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Marele cãrturar al neamului ro-
mânesc, acad. Ioan Aurel Pop,
preºedintele Academiei Române,
i-a contrazis recent, cu argumen-
te istorice infailibile, pe culturã / 2

actualitate / 4

Poliþiºtii de frontierã din cadrul Punc-
tului de Trecere a Frontierei (PTF)
Calafat au descoperit, ascuns pe osia
unui camion în care cãlãtoreau doi ce-
tãþeni turci, un cetãþean sirian, care in-
tenþiona astfel sã intre ilegal în þarã. Atât
sirianul, cât ºi vehiculul sub care a fost
gãsit, cu tot cu cei doi ºoferi, au fost
predaþi autoritãþilor bulgare pentru dis-
punerea mãsurilor legale.

TTTTTeatrul Naþional din Craiovaeatrul Naþional din Craiovaeatrul Naþional din Craiovaeatrul Naþional din Craiovaeatrul Naþional din Craiova
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liderii maghiari, care o þin langa
cu revendicarea autonomiei teri-
toriale, locale ºi culturale, în ori-
ce împrejurare, ºi cu precãdere

în anul Centenarului.
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Compania Wizz Air lanseazã o nouã rutã, de la Craiova
spre Bruxelles Charleroi, în Belgia, aceasta fiind una din-
tre cele 11 noi curse anunþate ieri în întreaga reþea extinsã
a companiei. Evenimentul a fost marcat atât la Craiova, cât
ºi la Bucureºti, prin douã conferinþe de presã. Noua cursã
va fi operatã de douã ori pe sãptãmânã, marþea ºi sâmbãta,
începând cu data de 15 decembrie.
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- Îmi spui cã duci o viaþã de câi-
ne, Popescule, cã alergi ca un cal
toatã ziua, cã munceºti ca un bou
ºi cã mâncarea o piguleºti ca pã-
sãrile. De ce nu te duci pentru un
control la un medic veterinar?

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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MIRCEA CANÞÃR
Marele cãrturar al neamului românesc,

acad. Ioan Aurel Pop, preºedintele Acade-
miei Române, i-a contrazis recent, cu argu-
mente istorice infailibile, pe liderii maghiari,
care o þin langa cu revendicarea autonomiei
teritoriale, locale ºi culturale, în orice îm-
prejurare, ºi cu precãdere în anul Cente-
narului. Or, numai cunoaºterea detaliatã a
circumstanþelor din anul 1918 ºi a derulãri-
lor istorice, de pânã atunci, poate facilita
enunþarea unor puncte de vedere realiste.
Academicianul Ioan Aurel Pop a reamintit
în temeiul cercetãrilor sale solide, – fiindcã
istoricul nu se poate baza doar pe talent na-
rativ – în gazetadecluj.ro Hotãrârea de uni-
re a Transilvaniei cu România adoptatã la 1
decembrie 1918, cu cele 9 puncte ale ei,
fãrã ca vreo unul dintre acestea sã facã vreo
referire expresã la autonomia, fie ºi parþialã
a Transilvaniei, dupã criterii etnice. De alt-
fel, ºi subliniazã acest detaliu marele isto-
ric, „autonomiile istorice” din Transilvania,
inclusiv „pãmântul secuiesc” fuseserã des-
fiinþate de cãtre statul dualist austro-ungar,
mai exact de cãtre parlamentul ºi guvernul

de la Budapesta, în a doua jumãtate a seco-
lului al XIX-lea. De la începutul anului în
curs, academicianul Ioan Aurel Pop a fãcut
mai multe comunicãri ºtiinþifice, pe seama
semnificaþiei internaþionale a actului de la
1918. Va conferenþia ºi la Craiova, din câte
suntem încredinþaþi, în perioada urmãtoare,
ca invitat al Bibliotecii Judeþene Theodor ºi
Aristia Aman. Ce ne valideazã academicia-
nul Ioan Aurel Pop este un punct de vedere
împãrtãºit ºi de alþi istorici, de bunã credin-
þã, dar altitudinea sa moralã ºi intelectualã
„bate în cuie”, cum se spune, adevãruri încã
rãstãlmãcite de revizionismul maghiar. În
momentul declaºãrii primului rãzboi mon-
dial se afirma o tezã care pãrea de necon-
testat: succesul miºcãrilor de emancipare a
popoarelor, prinse în arhitectura imperiului
austro-ungar, depindea de rezultatul conflic-
tului. Natural, ºi România se gândea foarte
serios la acest posibil rezultat, înainte de a
face pasul decisiv spre intrarea în conflict.
Dacã intra, cum doreau germanofilii, în
Tripla Alianþã, cum s-ar fi impus, în acord
cu angajamentele secrete luate, în 1883, ºi

victoria ar fi revenit acesteia, atunci ar fi
trebuit sã ne mulþumim eventual cu Basara-
bia ºi sã renunþãm la Transilvania ºi Buco-
vina. Nu putea revendica, de la un aliat, sã
renunþe la o parte din teritoriul pe care îl
considera al sãu. Dacã România intra în rãz-
boi alãturi de Tripla Înþelegere sau Antanta,
cum dorea cea mai mare parte a opiniei pu-
blice româneºti, ºi aceasta obþinea victoria,
atunci România trebuia sã renunþe la Basa-
rabia, sperând în schimb la realipirea Tran-
silvaniei ºi Bucovinei. Prelungirea neutrali-
tãþii putea sã fie ºi o piedicã majorã pânã la
urmã, chiar în calea înfãptuirii unirii. Dupã
doi ani de neutralitate, România a intrat în
rãzboi, dupã cum se ºtie, în pofida opoziþiei
germanofililor, în august 1916, de partea An-
tantei. Au urmat doi ani de rãzboi – 1917 ºi
1919 – plini de privaþiuni, sacrificii umane,
materiale ºi teritoriale ºi chiar de pierderi de
speranþe. La un moment dat în 1917 Româ-
nia pãrea distrusã: Bucureºtiul fusese ocupat
de trupele invadatoare germane. Casa Rega-
lã, Parlamentul ºi Guvernul, dar ºi alte insti-
tuþii centrale se mutaserã la Iaºi. ªi, de ase-

menea, tezaurul naþional a fost trimis la Mos-
cova – enormã greºealã –, ceea ce a însem-
nat irosirea sa pânã astãzi, în cea mai mare
mãsurã. Apãrarea eroicã a pãrþii de þarã rã-
mase, posibilã victoriilor de la Mãrãºti, Mã-
rãºeºti ºi Oituz, în vara anului 1917, nu a
putut fi urmatã de o ofensivã româneascã,
din cauza lipsei de sprijin din partea Antantei
ºi a defecþiunii Rusiei, devenitã bolºevicã. ªi
totuºi, pânã la urmã, energiile naþiunii ºi îm-
prejurãrile internaþionale s-au conjugat sub o
zodie favorabilã, creându-se premizele „Ro-
mâniei Mari”, cum i se mai spunea atunci cu
admiraþie. Nu se poate scoate din discuþie
voinþa de unire a românilor, sacrificiul lor de
a-ºi forma scutul, adãpostul ºi apãrãtorul lor:
statul naþional. Pânã la urmã unirea s-a dato-
rat, în mare mãsurã, cum ar fi spus Nicolae
Bãlcescu, ne asigurã academicianul Ioan
Aurel Pop „lucrãrii poprului român asu-
pra lui însuºi”. Marile puteri nu au fãurit
România, nici Polonia, nici Lituania etc, ci
au recunoscut doar la Conferinþa de Pace de
la Paris din 1919-1920, ceea ce deciseserã
popoarele respective.

O nouã sesiune de
înscrieri în programul
„11 plus 1 indepen-
dent/contemporan” a
fost lansatã, în aceas-
tã varã, de Teatrul
Naþional din Craiova
(TNC), aplicaþiile pu-
tând fi depuse între 15
iunie ºi 15 iulie a.c.
Potrivit regulamentului de participare, specta-
colele trebuie sã se încadreze într-un buget de
4.500 lei brut (transport, cazare, onorarii) ºi
sã nu aibã în distribuþie actori ai TNC. Cele de
teatru trebuie sã aparþinã unor companii inde-
pendente, iar cele de dans pot fi atât producþii
independente, cât ºi ale unor instituþii publice.
6 spectacole de teatru create de companii in-

Pânã pe data de 10 decembrie
2018, Teatrul Naþional „Marin So-
rescu” din Craiova aºteptã înscrieri
la cea de-a IX-a ediþie a concursu-
lui de proiecte pentru tineri regizori
ºi scenografi români. Acesta con-
stã în prezentarea scrisã a unei con-
cepþii regizoral-scenografice în ve-
derea montãrii unui spectacol la sala
studio a instituþiei, în stagiunea
2019-2020.

O condiþie de participare la con-
curs este ca regizorul ºi scenogra-
ful sã fie absolvenþi de studii superi-
oare de specialitate, în ultimii 5 ani.

Concurs pentru concepþii regizoral-scenografice, la Craiova
Textul proiectului propus de ei va
avea la bazã o piesã româneascã
contemporanã, scrisã în ultimii 10
ani ºi cu maximum 8 actori, iar dacã
nu a mai fost reprezentat pe scenã
va avea prioritate. Aceasta nu este o
condiþie obligatorie, subliniazã orga-
nizatorii, dar va fi criteriu de depar-
tajare în cazul egalitãþii de punctaj.
Suma în care câºtigãtorul va trebui
sã se încadreze este 50.000 lei brut
(incluzând costuri de producþie de-
cor ºi onorarii echipa de creaþie –
regizor, scenograf, compozitor etc.,
costuri drepturi de autor).

Proiectele vor fi transmise prin e-
mail, la concurs@tncms.ro, sau prin
poºtã, la sediul teatrului din strada
„A.I. Cuza” nr. 11, Craiova, cod
poºtal 200585 – cu menþiunea „În
atenþia Serviciului Dramaturgie”. De
la lansarea competiþiei ºi pânã în pre-
zent, opt spectacole ale unor tineri
regizori ºi scenografi români s-au
jucat cu mare succes la Craiova, al
nouãlea – „White room” de Alexan-
dra Badea (regia Florin Caracala,
scenografia Ana Ienaºcu) – fiind în
curs de pregãtire.

MAGDA BRATU

Teatrul Naþional din Craiova a primit peste 40 de înscrieri
în programul „11 plus 1 independent/contemporan”

În urma apelului de propuneri în cadrul proiectului „11 plus 1 independent/contemporan”,
care se va derula în stagiunea 2018-2019, 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. O selecþie a
acestora va avea loc în perioada urmãtoare, iar lista câºtigãtorilor va fi fãcutã cunoscutã pe
data de 25 august a.c. Cele 12 spectacole care vor fi alese vor fi prezentate în noua stagiune
artisticã a Naþionalului craiovean. Aplicaþiile au venit din partea unor artiºti din Bucureºti,

Cluj-Napoca, Târgu Mureº, Iaºi, Timiºoara, Craiova, dar ºi din Viena (Austria),
dupã cum a precizat Alice Enuca, PR al Teatrului Naþional din Craiova.

dependente ºi 6 spectacole de dans contem-
poran vor fi selectate de reprezentanþii Tea-
trului Naþional Craiova din cele 43 înscrise în
program, acestea urmând a fi prezentate în

noua stagiune a instituþiei, în Sala Studio.

Artiºti independenþi,
exprimãri neconvenþionale ºi diversitate
Programul „11 plus 1 independent/contem-

poran” a debutat la TNC în stagiunea 2017-
2018, fiind creat cu scopul de a susþine ºi în-
curaja segmentul producþiilor de teatru inde-
pendent ºi de dans contemporan. «„11 plus 1”
este gândit sã funcþioneze ca o rampã de lan-
sare pentru artiºtii independenþi, ce vor avea
ocazia sã se manifeste pe scena noastrã. În
acelaºi timp, publicul va fi expus unor repre-
zentaþii culturale alternative, multe dintre ele
cu impact educativ, un important aspect fiind
faptul cã în Craiova scena de dans contempo-
ran este inexistentã. Proiectul va reuni la Cra-
iova regizori, coregrafi, dansatori, actori din

toatã þara, creând un mediu cultural divers»,
declarau, la vremea respectivã, reprezentanþii
teatrului. Propunerile au curs atunci din toate
colþurile þãrii, în total fiind primite 62 de apli-
caþii (46 spectacole de teatru ºi 16 spectacole
de dans contemporan).

Sãli pline la prima ediþie a programului
Bucureºti, Târgu Mureº, Iaºi, Cluj sunt ora-

ºele din care au ajuns la Craiova artiºti în prima
ediþie a programului. «Spectacole de dans fizic,
spectacole-documentare ce au încercat sã redea
percepþia persoanelor cu autism, comedii pe tema
rasismului, spectacole puzzle de sunet, text ºi
video-proiecþii, spectacole despre experienþa
maternitãþii ºi condiþia femeii în societatea ac-
tualã, au fost câteva dintre subiectele din seria
„11plus1” în stagiunea trecutã», au mai precizat
reprezentanþii teatrului. Spectacolele s-au bucu-
rat de sãli pline, fie la Sala Studio a TNC, fie la
Aula „Buia” a Universitãþii din Craiova.

 MAGDA BRATU
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Wizz Air, cea mai mare compa-
nie aerianã din România ºi unul din-
tre transportatorii cu cea mai rapi-
dã creºtere din Europa, a anunþat
ieri, lansarea unei noi rute de la
Craiova la Bruxelles Charleroi, în
Belgia. Anunþul a fost fãcut con-
comitent la Craiova ºi la Bucureºti.
În Bãnie, momentul a fost marcat
de cãtre conducerea Consiliului
Judeþean Dolj ºi managerul Aero-
portul Internaþional Craiova, Mir-
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Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj :
„Este linia pe care ne-am dorit-o ºi am insistat pentru ea”

„Vã anunþãm astãzi ( n.r ieri) un eveniment pe care ni l-am dorit de mai mult
timp ºi l-am primit cu mare bucurie. Concomitent, cu  evenimentul nostru, la
Bucureºti, are loc o conferinþã de presã a companiei Wizz Air, în cadrul cãreia
se anunþã deschiderea unei noi rute, de pe Aeroportul din Craiova, respectiv
Craiova – Bruxelles. Este linia pe care noi ne-am dorit-o ºi am insistat pentru
ea, pentru cã este clar cã merge cãtre inima Europei ºi vine într-un moment
important, întrucât, de la 1 ianuarie România preia preºedinþia UE ºi deja sunt
anunþate pentru primãvara anului viitor douã evenimente foarte importante. Un
simpozion cu o participare de peste 400 de participanþi pe domeniul automoti-
ve. Vor veni la Craiova reprezentanþii marilor companii auto din întreaga lume.
ªi de asemenea, o mare întâlnire de peste 250 de persoane organizatã de Briga-
da Multinaþionalã, vor veni militarin din toate þãrile membre NATO. ªi atunci o
conexiune Craiova – Bruxelles este impetuos necesarã. Anul viitor va fi anul în
care vom începe extinderea acestei zone de plecãri ºi unei noi zone de sosiri.
Vor fi investiþii de peste 8 milioane de euro. Vom construi ºi o altã parcare, iar
unitatea de pompieri dilocatã în imediata vecinãtate, va avea grijã ºi de Aero-
port. Vor fi aºadar investiþii foarte importante. Iar anunþul final este cel legat de
noul terminal care va semna în jur de 50 – 60 milioane de euro”.

Mircea Dumitru, directorul Aeroportului Internaþional Craiova :
„Biletele s-au pus deja în vânzare”

„Este o rutã pe care ne-o dorim de mai bine de 3 ani de zile. Va începe din 15
decembrie. Va opera în zilele de marþi ºi sâmbãtã, pentru început ºi tarifele
pleacã de la 14,99 euro, aproximativ 30 de euro, dus-întors. Astãzi nu discu-
tãm despre programul de varã, ne vom mai întâlni, probabil la începutul lunii
octombrie. Ne-am grãbit sã o anunþãm, ca sã fie ºi suficient pentru a-i face
reclamã, biletele s-au pus deja în vânzare”.

Cosmin Vasile, vicepreºedintele Consiliului Judeþean Dolj :
„Avem deja 300.000 de pasageri”

„Vreau sã felicit conducerea Aeroportului Internaþional Craiova pentru aceastã
rutã nouã pe care o lansãm astãzi, dar ºi companiei Wizz Air pentru modul
serios în care colaborãm. Dacã la finalul lunii iulie avem deja 300.000 de pasa-
geri, credem cã într-o perioadã scurtã vom depãºi þinþa de 500.000 ºi asta va
face ca neîncãpãtoare actualele terminale ºi aºa cum a precizat ºi domnul
preºedinte Prioteasa vom începe în curând extinderea terminalelor de sosiri,
respectiv de plecãri. Sã sperãm cã ne vom vedea cât de curând ca sã mai
bifãm o nouã realizare, Aeroportul rãmânând una dintre principalele noastre
investiþii”.

Sorin Ratz, head of Corporate Communications la Wizz Air :
“O opþiune convenabilã ºi ieftinã”

“Wizz este compania aerianã europeanã care încearcã întotdeauna sã cree-
ze din ce în ce mai multe conexiuni de cãlãtorie pentru clienþii sãi din întreaga
Europã ºi dincolo de ea. În calitate de cea mai mare companie aerianã din
România, suntem încântaþi sã extindem în continuare reþeaua noastrã din ce în
ce mai mare din România. Suntem încrezãtori cã noul serviciu care leagã
Craiova de capitala belgianã va oferi o opþiune convenabilã ºi ieftinã atât pentru
cãlãtorii în scop de afaceri, cât ºi pentru cei în scop recreativ. Astãzi anunþãm
ºi alte 10 noi rute care vor începe la sfârºitul lunii octombrie ºi se vor adãuga
celor peste 600 de rute deja disponibile clienþilor noºtri. Vom continua sã extin-
dem reþeaua noastrã ºi sã oferim preþuri cu adevãrat accesibile, precum ºi sã
stimulãm economia localã a comunitãþilor pe care le deservim”.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Compania Wizz Air lanseazã o nouã rutã,
de la Craiova spre Bruxelles Charleroi, în
Belgia, aceasta fiind una dintre cele 11 noi

curse anunþate ieri în întreaga reþea extinsã
a companiei. Evenimentul a fost marcat atât
la Craiova, cât ºi la Bucureºti, prin douã con-
ferinþe de presã. Noua cursã va fi operatã de
douã ori pe sãptãmânã, marþea ºi sâmbãta,

începând cu data de 15 decembrie.

cea Dumitru, iar la Capitalã, con-
ducerea companiei a prezentat
noua destinaþie, în cadrul unei con-
ferinþe de presã. Ruta este una din-
tre cle 11 nou anunþate ieri, în în-
treaga reþea extinsã a Wizz Air.
Pasagerii care cautã oportunitãþi de
cãlãtorie interesante pot explora
acum 17 destinaþii noi în 13 þãri.
Incluzând noile rute anunþate ieri,
Wizz adaugã peste 125 de noi rute
în 2018 ºi peste 700 de zboruri sãp-

tãmânale suplimentare pe servicii-
le existente, prin intermediul reþe-
lei sale extinse ºi diversificate care
acoperã 44 de þãri.

Wizz Air a atins un
indicator important

la Craiova
Noua cursã va fi operatã de

douã ori pe sãptãmânã, marþea ºi
sâmbãta, începând cu data de 15
decembrie, iar preþurile pornesc de
la 69 lei. În primele ºapte luni ale
anului 2018, Wizz a transportat
peste 4,5 milioane de pasageri pe
rutele sale cu tarife reduse din Ro-
mânia, cu 13% mai mulþi compa-
rativ cu aceeaºi perioadã a anului
precedent, ºi peste 260.000 de pa-
sageri de la ºi spre Craiova. În pri-
ma parte a anului Wizz Air a atins
un indicator important la Craio-
va, depãºind 1 milion de pasageri
transportaþi de la începerea ope-
raþiunilor, iar pânã la finalul lunii
iulie aproape 1,2 milioane de pa-
sageri au cãlãtorit cu Wizz de la
Craiova. Compania aerianã ºi-a
extins operaþiunile în România cu
patru noi aeronave alocate baze-
lor sale ºi a anunþat în acest an 25
de noi rute cãtre ºi din România.
Wizz oferã în prezent 144 de rute
cãtre 22 de þãri de pe 10 aeropor-
turi din România.
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Noul acord-cadru pentru reabi-
litare ºi modernizarea strãzilor ºi
aleilor din Craiova (PT+execuþie)
a fost scos la licitaþie de Primãria
Craiova încã din vara anului tre-
cut. Cu o valoare de aproape 65
milioane de lei, echivalentul a 15
milioane de euro, contractul a fost
adjudecat abia luna trecutã, fiind
atribuit firmelor Erpia SA ºi Con-
strucþii Erbaºu SA, cel de-al trei-
lea ofertant – Delta ACM – fiind
exclusã din competiþie. Autoritãþi-
le au împãrþit lucrãrile în trei lo-
turi, care au fost ºi licitate ca ata-
re. Astfel, strãzile care se gãsesc
în zona de nord a oraºului (lotul I)
au fost atribuite ambelor societãþi,
pentru suma de 29.126.775 de lei
(fãrã TVA). Asfaltãrile din zona
sud-est a municipiului (lotul II) au
revenit firmei Construcþii Erbaºu
SA, cu o valoare a contractului de
25.531.735 de lei (fãrã TVA). În
fine, strãzile din zona de vest (lo-
tul III) au fost atribuite firmelor
Erpia ºi Erbaºu, pentru suma de
8.632.411 lei, fãrã TVA.

Asfaltãrile pe noul acord-cadru încep din Bariera VâlciiAsfaltãrile pe noul acord-cadru încep din Bariera VâlciiAsfaltãrile pe noul acord-cadru încep din Bariera VâlciiAsfaltãrile pe noul acord-cadru încep din Bariera VâlciiAsfaltãrile pe noul acord-cadru încep din Bariera Vâlcii
Primele din cele 87 de stãzi pe care munici-

palitatea craioveanã ºi-a propus sã le moder-
nizeze în urmãtorii patru ani vor intra în ºanti-
er în scurt timp. Licitaþia pentru constructor a

fost adjudecatã, dar autoritãþile spun cã mai
este nevoie ºi de finalizarea proiectelor teh-
nice pentru fiecare stradã care intrã în lucru,
serviciile de proiectare fiind licitate la pachet.

Strada „Carpenului”,
prima pe listã

Cu toate cã se cunosc construc-
torii care vor lucra la asfaltãri în ur-
mãtorii patru ani, ºantierele nu pot fi
deschise chiar imediat, ci dupã ce
se vor face ºi proiectele tehnice ale
strãzilor, serviciile de proiectare fi-
ind licitatate la pachet cu execuþia
lucrãrilor. ”Fiecare lucrare va înce-
pe cu perioada de proiectare, pentru
cã executantul face ºi proiectarea,
aºa a fost licitaþia“, a menþionat edi-
lul Mihail Genoiu, la ultima ºedinþã a

CLM Craiova. Potrivit acestuia, pri-
mele strãzi care vor intra în proces
de modernizare vor fi „Carpenului”,
„Ogorului” ºi „Rãºinari”: „Se va da
ordinul de începere a lucrãrilor la
primele strãzi, Carpenului, unde li-
citaþia a fost câºtigatã de firma Er-
pia, iar execuþia va însemna nu doar
asfaltare, ci ºi casetarea canalului.
Sperãm ca lucrãrile sã înceapã anul
acesta. ªi tot acolo mai sunt douã
artere mai mici, Ogorului ºi Rãºinari,
care vor intra ºi ele la asfaltare”. În
acest pachet mai este adjudecatã ºi
strada „Fermierului” din cartierul

Brestei, pentru care autoritãþile au
recunoscut cã primesc în permanen-
þã reclamaþii, mai ales când plouã.

Se asfalteazã ºi zona
din spatele stadionului

Strãzile din lotul II, care înseam-
nã zona centralã a oraºului, Ciuper-
cã – stadion, vor intra în ºantier ul-
tima datã. Deºi se aflã foarte aproa-
pe de centrul Craiovei, la numai câ-
teva minute de mers din zona istori-
cã a oraºului, strãzile din spatele sta-
dionului sunt amenajate direct pe pã-
mânt, fãrã sã fie vreodatã asfaltate,
prin urmare lucrãrile de acolo nece-
sitã mai multã pregãtire ºi investiþie
mai mare. Autoritãþile le-au lãsat,

însã, firmelor de construcþii posibi-
litatea de a subcontracta unele lucrãri,
dar nu mai mult de 18% din con-
tract. O altã condiþie care a fost im-
pusã constructorilor spune cã reabi-
litarea ºi modernizarea strãzilor ºi alei-
lor se va realiza „în amplasamentul
existent, fãrã a se pãrãsi ampriza exis-
tentã a strãzilor. Elementele geome-
trice atât în plan, cât ºi în profil longi-
tudinal ºi transversal vor fi adaptate
la amplasamentul existent, astfel în-
cât proprietãþile riveranilor sã nu fie
afectate, iar instalaþiile electrice din
zonã sã nu fie necesar a fi mutate“,
dupã cum se precizeazã în anunþul
de atribuire a lucrãrilor de asfaltare.

LAURA MOÞÎRLICHE

Autorul accidentului mortal produs duminicã,
la Iºalniþa, a murit, în noaptea de duminicã spre
luni, în spital. Este vorba despre craioveanul de
49 de ani care conducea, pe DE 70, autoturismul
Dacia Logan ce a lovit un motociclist de 26 de
ani, accidentându-l mortal. ªoferul rãmãsese în-

Autorul accidentului mortal de la Iºalniþa a decedat în spital
carcerat, a fost scos de pompierii de la ISU Dolj
din maºinã, resuscitat ºi transportat cu elicopte-
rul SMURD la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova însã, în ciuda eforturilor medicilor, din
cauza gravitãþii leziunilor suferite, a decedat. Sta-
rea pasagerului în vârstã de 42 de ani, din autotu-
rism, este bunã.

***
Din pãcate, tragedia de la Iºalniþa nu a fost sin-

gura. În noaptea de duminicã spre luni un alt moto-
ciclist ºi-a pierdut viaþa. Conform reprezentanþilor
IPJ Dolj, tânãrul, în vârstã de 27 de ani, din Segar-
cea, a pierdut controlul motocicletei, pe care o con-
ducea pe DN 55A, iar la intrarea în comuna Mãce-
ºu de Jos, într-o curbã, s-a izbit violent de un stâlp
din beton, fiind proiectat, ulterior, în afara pãrþii
carosabile. În urma accidentului a rezultat decesul
motociclistului. Potrivit IPJ Dolj, tânãrul avea sus-
pendat dreptul de a conduce vehicule.

CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii craioveni de la Rutierã sunt
în cãutarea ºoferului unui autoturism
Opel Astra, de culoare roºie, înmatri-
culat în Spania, care a provocat, ieri,
un accident pe Calea Bucureºti din Cra-
iova ºi a fugit. Potrivit reprezentanþilor
Inspectoratului de Poliþie Judeþean (IPJ)
Dolj ºoferul a lovit un copil în vârstã
de 10 ani, care încerca sã traverseze
printr-un loc nepermis Calea Bucureºti.
Problema este, potrivit oamenilor legii,
cã autoturismul se angajase în depãºi-
rea unei coloane de maºini. Minorul era
conºtient atunci când a fost preluat de
ambulanþã, fiind transportat la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova pen-
tru investigaþii ºi îngrijiri. „ªoferul a pã-
rãsit locul accidentului ºi în prezent
poliþiºtii efectueazã verificãri în vede-
rea identificãrii acestuia ºi tragerii la
rãspundere penalã”, a declarat inspec-
tor principal Cosmin Grãdinaru, purtã-
torul de cuvânt al IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Conform reprezentanþilor Ser-
viciului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã (STPF) Dolj, la sfârºi-
tul sãptãmânii trecute, la Punctul
de Trecere a Frontierei (PTF)
Calafat, judeþul Dolj, s-a prezen-
tat pentru a intra în þarã un cetã-
þean turc, la volanul unui autoca-
mion marca Volvo. Acesta era în-
soþit de un alt cetãþean turc, care
avea calitatea de ºofer de rezer-
vã. Cei doi transportau, conform
documentelor de însoþire a mãr-
fii, textile din Turcia pentru Ger-
mania. Cu ocazia controlului spe-
cific, echipa mixtã de control for-
matã din poliþiºti de frontierã ro-
mâni ºi bulgari a descoperit, as-
cunsã pe osia camionului, o per-
soanã de sex masculin. La cerce-
tãri, s-a constatat cã este vorba
despre un cetãþean sirian în vâr-

Poliþiºtii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere a Fron-
tierei (PTF) Calafat au descoperit, ascuns pe osia unui camion în

care cãlãtoreau doi cetãþeni turci, un cetãþean sirian, care
intenþiona astfel sã intre ilegal în þarã. Atât sirianul, cât ºi

vehiculul sub care a fost gãsit, cu tot cu cei doi ºoferi, au fost
predaþi autoritãþilor bulgare pentru dispunerea mãsurilor legale.

stã de 26 ani. Acesta a declarat cã
s-a ascuns sub camion în apro-
pierea podului Calafat-Vidin, îna-
inte de controlul de frontierã ºi in-
tenþiona sã ajungã în Germania.
Cei doi ºoferi au declarat cã nu
aveau cunoºtinþã despre persoa-
na ascunsã de sub compartimen-
tul marfã al mijlocului de trans-
port. „Poliþiºtii de frontiera au
procedat la întreruperea cãlãtoriei
persoanelor în cauzã, iar conform
protocolului romano-bulgar, cetã-
þeanul sirian, ºoferii ºi mijlocul
de transport au fost preluaþi de
Poliþia de Frontierã Bulgarã în
vederea continuãrii cercetãrilor ºi
dispunerii masurilor legale ce se
impun”, dupã cum a declarat
subinspector Cãtãlin Eugen Ilie,
purtãtorul de cuvânt al STPF Dolj.

CARMEN ZUICAN

Copil de 10 ani accidentat de un ºofer care a fugit

Cetãþean sirian ascuns pe osia unui
camion, descoperit la PTF Calafat
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Prima licitaþie a fost, aºa-
dar, lansatã în Sistemul
Electronic de Achiziþii Pu-
blice în cursul acestei luni
ºi se referã la actualizarea
Documentaþiei de Avizare a
Lucrãrilor de Intervenþie
pentru acest obiectiv. Va-
loarea contractului depã-
ºeºte 250.000 de lei.

„Colegiul Naþional «Ca-
rol I» este o emblemã a
Craiovei, fãrã doar ºi poa-
te. Pentru mulþi dintre noi,
acea clãdire a însemnat
startul în educaþie, oferit
nouã prin corpul profesoral
de excepþie, dar ºi prin fap-
tul cã am conºtientizat cã
învãþãm într-un loc încãrcat
de istorie, pe care îl preþuim
ºi acum. Aceastã clãdire,
care gãzduieºte ºi Opera
Românã Craiova, meritã o
atenþie deosebitã, iar ea îi
va fi acordatã prin grija
Companiei Naþionale de In-
vestiþii. Iatã cã CNI deja a
demarat prima licitaþie pen-
tru reabilitarea Colegiului
«Carol I» ºi a operei, iar pe

Compania Naþionalã de Investiþii (CNI) a
demarat prima licitaþie pentru actualizarea
documentaþiei în ceea ce priveºte contractul
de reabilitare ºi consolidare a Colegiului Na-
þional „Carol I”, aceeaºi clãdire ce gãzduieºte
ºi Opera Românã Craiova. Prin proiectul ini-
þiat de ministrul Muncii ºi Justiþiei Sociale,
Lia Olguþa Vasilescu, ºi, ulterior, la insistenþa
preºedintelui PSD Dolj, senatorul Claudiu
Manda, cu susþinerea tuturor parlamentari-
lor de Dolj, clãdirea-monument istoric, afla-
tã într-o stare avansatã de degradare, a fost
inclusã pe lista de investiþii a Ministerului
Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publi-
ce, prin Compania Naþionalã de Investiþii.

6 august vor fi deschise
ofertele. Este vorba despre
contractul ce reuneºte ac-
tualizarea Documentaþiei
de Avizare a Lucrãrilor de
Intervenþie, expertiza tehni-
cã, studiul de acusticã pen-
tru sala Operei Române Cra-
iova, precum ºi alte docu-
mente necesare demarãrii
celorlalte licitaþii, ce se vor
încheia cu cea pentru execu-
þie. Personal, ca fostã elevã
a acestui colegiu de presti-
giu, sper ca bãtrâna clãdire
sã-ºi recapete strãlucirea de
altãdatã”, a subliniat depu-
tatul PSD de Dolj, Eliza
Peþa-ªtefãnescu.

Reabilitarea ºi consolida-
rea Colegiului Naþional
„Carol I”, alãturi de Opera
Românã, au fost incluse în
Programul de Guvernare al
Partidului Social Demo-
crat, intrând astfel în seria
pregãtirilor pentru Cente-
narul Marii Uniri. Clãdirea
impresionantã este monu-
ment istoric de interes na-
þional, ce dateazã de la sfâr-

ºitul anilor 1890, costuri-
le reabilitãrii ei urmând sã
se ridice la peste 7 milioa-
ne de euro.

„Conform cifrelor furni-
zate de cãtre reprezentanþii
Companiei Naþionale de In-
vestiþii, costurile necesare
se ridicã la aproximativ 33
de milioane de lei, o sumã
deloc de neglijat, ceea ce ne
aratã importanþa acestei
clãdiri la nivel naþional.
Clãdirea despre care vor-
bim nu înseamnã doar o
ªcoalã ºi sediul Operei Ro-

mâne Craiova, ci este un
gigant, un martor al istoriei
ultimilor peste 120 de ani.
Este datoria noastrã sã fa-
cem tot ce ne stã în putinþã
pentru a ne asigura cã isto-
ria rãmâne vie, pentru ca ºi
alþii sã poatã fi martori la
ea. Vãzând felul în care lu-
crurile s-au miºcat pânã
acum, nu pot decât sã pri-
vesc cu încredere cãtre acest
proiect atât de important
pentru Craiova”, a conchis
deputatul PSD de Dolj, Eli-
za Peþa-ªtefãnescu.
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Anunþul tãu!
Scoala Popularã de Arte ºi Meserii Cornetti
Craiova, cu sediul în strada Jieþului nr.19, pri-
meºte înscrieri pentru anul I de studii, an ºco-
lar 2018- 2019, în perioada 20-31 august 2018,
la urmãtoarele discipline: canto, clasic, mu-
zicã uºoarã, muzicã popularã, pian, vioarã,
chitarã, orgã, acordeon, saxofon, balet, ac-
torie, picturã, graficã, artã cinematograficã.
Examenul de admitere, în anul I , se va desfã-
ºura în perioada 3-6 septembrie 2018. Relaþii
la telefon 0251/ 413.371; între orele 9.00- 15.00
sau pe www.scoalacornetticraiova.ro.
 KHODADADI DEHCHANI MIRELA ªI KHO-
DADADI DEHCHANI ALI pentru SC EURO-
GENETIC SRL, titular al proiectului CON-
STRUIRE SKID GPL, cabinã staþie, firmã lu-
minoasã ºi amplasare teren fotbal sintetic-
construcþii provizorii, cu durata de amplasa-
re 10 ani, anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre APM
Dolj: proiectul nu se supune evaluãrii im-
pactului asupra mediului, proiect propus a
fi amplasat în: Craiova, str.Aleea 4 ªimnic,
nr.24. Proiectul deciziei de încadrare ºi moti-
vele care fundamenteazã pot fi consultate la
sediul autoritãþii competente pentru protec-
þia mediului APM Dolj din Craiova, str.Petru
Rareº, nr.1, în zilele luni-joi, între orele 8.00-
16.00, ºi vineri, 8.00-14.00, precum ºi la adre-
sa de internet: office@apmdj.anpm.ro. Pu-
blicul interesat poate înainta comentarii/ob-
servaþii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publicãrii prezen-
tului anunþ, pânã la data de 12.08.2018.
Comuna Goieºti titular al proiectului „Mo-
dernizarea reþelei de drumuri de interes local
comuna Goieºti, judeþul Dolj”, anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare de cãtre Agenþia pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj: proiectul nu se supune
evaluãrii impactului asupra mediului, proiect
propus a fi amplasat în comuna Goieºti, sa-
tele Pometeºti, Popeasa, Adâncata, Malaieºti,
Muiereni, judeþul Dolj. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul autoritãþii compe-
tente pentru protecþia mediului APM Dolj din
Craiova, str.Petru Rares, nr.1, în zilele luni-joi
între orele 8.00-16.30 ºi vineri orele 8.00-14.00,
precum ºi la urmãtoarea adresã de internet:
office@apmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaþii la proiec-
tul deciziei de încadrare în termen de 5 zile
de la data publicãrii prezentului anunþ, pânã
la data de 11.08.2018.
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OFERTE DE SERVICIU
Caut doamnã îngrijire bã-
trânã, intern, de luni pânã
vineri. Telefon: 0728/
012.055

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
CASE

Vând casã sat Cioroiaºi,
teren 2800 mp. Telefon:
0765/152.614.

Anunþul tãu!
SC OMV PETROM SA anunþã publicul inte-
resat asupra luãrii deciziei etapei de încadra-
re: de a nu se efectua evaluarea impactului
asupra mediului ºi de a nu se efectua eva-
luarea adecvatã, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului ºi/sau
de evaluare adecvatã, pentru proiectul „Des-
fiinþare construcþii ºi instalaþii staþie uscare
gaze Vârteju”, propus a fi amplasat în comu-
na Tãlpaº, sat Tãlpaº, judeþul Dolj. Proiectul
deciziei de încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la sediul APM
Dolj, la adresa: strada Petru Rareº, 1, Craio-
va, 200349, în zilele de luni pânã vineri, între
orele 9.00-14.00, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de încadrare,
pânã la data de 10.08.2018.
SC OMV PETROM SA anunþã publicul inte-
resat asupra luãrii deciziei etapei de încadra-
re: de a nu se efectua evaluarea impactului
asupra mediului ºi de a nu se efectua eva-
luarea adecvatã, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului ºi/sau
de evaluare adecvatã, pentru proiectul „Des-
fiinþare construcþii ºi instalaþii staþie de colec-
tare, separare ºi distribuþie a þiþeiului (Depozit
Vârteju)”, propus a fi amplasat în comuna
Tãlpaº, sat Tãlpaº, judeþul Dolj. Proiectul de-
ciziei de încadrare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la sediul APM Dolj,
la adresa: strada Petru Rareº, 1, Craiova,
200349, în zilele de luni pânã vineri, între ore-
le 9.00-14.00, precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet: http://apmgj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/observaþii
la proiectul deciziei de încadrare, pânã la data
de 10.08.2018.

Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canaliza-
re la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.

Vând casã + dependin-
þe, vie, pãdure comuna
Scaeºti, preþ negociabil.
Telefon: 0744/375.858.

Vând sau schimb casã
str. Eliza Opran cu apar-
tament etaj 1 sau 2. Tele-
fon: 0730/504.515.

Vând gospodãrie în  comu-
na Valea Stanciului, judeþul
Dolj. Telefon: 0721/502.003.

Vând douã
chioºcuri noi,

cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.

Vând casã comuna
Calopãr, sat Dâlga din
cãrãmidã, anexe gos-
podãreºti ºi beci, grãdi-
nã cu vie. Telefon:
0770/900.833; 0735/
923.982.

Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzi-
re centralã, 560 mp
sau schimb cu aparta-
ment. Telefon: 0746/
498.818.

Vând teren casã,
1.200 de metri pãtraþi, în
comuna Iancu Jianu,
judeþul Olt – pe lângã li-
ceu, cu temelie beton,
2 camere + antreu, fân-
tânã cu hidrofor, pãtul
metalic, cu perdea în
faþã unde introduci
douã autoturisme,
gard metalic, pomi fruc-
tiferi. Acte la zi. Preþ
16.500 de euro, nego-
ciabil. Telefon: 0769/
512.701.

Vând casã cu 4 came-
re, bucãtãrie, baie + wc
în interior ºi alte anexe
în curte, locuibile, gard
metalic, fântânã, pomi
fructiferi, în comuna Ian-
cu Jianu, judeþul Olt.
Preþ 25.000 de euro,
negociabi l .  Telefon:
0769/512.701.

Proprietar vând casã
nouã zona Bordei +
500 mp curte. Telefon:
0752/641.487.

Vând casã bãtrâneas-
cã 1200 m.p. comuna
Robãneºti 20 km, vie,
fântânã, dependinþe.
Telefon: 0767/648.731.

Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtã-
þitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Te-
lefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Particular, vând teren în
ªimnicu de Sus, strada
Mihai Eminescu, nr. 84,
lãþime 12 metri, lungime
70 m, vie, între vecini.
Relaþii la telefon: 0728/
012.055.

Vând teren Podari sau
arendã. Telefon: 0722/
943.220.

Vând teren comuna
Orodel, judeþul Dolj,
2600 mp intravilan la
asfalt, cadastru, intabu-
lat. Preþ negociabil
12.000 E. Telefon: 0748/
240.121.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 7 august 2018

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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:

INFORMARE

Aceastã informare este efectuatã de: Primãria comunei
Bistreþ, str. Calea Dunãriii, nr. 192, judeþul Dolj, ce intentio-
neazã sã solicite la ABA Jiu, aviz de gospodãrire a apelor
pentru Construire platformã comunalã de depozitare ºi gos-
podãrire a gunoiului de grajd în comuna Bistreþ, judeþul Dolj.

   Aceastã investiþie este nouã.
   Dejecþiile lichide sunt colectate într-un bazin etanº

vidanjabil.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederi-

le Legii apelor nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.

   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimen-
tare cu privire la solicitarea avizului de gospodãrire a ape-
lor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.

   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, suges-
tii ºi recomandãri se pot adresa solicitantului, dupã data de
06.08.2018.

Vând teren arabil 2,5 ha
spatele Metro ºi teren ara-
bil 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 utilitã-
þile instalate, asfalt, lângã
pãdure. Telefon: 0744/
563.640, 0351/402.056.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

 STRÃINE
Vând Opel Corsa B, din
2000, motor 972 cm, aer
condiþionat, geamuri elec-
trice, 550 euro. Telefon:
0744/474.400

Vând OLTCIT - CLUB - pen-
tru Rabla. Preþ convenabil.
Telefon: 0766/350.742.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr volumele I, II, III, IV
din O mie ºi una de nopþi /
traducere Haralamb Grã-
mescu - Bucureºti: Ed.
Erc. Press 2009. Telefon:
0351/408.730.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând douã sobe de te-
racotã complete 300,
400 lei ºi 150 þigle 2 lei/
buc. Telefon: 0771/
518.063.

Vând armã vînãtoare
SHUL GRUP 12. Telefon:
0763/ 666.674.

Vând lãmâi productiv cu
fructe de lãmâi în el, preþ
1000 lei. Telefon: 0765/
261.910.
Vând hidrofor nou cu toa-
te utilitãþile. Telefon: 0767/
153.551.
Vând plug de arat cu boi.
Preþ convenabil. Telefon:
0766/350.742.
Vând motosapã marca
BUDGET BBP 500. Tele-
fon: 0721/945.405.
Vând porc peste 200 kg.
Telefon: 0722/396.811.
Vând rezervor autogaz
perntru autoturisme. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând prune - comuna
Moþãþei. Telefon: 0734/
295.977.
Vând fax- copiator marca
SAMSUNG SF 5100 P.
Telefon: 0721/995.405.

Vând hidrofor, presã hidr-
aulicã mase plastice, cã-
ruþ carte cu douã roþi, uºi
dormitor. Telefon: 0767/
153.551.

Vând pompã KAMA de
udat grãdina, covor per-
san 220 x210, ochelari
de vedere 3,25 ºi + 7 fã-
cuþi pe comandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând centralã termicã
Bosch, pat metalic auto-
mat, sobã teracotã, polizor
2500w, cãruciar handi-
cap, schelã metalicã 2 pi-
cioare. Telefon: 0760/
588.581.

Vând obiecte casnice,
îmbrãcãminte ºi încãlþã-
minte damã, televizor Phi-
lips - 100 lei, video, 50 lei.
Telefon: 0770/354.549.

Vând frigider 2 uºi defect
- 100 lei, televizor color
diagonala 70 cu telecom-
andã 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 re-
zervã, arzãtoare gaze,
discuri cu muzicã diferitã.
Telefon: 0251/427.583.

Hainã îmblãnitã, guler as-
trahan nr. 54, fãcute pe
comandã - 80 lei, pantofi
piele nr. 43 noi - 50 lei, cis-
me damã nr. 38-50 lei,
bascheþi nr. 43. Telefon:
0770/303.445.

Vând boiler electric 100 litri
bine întreþinut, bicicletã ro-
mâneascã de bãrbat. Te-
lefon: 0351/464.043.

Vând 5 calorifere din fon-
tã ºi frigider. Informaþii la te-
lefon: 0251/510.300.

Vând cutie metalicã pen-
tru pãstrat arma de vânã-
toare. Telefon: 0721/
995.405.

Vând frigider „ZIL”, maºi-
nã de cusut „Ileana” stare
bunã de funcþionare, ma-
ºinã de spãlat  ”Alba Lux”,
Pick-up marca „TESLA”
cu boxe. Telefon: 0351/
464.563.

Vând calorifer din fontã cu
5 elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.

Vând 2 electromotoare tri-
fazate 3 KW750. Telefon:
0251/353.295; 0767/
052.639.

Vând maºinã de cusut -
250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Telefon:
0770/298.240.

Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament 4
camere Craioviþa Nouã,
mobilat, centralã. Tele-
fon: 0767/ 850.656.

MATRIMONIALE
PENSIONAR vãduv
din Craiova doresc
cunoºtinþã cu pensi-
onarã singurã din ju-
deþele Dolj ºi Olt, cu
vârsta pânã în 72 ani.
Telefon 0721.158.137.

CONDOLEANÞE
Familia Georgeta ºi
Nicolae Zamfir, regre-
tã trecerea în nefiinþã
a bunei prietene,
prof. ÞECU MARIA.
Dumnezeu sã o odih-
neascã în liniºte ºi
pace! Sincere condo-
leanþe familiei!

 COMEMORÃRI
Gânduri de respect ºi
recunoºtinþã faþã de cei
mai buni pãrinþi, bunici
ºi strãbunici MANEA
DUMITRU ºi MANEA
ªTEFANA din comuna
Mîrºani, Dolj la împlini-
rea a 20 de ani respec-
tiv, 15 ani de când au
plecat de lângã noi. Me-
reu veþi fi în inimile
noastre. Familia Didu,
Craiova
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Play-off-ul Europa League ar fi
mai uºor decât turul trei prelimi-
nar pentru Universitatea Craiova,
fiindcã posibilii adversari, portu-
ghezii de la Sporting Braga ºi
ucrainenii de la Zorya Luhansk,
sunt inferiori lui RB Leipzig. Ieri,
în Elveþia, astfel s-a stabilit la tra-
gerea la sorþi, la care Universita-
tea Craiova a fost ultima care a
ieºit din urne, la fel ca la tragerea
precedentã. Meciurile din turul 3
preliminar sunt programate pe 9
ºi 16 august, iar cele din play-off-
ul Europa League se vor disputa
pe 23 ºi 30 august.

Sporting Braga este o formaþie
înfiinþatã în 1921 ºi a fost elimi-

În play-off-ul Europa League,
Universitatea ar întâlni formaþia

portughezã Sporting Braga sau pe cea
ucraineanã Zorya Luhansk, dar

condiþia este una aproape imposibilã:
eliminarea nemþilor de la RB Leipzig

Universitatea Craiova a oficializat ieri transferul atacantului
de bandã dreaptã paraguayan Cesar Daniel Meza Colli, care a
semnat un contract pe trei ani cu formaþia din Bãnie. În vârstã
de 26 de ani, Meza Colli are ºi cetãþenie italianã ºi va purta
numãrul 7 la Universitatea, pe care anul trecut l-a avut Gustavo.
Meza Colli nu va putea debuta în meciul urmãtor, cu RB Leipzig,
deoarece nu are drept de joc în Europa League pentru Universi-
tatea, dupã ce a evoluat deja în aceastã competiþie anul acesta
cu fosta sa echipã, Keshla, din Azerbaidjan, pentru care a ºi
marcat de douã ori, în dubla cu formaþia maltezã Balzan.  Sud-
americanul este evaluat la numai 150.000 de euro. A jucat în
Serie C, la Pavia, 17 meciuri, marcând 3 goluri. Are 52 de minute
strânse în Serie A în douã meciuri pentru Cesena. În Azerbai-
djan a marcat 4 goluri în 20 de meciuri pentru Zira ºi 3 goluri în
53 de partide la Keshla, având ºi 9 pase decisive. Pentru Alaves
a adunat 30 de minute în 2 meciuri.

Pigliacelli – Nu i se pot imputa go-
lurile, ba chiar a mai evitat câteva. E un
pasator mai bun decât mulþi dintre co-
echipierii lui.

Popa – A rezistat în echipã când s-
a autodepãºit, a fost slab când a jucat
la valoarea lui ºi este de-a dreptul ener-
vant atunci când nu este în formã. Pu-
blicul n-a mai rãbdat ºi l-a huiduit când
a fost schimbat. Firesc, fiindcã evolu-
þiile sale au fost sub orice criticã. ªi cu
Botoºaniul a fost depãºit de joc, golul
care a stabilit scorul final îl poate îm-
pãrþi cu Miron. Nu mai poate fi titular o
datã cu venirea lui Donkor.

Gardoº – Se vede cã n-a jucat 3 ani,
îi lipsesc reflexele, a „ruginit”, pare dez-
orientat de multe ori. Se aºtepta de la el
sã fie omul care sã aducã echilibrul ºi
liniºtea în apãrare, dar este departe de
acest rol. Greºeli de marcaj, de poziþio-
nare ºi de transmitere a mingii ca un
debutant.

Tiago Ferreira – Apãrarea e în cri-
zã, iar portughezul nu face notã dis-
tinctivã.

Borþa – Pentru debut, puºtiul s-a
descurcat bine. Nu a impresionat, dar
nici nu se poate spune cã nu are ce
cãuta în lot. Superior lui Briceag, cel
puþin. Oricum, astfel de meciuri sunt
propice pentru promovarea tinerilor, cu
adversari accesibili, pe teren propriu,
numai cã ei ar trebui introduºi pe rând,
nu în grup, cum s-a întâmplat acum.

Mateiu – Evoluþie satisfãcãtoare,

natã de Pandurii în play-off-ul Eu-
ropa League de acum 5 ani, când
gorjenii au ajuns în grupele com-
petiþiei. A terminat sezonul trecut
pe locul 4 în campionatul lusitan
ºi este o participantã obiºnuitã în
grupele Europa League. Anul tre-
cut, Braga a câºtigat grupa din
care a fãcut parte, alãturi de Lu-
dogoreþ, Istanbul Baºakºehir ºi
Hoffenheim. În 16-imi, Braga a
fost eliminatã de finalista compe-
tiþiei, Marseille, lusitanii câºti-
gând acasã cu 1-0 ºi pierzând în
sudul Franþei cu 3-0. OM avea sã
treacã în sferturi ºi de RB Leip-
zig, cu scorul general de 5-3. Sta-
dionul Municipal din Braga este

unul dintre cele mai spectaculoa-
se din lume, fiind construit în
stâncã. Astfel, deºi are 30.000 de

locuri, arena are stânci în loc de
peluze, acolo fiind amplasate ta-
belele de marcaj. Lotul celor de la
Sporting Braga este evaluat la 75
de milioane de euro, cei mai bine
cotaþi jucãtori fiind mijlocaºul
portughez Ricardo Horta ºi cel
muntenegrean Nikola Vukcevic.

Din cauza situaþiei beligerante
din estul Ucrainei, Zorya Luhansk
îºi disputã meciurile de pe teren
propriu pe arena din Zaporojie. A
terminat campionatul trecut pe lo-
cul 4 în Ucraina, dupã ªahtior Do-
neþk, Dinamo Kiev ºi Vorskla Pol-
tava. Anul trecut, Zorya a evoluat
în grupele Europa League, termi-
nând pe locul 3, dupã Bilbao ºi
Ostersunds ºi înaintea Herthei Ber-
lin. Ca valoare a lotului, Zorya este
sub Universitatea Craiova, având
jucãtori cotaþi la 13,8 milioane de
euro, faþã de cei ai ªtiinþei, care ar
valora 16,2 milioane de euro. Cel
mai scump fotbalist de la Zorya
este mijlocaºul ucrainean Karava-

ev, cu 1,5 milioane de euro, în timp
ce Mitriþã ar fi apreciat la 2,5 mili-
oane de euro.

Pânã sã se gândeascã la play-
off-ul Europa League, ªtiinþa joa-
cã joi, de la ora 19.30, ora Româ-
niei, ora 18.30 în Germania, cu RB
Leipzig. Fanii Craiovei îºi pot
achiziþiona bilete în sectorul oas-
peþilor pe RB Arena la preþul de
10 euro. Pentru meciul retur, bile-
tele sunt: 35 de lei la peluze, 65
de lei la tribuna a II-a, 80 de lei la
tribuna I ºi 200 de lei la VIP.

Dacã va trece în turul 3 preli-
minar de croaþii de la Hajduk
Split, FCSB va juca în play-off cu
învingãtoarea dintre formaþia Ra-
pid Viena, din Austria, la care
evolueazã Andrei Ivan, ºi cea
slovacã Slovan Bratislava. Dacã
va elimina echipa armeanã Alaº-
kert, CFR Cluj va juca în play-off
cu învingãtoarea din duelul Le-
gia Varºovia (Polonia) – Dudelan-
ge (Luxemburg).

Liga I – etapa a III-aLiga I – etapa a III-aLiga I – etapa a III-aLiga I – etapa a III-aLiga I – etapa a III-a
 „U” Craiova – FC Botoºani 2-2
Au marcat:  Au marcat: Mitriþã 20, 35 / L. Fulop 10, Miron 54.
Astra Giurgiu – Sepsi 1-1
Au marcat: L. Buº 4 / Simonovski 62.
CFR Cluj – Chiajna 2-1
Au marcat: Þucudean 55, Culio 74 – pen. / Batin 85.
Hermannstadt – Dunãrea Cãlãraºi 1-1
Au marcat: Blãnaru 24 / Dobroslavevici 90.
FCSB – Poli Iaºi 4-0
Au marcat: Gnohere 24, 58, Man 86, Moruþan 90.
Meciurile Viitorul – FC Voluntari ºi Gaz Metan – Dinamo s-au jucat
asearã.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

1. Botoºani 3 1 2 0 5-3 5
2. CFR Cluj 3 1 2 0 3-2 5
3. Astra 3 1 2 0 3-2 5
4. Cãlãraºi 3 1 2 0 2-1 5
5. FCSB 3 1 1 1 7-4 4
6. Dinamo 2 1 1 0 5-4 4
7. Gaz Metan 2 1 1 0 3-2 4
8. Sepsi 3 1 1 1 2-2 4
9. Hermannst. 3 1 1 1 2-3 4
10. Craiova 3 0 2 1 2-3 2
11. Poli Iaºi 3 0 2 1 1-5 2
12. Voluntari 2 0 1 1 2-3 1
13. Viitorul 2 0 1 1 1-2 1
14. Chiajna 3 0 1 2 3-5 1

dar nu la nivelul celor de anul trecut.
Rãmâne un om esenþial la mijlocul tere-
nului, e nevoie de travaliul sãu.

Cicâldãu – Dacã-l comparãm cu
Zlatinski de anul acesta, este un câº-
tig, dacã-l comparãm cu Zlatinski din
sezoanele precedente, mai are de lu-
crat. Nu am vãzut pase geniale, ºuturi
periculoase, driblinguri de efect la omul
adus de la Hagi. Poate mai are nevoie
de timp pentru a se integra, ar face bine
sã scurteze aceastã perioadã de adap-
tare, fiindcã echipa suferã.

Bancu – Unul dintre jucãtorii de
bazã, care încearcã sã-ºi asume res-
ponsabilitãþi în aceastã perioadã.
Postul sãu însã nu-l face un element
decisiv. A primit o loviturã de la Mihai
Roman I la începutul meciului, dar n-a
rãmas dator, l-a anihilat practic pe
moldoveanul care-i crease probleme
în alte meciuri directe, a apãrut ºi în
ofensivã de câteva ori. Pãcat de inter-
viul de la final, nu e cazul sã certe spec-
tatorii, a mai avut un discurs asemã-
nãtor ºi dupã unele meciuri de la Se-
verin. Poate cã este influenþat de re-
acþia tribunei, el jucând ºi în bandã,
aproape de fani, dar este profesionist
ºi trebuie sã-ºi vadã strict de joc.

Mihãilã – Puºtiul a avut o primã
reprizã de vis. E adevãrat, merita gal-
ben ºi nu penalty la faza care a contri-
buit la deschiderea scorului, dar pânã
la urmã ºi acesta e un merit. Pasã idealã
pentru Mitriþã la golul al doilea. În par-
tea secundã nu prea i-a mai ieºit nimic,

dar meritã încercat în continuare.

Burlacu – Unul dintre jucãtorii care
nu se regãseºte ºi nu meritã folosit,
fiindcã echipa joacã practic cu un om
în minus. ªi el a fost huiduit când a fost
schimbat, pentru cã vine dupã o pe-
rioadã în care pur ºi simplu a fost ba-
last pentru echipã. Pierde orice minge,
este haotic, nu are nicio legãturã cu
Burlacu de acum un an. Are numãrul 9,
dar în acest ritm va ajunge noul Verdeº
sau Dina pentru public.

Mitriþã – S-a sacrificat ºi i-a cedat
postul sãu tânãrului Mihãilã ºi el a
evoluat ca vârf central. Deºi a marcat
de douã ori, nu se simte în largul sãu
acolo, a pãrut ºi epuizat dupã o orã de
joc. Pãcat cã nu i-a ieºit execuþia la
lovitura liberã, a fost singura ocazie a
Craiovei din repriza secundã. Nu mai
trebuie sã spunem cã este cel mai bun
jucãtor din România ºi lumea aºteap-
tã enorm de la el.

Donkor – Primit cu urale de fani, nu
i-a dezamãgit. Extrem de dedicat, s-a
implicat în joc, a arat banda dreaptã,
deºi el a fost adus sã joace în dreapta
în linia de 3, însã absenþele lui Martic ºi
Dimitrov l-au trimis în bandã pe afri-
can. A avut ocazia sã centreze de câte-
va ori, dar nu a fost prea inspirat.

Kelic – Locul lui nu este în dreapta
liniei de apãrare, este lent, pare prins
undeva în „no man’s land”.

Markovic – Pe cât de bine a intrat
cu Iaºi, pe atât de neinspirat a fost în
sfertul de orã în care a jucat cu Boto-
ºani. Partea bunã este cã s-a implicat
în joc, a încercat sã primeascã min-
gea, dar atingerile sale au fost greºite,
fãrã excepþie.
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