa 1-0, Flacãra
Horezu - Sporting Roºiori 0-0,
Turris Oltul Turnu Mãgurele - Viitorul Domneºti 7-0. În runda urmãtoare, satelitul ªtiinþei va primi
vizita formaþiei Unirea Bascov,
vineri, ora 18, pe „Extensiv“, CSO
Filiaºi va evolua tot în deplasare,
la FC Pucioasa. sâmbãtã, ora 17,
dar pânã atunci mai are un meci,
la Slatina, cu CSM, în Cupa României. În sfârºit, echipa lui Mititelu va juca în etapa a doua din
C3 pe terenul lui SR Municipal
Braºov, sâmbãtã, ora 17.

Liga a IV
-a, etapa I
IV-a,
În week-end-ul trecut a început o nouã ediþie a Ligii a IV-a,
denumitã anul acesta Acerbis. În
etapa inauguralã s-au înregistrat
rezultatele: Unirea Amãrãºtii de

Jos – Danubius Bechet 1-1, UT
Dãbuleni – CS Cârcea 0-4, Jiul
Podari – Flacãra Moþãþei 7-0,
Progresul Segarcea – Victoria
Pleniþa 6-0, Recolta Ostroveni –

Dunãrea Calafat 1-3, Vânãtorul
Desa – Unirea Vela 8-1, Tractorul Cetate – Metropolitan Iºaniþa 2-2. Runda a doua se disputã
sâmbãtã, de la ora 11.

Zamfir, Trifunovic, Nikolic.
Florentina Stanciu a fost menajatã, iar Patricia Vizitiu este
accidentatã. Sâmbãtã, de la ora
17.30, vicecampioanele debuteazã în noul sezon al Ligii Florilor, în Sala Polivalentã, cu
Dunãrea Brãila.

na cu 23-20 ºi a pierdut cu 2221 în faþa gazdei, HC Zalãu,
care a ºi câºtigat competiþia. Au
jucat în acest turneu pentru
SCM Craiova: Dzhukeva, Curmenþ (portari), Rãdoi, ªelaru,
Þicu, Tãtar, Seric, Georgievska, Colac, Stoican, Tãnasie,

Liga I, etapa a VI-a
Chiajna – Astra 0-3
Au marcat: Balaure 56, Roºu 80 – pen., Begue 82.
Cãlãraºi – Poli Iaºi 2-0
Au marcat: V. Alexandru 56, Kanda 79.
Dinamo – Hermannstadt 2-1
Au marcat: Salomao 4, Pesic 90+4 / N’Kololo 48.
Gaz Metan – CFR 0-0
Viitorul – FCSB 1-4
Au marcat: Vânã 71 / Fl. Coman 45, Man 52,
D. Benzar 83, Rusescu 90.
Meciurile FC Botoºani – Sepsi
ºi FC Voluntari – „U” Craiova s-au jucat asearã.

CLASAMENT

M

V

E

Î

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

6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
5
5
6
5

4
3
2
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0

1
3
4
1
3
2
1
1
1
1
3
2
2
1

1
0
0
2
1
2
3
3
2
3
1
2
3
4

G
16-6
8-4
8-4
11-11
6-5
7-9
6-7
7-7
5-4
6-8
7-6
5-5
3-11
3-11

P
13
12
10
10
9
8
7
7
7
7
6
5
5
1

