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Cum a ajuns primarul comunei Leu
sã-l cunoascã lumea

Germania: Angela Merkel îngrijoratã
de ofensiva extremei drepte

Un german de 35 de ani a fost în urma unei altercaþii ce a imucis cu o armã albã, în noaptea plicat mai multe persoane. Cirde sâmbãtã spre duminicã, la o cumstanþele producerii acestei
s ã r b ã t o a r e l o c a l ã , î n o r a º u l drame sunt departe de a fi deplin
Chemnitz, din ex RDG, actualitate / 2 elucidate. Suspecþi?

Peste 10 milioane de lei vor fi investiþi
în modernizarea drumului 606C
Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa,
a anunþat ieri semnarea contractului de execuþie pentru
modernizarea unui tronson din
drumul 606C Sârsca – Sopot –
Gogoºu – Secu – Argetoaia - limita judeþului Mehedinþi, lucrãrile, cu o valoare de peste 10
milioane de lei, inclusiv TVA,
fiind finanþate cu fonduri obþinute în cadrul Programului
Naþional de Dezvoltare Localã.
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Comuna Leu, la 25 de km de Craiova:
nu este deloc ascunsã, fiind traversatã
ºi de un drum naþional, dar ºi de calea
feratã, cu staþie, pentru anumite garnituri de tren. Evenimentul feroviar recent a adus comuna Leu în atenþie deplinã ºi dacã despre primarul Iulian
Cristescu, doar localnicii ºtiau, ce
ºtiau, au început ºi alþii sã-l vorbeascã
de bine. Nu exagerãm deloc, fiindcã Iulian Cristescu are ocazia sã-ºi prezinte
comuna. Sunt investiþii importante,
atât cu fonduri europene, cât ºi din cele
guvernamentale sau din resurse proprii, care, ori au fost deja
puse în aplicare, ori sunt
în plin proces de implementare. În comunitate se
munceºte bine, iar rezultatele încep sã se vadã.
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Germania: Angela Merkel îngrijoratã
de ofensiva extremei drepte
MIRCEA CANÞÃR

Un german de 35 de ani a fost ucis cu o
armã albã, în noaptea de sâmbãtã spre duminicã, la o sãrbãtoare localã, în oraºul
Chemnitz, din ex RDG, în urma unei altercaþii ce a implicat mai multe persoane. Circumstanþele producerii acestei drame sunt
departe de a fi deplin elucidate. Suspecþi?
Doi resortisanþi strãini, un irakian ºi un sirian, în vârstã de 20 de ani, arestaþi în cursul
zilei de luni de poliþie. Cancelarul german
Angela Merkel a denunþat, la începutul sãptãmânii, „vânãtoarea colectivã” contra strãinilor, declanºatã de simpatizanþii extremei
drepte. Asemenea fapte „nu-ºi au locul în
statul de drept” a afirmat purtãtorul de cuvânt al cancelarului german, Steffen Serbert, în cursul unei întâlniri cu presa la Berlin, condamnând cu fermitate cele petrecute. Asta fiindcã, dupã ce duminicã aproape
1000 de persoane au demonstrat, fãrã autorizaþie, prin Chemnitz, la chemarea diverselor miºcãri de extremã dreapta, în urma
decesului tânãrului german, au avut loc confruntãri energice cu poliþia. S-au aruncat
materiale pirotehnice ºi alte obiecte, iar poliþia a intervenit cu tunurile cu apã. Potrivit
media localã, mobilizarea s-a fãcut pe reþeEDITOR:
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lele de socializare, în faþa bustului lui Karl
Marx, protestatarii scandând slogane de
acum cunoscute: „strãinii afarã”, „acesta este oraºul nostru”, sau „noi suntem
poporul”. Poliþia a fãcut reþineri în rândul

cã ura lor în rândul populaþiei”. În comunicatele lor, poliþia menþioneazã cã încãierarea soldatã cu moartea unui tânãr ºi
mai multe rãniri a antrenat grupuri de tineri de diverse naþionalitãþi, fãrã a se putea
stabilii cu claritate, dacã autorul loviturii
mortale este sau nu un strãin. Extrema
dreaptã localã a organizat pentru a 2-a zii
consecutiv manifestãri anti imigraþie ºi anti
islam, însã Alternativa pentru Germania
(AfD) a cerut ca adunarea sã aibã loc acolo unde s-a derulat altercaþia. Toatã povestea survine într-un context tensionat in
Germania, Angela Merkel fiind sistematic
acuzatã de detractorii sãi, de a fi contribuit
la creºterea criminalitãþii în þarã, deschizând porþile in 2015 ºi 2016, la peste un
milion de strãini, care au cerut azil. Pe de
altã parte, extrema dreaptã este bine implantatã in ex RDG, iar la Chemnitz, AfD a
atras o parte din electoratul de centrudreapta al Angelei Merkel la legislativele din
2017. Situaþia este „sub control” susþine
poliþia, dar este suficientã o „scânteie” ca
protestele sã reizbucneascã. Anul viitor sunt
programate alegeri europarlamentare si AfD
se considerã deja pe „cai mari”.

Paºi concreþi pentru restaurarea
Casei Rusãnescu
Consolidarea ºi restaurarea Casei Rusãnescu a fost estimatã de municipalitate la 11 milioane de lei. Cea mai mare parte
a banilor, 83%, este acordatã de la UE. Primãria Craiova
suportã 2% din costuri, adicã 200.000 de lei, precum ºi toate
cheltuielile neeligibile ale proiectului. Consilierii voteazã, joi,
indicatorii financiari, iar proiectul de hotãrâre este ataºat
documentaþiei ºi trimis în vederea cererii de finanþare.
18,6 milioane de euro (15,8 milioane de euro din partea UE ºi 2,79
milioane de euro de la bugetul de
stat) este suma care este alocatã,
în acest an, pentru finanþarea proiectelde conservare ºi protejare a
patrimoniului cultural din 12 judeþe riverane ale Dunãrii. Primãria
Craiova a depus ºi ea o cerere de
finanþare pentru restaurarea Casei
Rusãnescu, imobil clasat ca monument istoric de sfârºit de secol
19. Solicitarea a fost trimisã, potrivit municipalitãþii, în ultimele zile
ale lui 2017, mai exact pe 27 decembrie. Pentru cã au intrat în
competiþie mai multe proiecte,
care au fost trimise în acelaºi timp
de mai multe municipalitãþi interesate, cererile au fost evaluate din
punct de vedere tehnic ºi financiar,
fiindu-le acordat câte un punctaj.
Casa Rusãnescu a întrunit 76 de
puncte ºi merge mai departe
cu depunerea documentaþiei.

Proiectul a fost depus
peste ordinea de zi

Cei pe care i-am ales s-au ales
cu bogãþia, iar noi, alegãtorii,
Popescule, ne-am ales cu sãrãcia.

protestatarilor. Primarul oraºului Chemnitz,
Barbara Ludwig, ºi-a exprimat indignarea
la un canal de televiziune localã MDR, afirmând ”cei care s-au reunit fãrã autorizare
au vrut sã provoace haos ºi sã rãspândeas-

Potrivit reprezentanþilor
ADR Sud-Vest Oltenia, în
cadrul acestor proiecte s-a
demarat etapa precontractualã, ceea ce impune trimiterea, în cel mai scurt timp,
a mai multor documente.
Unul din actele obligatorii solicitate în cadrul acestei eta-

pe este hotãrârea Consiliului Local
al Municipiului Craiova privind
aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea ºi dezvoltarea patrimoniului naþional ºi
cultural – Casa Rusãnescu (Casa
Cãsãtoriilor)” ºi a cheltuielilor legate de proiect. Proiectul cu picina a
fost întocmit, aºadar, de autoritãþile locale ºi este propus acum pentru votul consilierilor municipali,
care se întrunesc în ºedinþa de joi.
Cum rãspunsul din partea ADR a
venit pe 23 august, reprezentanþii
municipalitãþii au avut timp sã scrie
proiectul de hotãrâre ºi sã-l depunã, dar ca punct peste ordinea de
zi, aºa cum figureazã acum.

Municipalitatea suportã toate
cheltuielile neeligibile

Primãria Craiova a estimat cã
lucrãrile de consolidare ºi restaura-

re a Casei Rusãnescu ajung la suma
de 11.100.418,51 lei, inclusiv TVA.
Banii vor fi acordaþi atât de la bugetul UE, cât ºi de la beneficiar, în
speþã de la municipalitate. În documentaþie se spune cã, în cadrul prezentului apel de proiecte, rata de
cofinanþare din partea Uniunii Europene este de 85% din valoarea
cheltuielilor eligibile ale proiectului,
prin Fondul European de DezvoltareRegionala (FEDR). Un procent de
13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului este asiguratã de
la bugetul de stat. Solicitantului,
adicã municipalitãþii, îi revine o cotã de cofinanþare de
minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, indiferent de
regiunea de dezvoltare in
care se implementeaza proiectul. Astfel, contribuþia
proprie în proiect a Craiovei
este de 1,26 milioane de lei,
dintre care 200.783,42 lei contribuþia de 2 % din valoarea eligibila a proiectului
ºi 1.061.247,56 lei - contribuþia la cheltuielile neeligibi-

le ale proiectului.

Imobilul va gãzdui Muzeul
Craiovei
Formatã din parter, etaj ºi un
pod înalt, spre care se face accesul pe o scarã interioarã îngustã
din lemn, Casa Rusãnescu (fosta
Casã a Cãsãtoriilor) are multe elemente de decor care o face deosebitã. Impresioneazã, în primul rând,
prin scara principalã, care este executatã din marmurã ºi este ornamentatã cu o balustradã din fier
forjat. Un alt element de decor special este luminatorul. Altãdatã, a
avut ºi un vitraliu decorativ foarte
valoros, dar care a fost distrus la
cutremurul din 1977 ºi înlocuit cu
o sticlã simplã. La partea exterioarã, îndeosebi peste cupola de colþ
a acoperiºului, dar ºi la corniºe,
Casa Rusãnescu deþine o ornamentaþie bogatã, care meritã restauratã ºi pusã în valoare. Autoritãþile
locale intenþioneazã sã refacã acest
imobil ºi sã-l transforme, apoi, în
Muzeul Craiovei.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Peste 10 milioane de lei vor fi investiþi
în modernizarea drumului 606C

Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj,
Ion Prioteasa, a anunþat ieri semnarea contractului de execuþie pentru modernizarea
unui tronson din drumul 606C Sârsca – Sopot
– Gogoºu – Secu – Argetoaia - limita judeþului
Mehedinþi, lucrãrile, cu o valoare de peste 10
milioane de lei, inclusiv TVA, fiind finanþate
cu fonduri obþinute în cadrul Programului NaCu aceastã ocazie, Ion Prioteasa, preºedintele CJ Dolj, a precizat cã demersul se înscrie în strategia investiþionalã a instituþiei pentru perioada 2018
– 2020, care are ca obiectiv prioritar îmbunãtãþirea reþelei rutiere a judeþului. „Avem de partea
noastrã avantajul finanþãrilor consistente din surse nerambursabile pentru
infrastructura rutierã, care
se traduc în contracte
deja semnate cu o valoare
totalã de peste 85 de milioane de euro, cãrora li se
adaugã alte proiecte, selectate sau aflate în etapa
de precontractare, care
cumuleazã alte peste 55 de milioane de euro. Din aceste fonduri, o
parte semnificativã, de aproape 30

þional de Dezvoltare Localã. Acest contract care
asigurã accesul la punctele de interes cultural
ºi natural incluse în circuitul transfrontalier
Dolj – Vratsa, cu o valoare iniþial estimatã la
14.117.170 lei, cu TVA, a fost atribuit, în urma
licitaþiei, societãþii ERPIA S.A., la preþul de
10.705.700 lei, cu TVA, având prevãzutã o duratã de execuþie de 18 luni.

de milioane de euro, a fost obþinutã de la Guvern, prin patru proiecte depuse în cadrul Programului

Naþional de Dezvoltare Localã. Între acestea se înscrie ºi modernizarea unui segment din drumul ju-

deþean 606C, pentru care licitaþia
a fost recent finalizatã, astfel încât am putut semna contractul de
execuþie cu firma care va
realiza lucrarea.Vorbim
despre un tronson important, întrucât el intrã în
componenþa traseului
gândit pentru a asigura accesul cãtre culele din localitãþile Cernãteºti ºi Brabova, douã monumente
istorice de interes naþional, pentru care avem
aprobate, prin Programul
Operaþional Regional,
douã proiecte care vizeazã restaurarea acestor
clãdiri ºi transformarea
lor în puncte muzeale. O
altã porþiune din acest itinerar cultural-turistic este reprezentatã de
drumul DC 120, care asigurã le-

Se mai aflã în derulare o serie întreagã de licitaþii care vizeazã
drumuri judeþene, precum modernizarea DJ 652A, între comuna Cârcea ºi zona Aeroportului Internaþional Craiova, reabilitarea celui de-al doilea tronson al DJ 643D, care porneºte din
Bulzeºti ºi ajunge la graniþa cu judeþul Vâlcea, sau modernizarea
DJ 542, între Dãbuleni ºi limita judeþului Olt – aspect care ne
îndreptãþeºte sã credem cã perioada urmãtoare va fi una intensã
în ceea ce priveºte îmbunãtãþirea infrastructurii rutiere.
gãtura între comunele Cernãteºti ºi
Gogoºu ºi pe care Consiliul Judeþean l-a preluat în administrare, de
la cele douã primãrii, în vederea
modernizãrii cu fonduri proprii. În

acest caz, procedura pentru atribuirea contractului de lucrãri, cu
o valoare estimatã de aproape 4 milioane de lei, este în plinã desfãºurare”, a subliniat Ion Prioteasa.

Pânã la finele acestei luni,

Întreprizãtorii doljeni au participat la sesiunea de informare
2750 de rentieri sunt „Schema de ajutor de stat instituitã prin HG 807/2014„

aºteptaþi la APIA Dolj
Pentru obþinerea vizei aferente anului 2017, rentierii agricoli se
mai pot prezenta pânã la data de 31 august 2018, personal ori prin
mandatar la Centru judeþean al APIA Dolj. În cazul în care se
constatã cã datele declarate de solicitanþi nu corespund realitãþii,
dreptul de a primi rentã viagerã agricolã se suspendã pânã la data
completãrii dosarului conform prevederilor legale în vigoare.

Dolj, pânã la data limitã 15.10.2018, a
cererii de moºtenitor”, a explicat Sorin Rãducan, directorul executiv al
APIA Dolj.

Pâna la acest
moment, s-au
vizat un numar de
1651 carnete

Plata rentei viagere agricole se
efectueazã într-o singurã ratã
anualã, pânã la data de 30 noiembrie a anului urmãtor celui pentru
care aceasta este datoratã, prin raportarea la cursul mediu de schimb
valutar calculat de Banca Naþionalã a României din anul pentru care
aceasta se datoreazã, prin mandat
poºtal sau virament bancar. „Renta
viagerã agricolã înceteazã la data
decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datoratã
acestuia în anul 2017poate fi încasatã de moºtenitorii sãi, cu condiþia respectãrii prevederilor art.8 din
Legea 247/2005 Titlu XI, ºi a depunerii la APIA Centru judeþean

Pentru persoanele pentru care s-a
efectuat plata pânã la data de 30
noiembrie a anului urmãtor celui
pentru care aceasta este datoratã,
dar care nu au intrat în posesia
rentei, procedura de platã se poate
relua ºi dupã acest termen pânã la
3 ani de la data-limitã anualã de platã, inclusive în caz de deces, cãtre
moºtenitorii acestora. „La nivelul
judeþului Dolj, pentru anul 2018,
s-au generat si transmis invitatii
pentru un numar de 2750 rentieri.
De asemenea, facem precizarea cã
pâna la acest moment, s-au vizat
un numar de 1651 carnete. Totodatã au fost înregistrate ºi cereri
de reanalizare a vizei de rentã viagerã”, a mai spus Sorin Rãducan.

Camera de Comerþ ºi Industrie a Judeþului Dolj ºi
Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor Publice
Craiova au organizat ieri, sesiunea de informare
„Schema de ajutor de stat instituitã prin HG 807/2014„.
Intreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza
acestei scheme sunt întreprinderi nou–înfiinþate sau
întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât ºi întreprinderi mari, cu personalitate juridicã, înfiinþate
conform Legii 31/1990.
Preºedintele Camerei de Comerþ
ºi Industrie Dolj, dr. Dragoº
Troanþã R. Turculeanu a subliniat
în cadrul acestui eveniment, cã
cele douã instituþii ºi-au propus
promovarea ºi mediatizarea la nivel teritorial a schemei de ajutor
de stat instituitã de HG 807/2014
prin întâlniri cu frecvenþã lunarã
cu operatorii economici la sediul
Camerei de Comerþ Dolj. Cel de-al
doilea eveniment va fi organizat pe
data de 25 septembrie 2018 la sediul Camerei de Comerþ.
„Camera Dolj este prima la nivel regional care a încheiat un
acord de colaborare cu Direcþia
Generalã Regionalã a Finanþelor
Publice Craiova pentru promovarea ºi mediatizarea la nivel teritorial a schemei de ajutor de stat instituitã de HG 807/2014. Astfel,
noua conducere a Camerei de Co-

merþ ºi Industrie a Judeþului Dolj, înþelegând perfect realitãþile ºi transformãrile cu care se confruntã operatorii economici, ºia propus sã redevinã vocea ºi motorul principal de
sprijin pentru mediul de
afaceri din Regiunea Olteniei, îndeplinind astfel scopul pentru care Camera a
fost creatã – acela de a
informa, reprezenta ºi susþine interesele membrilor sãi ºi ale comunitãþii de afaceri”, a subliniat
preºedintele CCI Dolj.

Se acorda sume sub forma de
granturi de la bugetul de stat

Hotãrârea de Guvern nr. 807/
2014, modificatã prin H.G. nr. 476/
2018, prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca ob-

Cele mai importante modificãri aduse HG 807/2014 anul acesta sunt urmãtoarele:
Valoarea minimã a investiþiei s-a diminuat la 13,5 milioane lei (aprox 3 mil euro),
Bugetul mediu anual al schemei este de 638 mil lei, echivalentul a 145 mil euro,
Operatorul economic poate demara proiectul de investiþii dupã depunerea
cererii de acord de finanþare, pe riscul sãu,
Cererile de acord pentru finanþare se depun în sesiune continuã pânã la epuizarea
bugetului anual.

iectiv stimularea investiþiilor cu
impact major în economie, dezvoltarea regionalã prin sprijinirea investiþiilor de mare anvergurã, cu
importante efecte în economie,
orientate spre sectoarele de activitate de vârf. Se acorda sume sub
forma de granturi de la bugetul de
stat pentru cheltuieli eligibile de
natura activelor corporale ºi necorporale, precum ºi cele legate de
închirierea construcþuiilor aferente investiþiei iniþiale. Sunt eligibile
investiþiile care se realizeazã în toate sectoarele de activitate, cu excepþia celor menþionate la art. 15
din HG 807/2014, cu modificãrile
ulterioare, precum ºi în „Lista sectoarelor de activitate pentru care
nu se acordã ajutoare de stat.”
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Cum a ajuns primarul comunei Leu
sã-l cunoascã lumea
Comuna Leu, la 25 de km de Craiova: nu
este deloc ascunsã, fiind traversatã ºi de un
drum naþional, dar ºi de calea feratã, cu staþie, pentru anumite garnituri de tren. Evenimentul feroviar recent a adus comuna Leu
în atenþie deplinã ºi dacã despre primarul
Iulian Cristescu, doar localnicii ºtiau, ce
ºtiau, au început ºi alþii sã-l vorbeascã de

bine. Nu exagerãm deloc, fiindcã Iulian Cristescu are ocazia sã-ºi prezinte comuna. Sunt
investiþii importante, atât cu fonduri europene, cât ºi din cele guvernamentale sau din
resurse proprii, care, ori au fost deja puse
în aplicare, ori sunt în plin proces de implementare. În comunitate se munceºte bine, iar
rezultatele încep sã se vadã.
mentãrii cu apã, cu atât mai mult
cu cât pânza freaticã este foarte
jos, în anii trecuþi fiind adevãrate
drame, inundaþiile fiind la ordinea
zilei. Acum, lucrurile sunt aproape rezolvate. „Avem , în subordinea Consiliului Local, S.C. „Utilitãþi Publice” S.R.L., prin care se
asigurã apa potabilã pentru mai
bine de 1.600 de abonaþi, cãrora
li se contorizeazã consumul lunar.
Programul a fost contractat prin
PNDL, valoarea acestuia fiind de
aproximativ 17 miliarde de lei
vechi, urmând sã fie finalizat de
curând, inclusiv la Zãnoaga”, a
precizat Iulian Cristescu.

Asfaltarea strãzilor, o oportunitate care ºi-a dovedit eficienþa
În comuna Leu, putem vorbi
de o chibzuinþã a factorilor responsabili din administraþia publicã localã, în ceea ce priveºte folosirea fondurilor alocate pentru
dezvoltare, chiar dacã vorbim de
infrastructurã, învãþãmânt, sport
, culturã ºi foarte multe altele.
În urmã cu douã sãptãmâni, la
Cârcea, un tren a deraiat, fapt deja
binecunoscut, iar circulaþia feroviarã a avut de suferit. Din acest
eveniment nefericit , s-au vãzut
ºi rezultatele depuse de reprezentanþii administraþiei publice locale
din Leu, pentru îmbunãtãþirea infrastructurii din localitate, iar cel
mai bine ºtie primarul Iulian
Cristescu: „Dupã acel eveniment
nefericit, s-a dovedit oportunitatea asfaltãrii strãzilor. Acum, pânã
la remedierea celor întâmplate în
Cârcea, toate garnirurile feroviare se formeazã la noi. Vorbesc
despre acest lucru deoarece administraþia publicã localã a im-

plementat, pe fonduri europene,
un proiect în valoare de un milion de euro, pentru asfaltarea strãzilor. Cred cã dacã acest drum,
din comunã spre Gara Leu, era
fãcut mai devreme puteam fi
oraº. Oricum, rãmân puþine strãzi
neasfaltate, ºi sunt convins cã nu
mai sunt cãi de acces nepietruite, unde nu se poate merge în siguranþã. Am folosit atât fonduri
europene, cât ºi guvernamentale
sau ale comunitãþii, iar Consiliul
local a fost cel care ne-a acordat
sprijinul. Într-un mandat ºi jumãtate, dar, repet, nu putean face
acest lucru fãrã sprijinul celor din
administraþie, am realizat asfaltarea a aproximativ 20 de km de
artere rutiere, chiar astãzi (ieri –
n.r.), când sunteþi aici, fiind în
lucru la Zãnoaga”.

Asigurarea alimentãrii cu apã,
aproape rezolvatã

Cã se lucreazã la Leu, se vede
cu ochiul liber, prin rezultatele obþinute. Una dintre cea mai mare
problemã din zonã a fost cea a ali-

Învãþãmânt – Culturã – Sport,
activitãþi în atenþia
conducãtorilor locali
Activitãþile din învãþãmânt, culturã ºi sport nu le-au rãmas indiferente celor care conduc comuna
Leu. Astfel, implicarea factorilor de
rãspundere din localitate s-a vãzut
prin reabilitarea ªcolii Gimnaziale
„Nicã Barbu Locusteanu”, unde
sunt ºi terenuri de sport ºi o salã
de jocuri sportive , toate modernizate, inclusiv structura de la Zãnoaga, iar cele trei Grãdiniþe (douã
în Leu, una în celãlalt sat), sunt
pregãtite pentru începutul anului
ºcolar. Dacã tot vorbim se sport,
Clubul Sportiv „Sporting” a primit,
de curând, Certificatul de Identitate Sportivã. În ceea ce priveºte
activitatea culturalã, oamenii se
pregãtesc pentru cea de-a XV-a
ediþie a „Zilei comunei”, unde se
încearcã aducerea unor reprezentanþi de marcã ai muzicii , în principal cea popularã.

Clãdirile istorice, reabilitate
Prioritãþile, în ceea ce priveºte
prezentarea, în faþa publicului, a

imaginii comunei, au reprezentat-o
reabilitarea clãdirilor de patrimoniu.
„Foarte multe construcþii, care
aparþineau administraþiei publice locale, erau în paraginã. Am mers pe
reabilitarea acestora ºi vã dau ºi
exemple. Fosta „ªcoalã de fete” a
fost reabilitatã, iar acolo se gãsesc
mai multe sedii ale unor instituþii:
Serviciul de Evidenþã Informatizatã a Persoanei, la care sunt arondate opt comune, cabinet notarial,
etc. Deasemenea, avem trei cabinete de Medicinã de familie, douã

farmacii în Leu ºi una în Zãnoaga,
iar, tot într-o clãdire veche, am atras
un important investitor, dintr-un lanþ
de magazine foarte cunoscut la nivel internaþional” , a mai spus primarul Iulian Cristescu.

Conectarea la alimentarea cu
gaze, principalul proiect

Ca în orice localitate, existã ºi
proiecte, pentru viitor, unul mai
mult sau mai puþin apropriat. Despre acestea, tot Iulian Cristescu
ne-a oferit detalii: „Pe lângã finalizarea asfaltãrii drumurilor, unul
dintre programe se referã la canalizare. Dar, poate cel mai important, este cel referitor la introducerea gazelor în comunã, deaorece perspectiva dezvoltãrii este mult
mai amplã, deja având agenþi economici care au început sã investeascã, cu atât mai mult cu cât
suntem aºezaþi pe un Drum European. Un alt obiectiv, deja aprobat,
dar nepus, deocamdatã în practicã, este cel al cadastrãrii gratuite a
terenului, fiind între localitãþile din
Dolj acceptate în program, ºi la
începutul anului viitor sper sã fie
pus în aplicare”. În puþine cuvinte, la Leu speranþa într-un trai mai
bun prinde contur.
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„Texturi” de Miruna Cãminescu: picturã
ºi colecþie de bijuterii, la Galeria ARTA
A strâns în jurul ei ºi al primei expoziþii personale o mulþime de prieteni, veniþi sã-i admire încã
o datã arta ºi sã o încurajeze sã continue acest
parcurs, început cu ani buni în urmã, ca hobby, ºi
transformat astãzi în profesie. A alãturat celor
aproape 50 de lucrãri de picturã ºi o colecþie de
aproximativ 200 de piese de bijuterie contemporanã – creaþii preþioase, unicat, cu nimic mai prejos decât cele aºezate în ramã pe simezele Galeriei ARTA a Uniunii Artiºtilor Plastici din Româ-

A studiat arta, dar a ales sã fie…
inginer mecanic!
Pasiunea pentru desen a avuto dintotdeauna. Îºi aminteºte cã
deseori „mâzgãlea” câte ceva pe
caietele de teme ori îºi „chinuia”
bunicii sã stea nemiºcaþi pânã le
schiþa portretul. Mai târziu, s-a
înscris la Graficã, la ªcoala Popularã de Artã din Craiova, unde,
în perioada 1980-1983, mentor ia fost artistul Gabriel Bratu. „Ma învãþat tot ce înseamnã noþiuni
de bazã – ºi nu e puþin lucru –, ºi
cât înseamnã exerciþiul pentru siguranþa liniei, ºi cum sã-mi valorific instinctul în ce vreau sã exprim”, mãrturiseºte Miruna Cãminescu. Nu a ales însã calea artei,
ci pe cea a Facultãþii de Mecanicã din Craiova (Secþia Tehnologia construcþiilor de maºini, 1993-

nia – Filiala Craiova. Grija pentru detaliu, pentru punerea în valoare a frumosului, pentru armonie, specificã unui restaurator de obiecte de
patrimoniu cultural – meserie pe care o are de
aproape trei ani, susþinutã de practicã ºi de studii
la Universitãþile din Bucureºti ºi Sibiu –, face ca
întreaga prezentare sã fie una atractivã, cu accente inedite chiar. Intitulatã „Texturi”, expoziþia Mirunei Cãminescu mai poate fi vizitatã pânã
pe data de 31 august 2018.

1998). „Am devenit un inginer în
plus, ca mulþi din generaþia mea”,
spune, timp de 6 ani lucrând în
domeniu.

Întoarcerea la „prima dragoste”,
fãcutã prin studiu

Apoi, încet-încet, a început sã
îºi valorifice talentul ºi pasiunea
pentru artã. În anii care i-au urmat, i-au ieºit din mâini obiecte
de decor, farfurii pictate, tablouri, icoane, dar ºi pandantive,
brãþãri, inele, toate migãlos meºteºugite… Iniþial, majoritatea au
fost concepute drept cadouri pentru prieteni ºi familie. Mai apoi,
au fost expuse – fie în spaþiul
virtual, pe breslo.ro, fie cu ocazia unor festivaluri ori târguri de
profil din Craiova ºi din þarã. În
perioada 2013-2016, Miruna Cãminescu a frecventat cursurile

Facultãþii de Teologie Ortodoxã
a Universitãþii din Bucureºti (Departamentul Artã Sacrã, domeniul
de studii Arte Vizuale), urmate de
studii masterale la Facultatea de
ªtiinþe Sociale ºi Umaniste (Patrimoniu) a Universitãþii „Lucian
Blaga” din Sibiu, pe care le-a încheiat în luna iulie a acestui an.
A adãugat acestei pregãtiri ºi pe
cea practicã, din toamna lui 2015
pânã în prezent lucrând ca restaurator de obiecte de patrimoniu
cultural la o firmã din Craiova.

Un profesor impresionat!

Prima sa „personalã” s-a conturat, aºadar, oarecum firesc dupã
acest parcurs artistic, Miruna Cãminescu pregãtind-o cu atenþie ºi
emoþie, deopotrivã. 47 de lucrãri
de picturã ºi o colecþie de aproximativ 200 de piese de bijuterie

contemporanã, ingenios integrate în ansamblul expoziþional,
având ca suport discuri de vinil,
ºi-au gãsit loc pe simezele Galeriei ARTA a Uniunii Artiºtilor Plastici din România – Filiala Craiova. „Este o surprizã deosebit de
plãcutã în primul rând sã vãd o
asemenea participare la prima expoziþie a fostei mele studente. Mã
bucur cã a ajuns aici! O surprizã
este ºi faptul cã, pe lângã picturã,
a venit cu bijuterii. Mãrturisesc cã
nu ºtiam ce face, dar sunt impresionat de diversitatea ºi de unicitatea lor! Meritã toatã atenþia, fiindcã este vorba de niºte lucrãri
de sculpturã în miniaturã, eu aºa
le consider, din materiale diferite,
uneori inedit asociate. ªi are mare
succes cu ele, pentru cã sunt lucrate cu suflet ºi dupã ideile ei”, a
menþionat, la vernisajul care a avut
loc pe 16 august 2018, profesorul ºi sculptorul Emilian Popescu. În privinþa picturii, acesta a
remarcat cã în compoziþiile sale
decorative artista „trece cu dezinvolturã de la o gamã cromaticã la

alta” ºi cã experimenteazã în încercarea de a-ºi gãsi propriul stil.

De ce „Texturi”?

De ce „Texturi” explicã însãºi
artista: „La început, am încercat, cu mijloacele pe care le
aveam la îndemânã, sã susþin
ritmul plastic dat de culoare. ªi
mi s-a pãrut interesant cã la fiecare strat de culoare adãugat, la
fiecare material care are altã texturã, obþin niºte efecte spectaculoase, dupã pãrerea mea. Am
vrut sã profit de ele ºi atunci am
gândit în funcþie de texturi subiectul. Iar asocierea cu o expunere ºi de bijuterie în acelaºi
cadru a venit aproape natural în
contextul acesta, fiindcã ºi la
bijuterie am folosit materiale inedite de cele mai multe ori. O
prezentare comunã m-am gândit cã dã foarte bine, având în
vedere cum se pot susþine ele
reciproc”, a mãrturisit Miruna
Cãminescu. Expoziþia sa este una
cu vânzare ºi mai poate fi vizitatã pânã vineri, 31 august 2018.

Recital de poezie al actorului Emil Boroghinã
de Ziua Limbii Române, la ICR Stockholm
Institutul Cultural Român (ICR) Stockholm în parteneriat cu
Ambasada României în Regatul Suediei vor organiza mâine, 30
august, începând cu ora 18.00, recitalul de poezie „Sunt suflet în
sufletul neamului meu – limba românã este patria mea”, în interpretarea actorului Emil Boroghinã, Societar de Onoare al Teatrului
Naþional din Craiova. Evenimentul este organizat cu ocazia Zilei
Limbii Române (31 august) în Suedia ºi face parte din strategia ICR
de marcare a zilelor majore ale culturii române. Totodatã, se încadreazã în seria de manifestãri dedicate Centenarului Marii Uniri.
Recitalul de poezie româneascã
„Sunt suflet în sufletul neamului
meu – limba românã e patria
mea”, susþinut de Emil Boroghinã
la Stockholm, la invitaþia noului director al Institutului Cultural Român
din capitala Suediei, Bogdan Popescu, reuneºte, într-un singur glas,
cele mai importante voci ale literaturii române. Actorul craiovean va
recita o selecþie de poezii cunoscute ale câtorva dintre cei mai îndrã-

giþi poeþi, printre care Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Alexandru
Macedonski, Tudor Arghezi, George Bacovia, Lucian Blaga, Ion Barbu, Zaharia Stancu, Gellu Naum,
Nichita Stãnescu, Marin Sorescu,
Ana Blandiana, Gabriela Melinescu,
Virgil Mazilescu, Mircea Dinescu.
Recitalul, împreunã cu altul –
„Treptele Unirii”, susþinut, de asemenea, de Emil Boroghinã –, compun proiectul „Glasurile patriei –

Emil Boroghinã este absolvent al Institutului de Artã Teatralã ºi Cinematograficã Bucureºti, Facultatea de Teatru. Între 1963 ºi 1988 a fost
actor al Teatrului Naþional din Craiova. Este fondator ºi director al Festivalului Internaþional Shakespeare din Craiova, preºedinte al Fundaþiei
„William Shakespeare” (Craiova), vicepreºedinte al Reþelei Europene a
Festivalurilor Shakespeare, Societar de Onoare al Teatrului Naþional Craiova ºi membru al Senatului UNITER. A fost director al Naþionalului
craiovean între 1988 ºi 2000, perioadã în care instituþia a participat la
mari festivaluri internaþionale, printre care cele de la Edinburgh, Avignon, Tokyo, Seul, Singapore, Melbourne, New York, Montreal. În 1994,
Emil Boroghinã a fondat Festivalul Internaþional Shakespeare, considerat
unul dintre cele mai importante de acest gen din lume. Iniþial, desfãºurat
la Craiova, din anul 2006 festivalul are loc ºi în Bucureºti.
glasurile istoriei, glasurile poeziei”,
dedicat Centenarului fãuririi Marii
Uniri ºi desãvârºirii Statului Naþional
Unitar Român, realizat în parteneriat
de Teatrul Naþional „Marin Sorescu”
din Craiova ºi Teatrul Nottara din Bucureºti. Cele douã spectacole au fost
prezentate pânã acum la Alba Iulia,

Bucureºti, Craiova ºi în alte câteva
oraºe din România, dar ºi la Paris,
Bruxelles, Haga, Viena ºi Chiºinãu.
Pânã la sfârºitul acestui an, Emil Boroghinã va mai duce poezia româneascã la Ierusalim, din nou Viena,
Cernãuþi, Bãlþi ºi Cahul. De asemenea, cele douã recitaluri au fãcut ºi

fac obiectul unor emisiuni TV, realizate de TVR 3, TVR Internaþional ºi
TVR Craiova. O astfel de transmisie
cu „Sunt suflet în sufletul neamului
meu – limba românã este patria mea”
este programatã vineri, 31 august
2018, ora 20.00 pe TVR 3, în chiar
Ziua Limbii Române.
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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!

1.Informaþii generale privind concedentul/ administratorul/ vânzptorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon, telefax ºi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primãria Comunei Sadova,
str.Craiovei, nr.165, e-mail: sadova@cjdolj.ro,
telefon: 0251/376.622, fax: 0351/418.644, CUI:
4553437. 2.Informaþii generale privind obiectul
concesiunii /vânzãrii /închirierii, în special descrierea ºi identificarea bunului ce urmeazã sã
fie concesionat/ închiriat/ vândut: Nr.crt; Tarla;
Parcela; Suprafata (ha); Categoria; Domeniu
public /privat; Scopul evaluãrii: 1.; T 1; P 3, 4,
5; 0,3285; Intravilan; Privat; Concesionare. 2.;
T 112; P 4623; 0,2200; Intravilan; Privat; Concesionare. 3.; T 178; P 1127, 1128; 4,2000; Intravilan; Privat; Închiriere. 4.; T 110; P 1/1;
0,3000; Extravilan; Privat; Vânzare. 5.; T 85; P
673 +673/1; 6,0000; Intravilan; Privat; Concesionare. 6.; T 122; P 855; 1,0000; Intravilan; Privat; Concesionare. 3.Informaþii privind documentaþia de atribuire: Documentaþia de atribuire
se poate procura de la sediul Primãriei Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeþul Dolj. 3.1.Modalitatea sau modalitãþile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaþiei de atribuire: prin cerere, de la
sediul Primãriei Sadova, str.Craiovei, nr.165,
judeþul Dolj. 3.2.Denumirea ºi adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului/ administratorului/ vânzãtorului, de la care
se poate obþine un exemplar din documentaþia
de atribuire: Compartimentul de Achiziþii al Primãriei Sadova, str.Craiovei, nr.165, jud.Dolj.
3.3.Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui exemplar: Preþul caietului de sarcini este de 400 lei. Se achitã la casieria Primãriei Sadova. 3.4.Data limitã pentru solicitarea
clarificãrilor: 10/09/2018, ora 16.00. 4.Informaþii privind ofertele: la sediul Primãriei Sadova,
str.Craiovei, nr.165, judeþul Dolj. 4.1.Data limitã
de depunere a ofertelor: 14/09/2018, ora 12.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primãriei Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeþul Dolj. 4.3.Numãrul de exemplare în care
trebuie depusã fiecare ofertã: într-un exemplar
original ºi un exemplar copie. 5.Data ºi locul la
care este programatã începerea procedurii de negociere directã: 18/09/2018, ora 10.00, la
sediul Primãriei Sadova, str.Craiovei, nr.165,
judeþul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numãrul de
telefon, telefax ºi/sau adresa de e-mail ale instanþei competente în soluþionarea litigiilor apãrute ºi termenele pentru sesizarea instanþei:Secþia de Contencios a Tribunalului Dolj, sediul Craiova, str.Brestei, nr.129, judeþul Dolj,
telefon: 0251.418.612, fax: 0351.430.088,
email: tr-dolj@just.ro. 7.Data transmiterii anunþului negocierii cãtre instituþiile abilitate, în vederea publicãrii: 28.08.2018.
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1.Informaþii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon, telefax ºi/sau adresa
de e-mail ale persoanei de contact: Primãria
Comunei Sadova, str.Craiovei, nr.165, Comuna Sadova, judeþul Dolj, cod fiscal:
4553437, e-mail: sadova@cjdolj.ro, telefon:
0251/376.622, fax: 0351/418.644. 2.Informaþii generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea ºi identificarea bunului ce
urmeazã sã fie concesionat: Nr. crt.; Tarla;
Parcela; Suprafaþa (ha); Categoria; Domeniu;
Scopul evaluãrii: 1.; T 85; P 680; 0,1000; Intravilan; Public; Concesionare. 2.; T 177; P
1124; 0,8200; Extravilan; Public; Concesionare. 3.; T 177; P 1120; 1,0000; Extravilan;
Public; Concesionare. 4.; T 177; P 1119;
0,8000; Extravilan; Public; Concesionare. 5.;
T 177; P 1118; 0,6500; Extravilan; Public; Concesionare. 6.; T 177; P 1117; 2,1000; Extravilan; Public; Concesionare. 7.; T 177; P 1116;
0,4500; Extravilan; Public; Concesionare. 8.;
T 177; P 1114; 3,8900; Extravilan; Public; Concesionare. 9.; T 177; P 1113; 0,1500; Extravilan; Public; Concesionare. 10.; T 177; P 1110;
1,5000; Extravilan; Public; Concesionare. 11.;
T 102; P 760; 0,8000; Extravilan; Public; Concesionare. 12.; T 102; P 759; 0,6500; Extravilan; Public; Concesionare. 13.; T 102; P 758;
0,8000; Extravilan; Public; Concesionare. 14.;
T 101; P 752; 1,2800; Extravilan; Public; Concesionare. 15.; T 102; P 761,761/1, 4,0000;
Extravilan ; Public; Concesionare. 16.; T 102;
P 761/2; 6,12000; Extravilan; Public; Concesionare. 3.Informaþii privind documentaþia de
atribuire: Documentaþia de atribuire se poate procura de la sediul Primãriei Sadova,
str.Craiovei, nr.165, judeþul Dolj. 3.1.Modalitatea sau modalitãþile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaþiei de atribuire: prin cerere, de la sediul Primãriei Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeþul Dolj. 3.2.Denumirea ºi
adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obþine un exemplar din documentaþia de atribuire: Compartimentul de Achiziþii al Primãriei Sadova, str.Craiovei, nr.165, jud.Dolj.
3.3.Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publicã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr.22/2007: Preþul caietului de sarcini
este de 400 lei. Se achitã la casieria Primãriei Sadova. 3.4.Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 10/09/2018, ora 16.00. 4.Informaþii privind ofertele: la sediul Primãriei Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeþul Dolj.

4.1.Data limitã de depunere a ofertelor: 14/
09/2018, ora 12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primãriei Sadova,
str.Craiovei, nr.165, judeþul Dolj. 4.3.Numãrul de exemplare în care trebuie depusã fiecare ofertã: într-un exemplar original ºi un
exemplar copie. 5.Data ºi locul la care este
programatã începerea procedurii de negociere directã: 18/09/2018, ora 12.00, la sediul Primãriei Sadova, str.Craiovei, nr.165,
judeþul Dolj. 6 Denumirea, adresa, numãrul
de telefon, telefax ºi/sau adresa de e-mail
ale instanþei competente în soluþionarea litigiilor apãrute ºi termenele pentru sesizarea
instanþei: Secþia de Contencios a Tribunalului Dolj, sediul Craiova, str.Brestei, nr.129,
judeþul Dolj, telefon: 0251.418.612, fax:
0351.430.088, email: tr-dolj@just.ro. 7.Data
transmiterii anunþului negocierii cãtre instituþiile abilitate, în vederea publicãrii: 28.08.2018.
S.C. ACTIVE CONEXE S.A. anunta publicul interesant asupra depunerii soclicitarii
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”DESFIINTARE CUVA 1, CUVA 2 SI CABINA POARTA” propus a fi amplasat in comuna Isalnita, str. Mihai Eminescu nr. 117 (Fosta Baza de Prod. Coremi), judetul Dolj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rares, nr. 1 si la
sediul SC ACTIVE CONEXE SA aflat la adresa str. Teheran, nr. 17, et.3, ap. 4, sector 1,
Bucuresti, in zilele de luni pana joi, intre orele
8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00-14,00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rares nr.1, fax: 0251/419035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.
Municipiul Craiova prin Primar Genoiu
Mihail anunþã propunerea preliminarã privind
elaborarea PUZ –Parc Cernele. Publicul este
invitat sã transmitã observaþii asupra documentelor expuse disponibile pe www.primariacraiova.ro secþiunea Informaþii Utile- Urbanism, pânã la data de 27 septembrie 2018, la
sediul Primãriei Municipiului Craiova, strada
A. I. Cuza, nr. 7.
SC MASIBO AUTO SRL anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de obþinere a autorizaþiei de mediu privind activitatea de „Întreþinere ºi repararea autovehiculelor”, ce se desfãºoarã în jud.Dolj, mun.Bãileºti, str.Ardealul, nr.16. Informaþiile privind
potenþialul impact asupra mediului pot fi consultate de sediul APM Dolj, str.Petru Rareº,
nr.1, zilnic între orele 9.00-14.00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj
pânã la data de 13.09.2018.

STOICESCU AUREL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul Schimbare partiala de destinatie din adapost animale
in spatiu commercial-sala mese ocazionale
propus a fi amplasat in Calafat, str. B-dul de
Centura nr.5A, jud.Dolj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj Craiova,
str.Petru Rares nr.1 si la sediul unde se va desfasura activitatea:Calafat, Dolj, str.B-dul de Centura nr.5A, in zilele de luni pana joi, intre orele
8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rares nr.1, fax:0251/419 035, email:
office@apmdj.anpm.ro.
Firulescu Florin si Firulescu Lidia titulari al proiectului Construire Service Auto Parter si imprejmuire teren anunþã publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de
catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj:
proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, project propus
a fi amplasat in Craiova, str. Aleea 1 Simnic nr.
108. Proiectul deciziei de incadrare si motivele
care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Dolj din Craiova, str. Petru Rares,
nr. I, in zilele luni-joi intre orele 8.00-16.30 si
vineri orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea
adresa de internet office@apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen
de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt,
pana la data de 3.09.2018.

TERENURI

Cârcea, vând teren intravilan lângã mãnãstire, suprafatã 945 mp, deschidere 18 m, la strada Guran, preþ negociabil. Telefon: 0767/263.391.

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.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament 4
camere Craioviþa Nouã,
mobilat, centralã. Telefon:
0767/850.656.
Închiriez casã Dezrobirii,
preferabil birouri. Telefon:
0774/607.364.
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Olteni
Olteni vioi
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Volun-moi
olun-moi
Universitatea Craiova a câºtigat lejer pe terenul
ultimei clasate, Bancu reuºind o triplã

FC Voluntari – Universitatea Craiova 1-5
Au marcat: Laidouni 85 – pen. / Bancu 24, 41, 88 – pen. Kelic 27, Mitriþã 39.
Stadion: „Anghel Iordãnescu”.
FC Voluntari: Vâtcã 4 – Hodorogea 4, Wallace 3 (42 Belahmeur) 6,
Zgrablic 4 – Ricardinho 4, Sesar 5 (79 Al. Ciucur), Lazãr 6, Al. Vlad 5 –
Cãpãþânã 5, Laidouni 7, Pârcãlabu 4 (23 Tudorie) 4. Antrenor: Dinu Todoran. Rezerve neutilizate: Petrariu – Rãuþã, Bucuricã, A. Stoica.
Universitatea Craiova: Pigliacelli 7 – Borþa 7, Kelic 8, T. Ferreira 7,
Briceag 7 (59 Burlacu) 6 – Cicâldãu 8, Fedele 7 (73 Mateiu) 7, Bancu 9 –
Bãrbuþ 6 (67 Markovic) 7, R. Baicu 6, Mitriþã 8. Antrenor: Devis Mangia.
Rezerve neutilizate: L. Popescu – M. ªerban, Gardoº, Juncu.
Arbitru: Marius Avram (Bucureºti) 7. Asistenþi: Mircea Orbuleþ (Bucureºti), Marius Badea (Râmnicu Vâlcea).
Observatori: Paul Cazan (Bucureºti), Marian Dorobanþu (Buzãu).
Douã echipe care au ratat startul
sezonului au închis etapa a ºasea.
Voluntariul continuã declinul din finalul stagiunii trecute ºi, dupã ce sa debarasat de Mutu, a scãpat repede ºi de Opriþa. Dinu Todoran, soluþia internã de avarie, a trecut la o
defensivã în trei, iar Costin Lazãr a
reapãrut pe teren o datã cu schimbarea de pe banca tehnicã. De partea cealaltã, Mangia a renunþat pentru acest meci la defensiva în trei,
de care pãrea cã trage cu dinþii, iar
Bãrbuþ a fost titular în premierã pentru acest sezon. Craiova a fost echipa care a arãtat de la bun început cã
nu vrea sã rateze aceastã ºansã a
restartului, ºi a fost periculoasã îndeosebi prin Bancu. Urcat mijlocaº
în noua aºezare, internaþionalul oltean s-a destrãbãlat în jumãtatea adversã ºi l-a testat de 3 ori pe Vâtcã
pânã sã-i dea gol. Nu l-a mai iertat
în minutul 24, când a pedepsit plasamentul bezmetic al lui Wallace ºi a
strecurat mingea printre portar ºi
barã. Izbitã inevitabil, formaþia ilfoveanã a mai picat un test, cel al fazelor fixe, deoarece Renato Kelic a
marcat la un corner de lângã 3 adversari. Cicâldãu ºi-a trecut în cont
assist-urile la ambele reuºite, decarul încercând sã scape de eticheta
de „transfer ratat”, cu care este deja
catalogat prin Bãnie. Nemaifiind sabotatã de gazonul nisipos de acasã,
Craiova s-a simþit în largul ei pe terenul impecabil din Ilfov, iar, la primul meci pentru Voluntari, Vâtcã
avea sã încaseze nu mai puþin de 4
goluri într-un sfert de orã. Asta în
timp ce colegii sãi erau buimãciþi
complet ºi nici cele douã schimbãri
ale lui Todoran n-au pãrut cã-i dezmeticesc. Mitriþã a fãcut 3-0 dupã

ce s-a jucat prin careul mic, pãrând
cã nu are suficienþi adversari de driblat înainte de a marca. Nicuºor Bancu a realizat dubla peste câteva minute, el trecându-ºi în cont al patrulea gol în tot atâtea meciuri jucate de
Craiova pe terenul din Voluntari. A
fost momentul în care Dinu Todoran n-a mai tolerat neroziile lui Wallace ºi l-a trimis la vestiare înainte sã
vinã pauza. Veteranul Costin Lazãr a
încercat sã ofere impresia cã ºi echipa sa joacã în acest meci, aºa cã l-a
întins pe Pigliacelli înainte sã sse fluiere finalul primei reprize. Belahmeur
putea marca în debutul pãrþii secunde, dar finalizarea a fost sub nivelul
acþiunii. Baicu s-a împiedicat ºi el în
6 metri când i-a venit mingea de 50. Cu victoria în cont ºi derby-ul cu
Dinamo la orizont, Craiova a pasat
în voie, fãrã sã vrea mai mult de la
acest meci, iar Voluntari n-a avut cu
ce sã riposteze, arãtând ºi mari lacune de ordin fizic. Finalul a salvat
repriza, fiindcã a adus douã penalty-uri, unul obþinut ºi transformat de
Laidouni, altul scos de Markovic ºi
care i-a prilejuit lui Bancu primul hattrick din carierã, cãpitanul Mitriþã,
executantul obiºnuit, oferindu-i
aceastã ºansã coechipierului sãu.
Craiova câºtigã uºor în Ilfov, îºi recapãtã suflul ºi vine pe loc de playoff, în timp ce Voluntariul pare sã
aibã nevoie de un ºoc adevãrat pentru a nu pierde definitiv contactul cu
restul Ligii I.

Mangia: „A fost una dintre cele
mai reuºite partide”

Devis Mangia s-a declarat mulþumit de modul cum a jucat echipa,
specificând cã în afara meciului din
deplasare cu Sepsi, evoluþiile alb-

albaºtrilor au fost unele bune. „Am
avut o partidã bunã. În prima reprizã am jucat bine, am marcat, iar în
a doua n-am mai fãcut acelaºi joc,
însã am gestionat avantajul, am
menþinut posesia mingii. Echipa ºia dat întotdeauna silinþa. Am jucat
pe un gazon foarte bun de aceastã
datã. Aº putea sã spun ca e una dintre cele mai reuºite partide. Îmi pare
rãu cã am luat gol, dar a fost o partidã reuºitã. În deplasare, singura
partida pe care nu am jucat-o bine
a fost cea de la Sepsi. Dar în general jucam bine în deplasare, poate
si din cauza gazonului foarte bun. Dinamo este o echipã care oglindeºte personalitatea antrenorului
propriu”, a spus Mangia la finalul
partidei.Tehnicianul italian a vorbit
ºi despre eventuala plecare a lui
Bãrbuþ, acesta punctând faptul cã
ar vrea sã joace mai mult: ”Dacã îi
întrebaþi, toþi îºi doresc sã joace mai
mult. O sã vorbim ºi o sã vedem”.
Jucãtorul în cauzã a spus la final:
„Am fost concentraþi, ne-a ieºit jocul. Ne ajutã un teren bun sã ne facem jocul, am fost în formã, mã
bucur cã am marcat 5 goluri, dar
am marcat unul. Nu ºtiu de ce nu
joc mai mult, întrebaþi-l pe Mister,
dar mã bucur cã am intrat ºi îmi
doresc sã joc mai mult. Sper sã revenim la forma de anul trecut ºi sã
câºtigãm ºi acasã. Nu ºtiu nimic despre plecarea mea la Botoºani, însã
vom vedea ce va fi”.

Cicâldãu ºi Borþa, la naþionala de tineret
Doi jucãtori de la Universitatea
Craiova a convocat selecþionerul
under 21 al României, Mirel Rãdoi, pentru meciurile cu Bosnia ºi
Portugalia, din preliminariile Euro
2019. Fundaºul dreapta Florin
Borþa ºi mijlocaºul Alex Cicâldãu
sunt cei doi. Pe 7 septembrie, de
la ora 19:15, tricolorii întâlnesc
Portugalia, în deplasare, pentru ca
pe 11 septembrie, de la ora 19, sã
întâlneascã Bosnia-Herþegovina, la
Ovidiu.
Lotul convocat de Rãdoi:
Portari: Ionuþ Radu (Genoa), An-

drei Vlad (FCSB), Cãtãlin Cãbuz
(Hermannstadt); Fundaºi: Radu
Boboc (FC Viitorul), Florin ªtefan (OSK Sepsi), Florin Borþa (U
Craiova), Virgil Ghiþã (FC Viitorul), Alex Paºcanu (Leicester),
Adrian Rus (OSK Sepsi), Ionuþ
Nedelcearu (UFA); Mijlocaºi:
Marco Dulca (Swansea City),
Rãzvan Oaidã (FC Botoºani),
Dragoº Nedelcu (FCSB), Alexandru Cicâldãu (U Craiova), Ianis
Hagi (FC Viitorul), Sebastian
Mailat (CFR 1907 Cluj), Andrei
Ciobanu (FC Viitorul), Dennis

Man (FCSB), Olimpiu Moruþan
(FCSB), Alexandru Mãþan (FC
Viitorul), Darius Olaru (Gaz Metan); Atacanþi: Adrian Petre (Esjberg), Florinel Coman (FCSB),
Andrei Ivan (Rapid Viena). Tricolorii U21 sunt neînvinºi ºi ocupã poziþia a treia în grupa preliminarã, de unde se calificã direct
la turneul final doar prima clasatã. Cele mai bune patru din nouã
ocupante ale locurilor secunde
vor disputa un play-off pentru a
stabili încã douã selecþionate
care merg la EURO.

Bancu: „Acasã nu avem un teren
bun pe care sã putem pasa”

pe teren propriu suntem înjuraþi ºi
ne pierdem puþin capul. Azi, fanii au
fost admirabili, au cântat ºi ne-au
încurajat pe toatã durata meciului”,
a mai spus mijlocaºul. În tribunele
de la Voluntari a fost ºi Contra, iar
eroul Craiovei sperã sã primeascã
telegrama de convocare la naþionalã. „Sper sã îi fi plãcut domnului
Contra cum am jucat ºi sã mã cheme. O perioadã nu am fost într-o
formã foarte bunã, dar acum mã
simt bine. Sper sã o þin tot aºa ºi sã
ajung la naþionalã. Acolo nu ai locul
asigurat, dar sper sã fac un meci
foarte bun ºi cu Dinamo ºi sã fiu
convocat”.

Eroul partidei de la Voluntari, Nicuºor Bancu, a plecat la final cu
mingea de joc, dupã cele trei goluri
marcate, el declarând apoi: „Am luat
mingea, sunt foarte fericit. Nu doar
pentru mine, ci pentru faptul cã am
reuºit sã obþinem victoria. Anul trecut am dat trei goluri tot sezonul,
acum am dat într-un meci. Probabil
cã acasã nu reuºim sã marcãm din
cauza terenului, suntem o echipã
care paseazã, care construieºte ºi nu
o putem face pe un teren precum
cel de pe Ion Oblemenco. În plus,

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.
FC Botoºani – Sepsi 0-0
FC Voluntari – „U” Craiova 1-5
Au marcat: Laidouni 85 – pen. / Bancu 24, 41, 88 – pen.
Kelic 27, Mitriþã 39.
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1. FCSB
2. CFR Cluj
3. Astra
4. Dinamo
5. Cãlãraºi
6. Craiova
7. Sepsi
8. Gaz Metan
9. Botoºani
10. Hermann.
11. Viitorul
12. Chiajna
13. Poli Iaºi
14. Voluntari
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