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Împrumutul de 15 milioane euro a primit
verde de la Ministerul Finanþelor

Spania: O reþetã împrumutatã,
parcã, de la Bucureºti!
La 11 septembrie a.c., ministrul spaniol al Sãnãtãþii, Carmen Monton, a trebuit sã demisioneze
din Guvern, în urma acuzaþiilor grave cã ºi-ar fi
schimbat notele pentru obþinerea unui master la
Universitatea „Regele Juan Carlos”, aflatã în centrul unei enorme polemici, botezate „masterga-

te”. Dupã numai câteva zile, mai multe ziare de
dreapta, în siajul partidului liberal Ciudadamos ºi
Partidului Popular (PP) l-au acuzat de plagiat, în
teza de doctorat pe însuºi ºeful Guvernului, Pedro
Sanchez, de numai 100 de zile în funcþie.

actualitate / 2

Un gest demn de admiraþie
La sediul Secþiei 3 Poliþie Craiova s-a prezentat
un bãrbat, în vârstã de 33 de ani, din Craiova, care
a adus la cunoºtinþa poliþiºtilor faptul cã, în timp
ce se afla în cartierul „Valea Roºie” , a gãsit pe
stradã un portofel, în care se aflau carduri bancare, un card de sãnãtate ºi suma de 872 de lei. „Poliþiºtii au identificat persoana în cauzã, un bãrbat
în vârstã de 54 de ani, din Craiova, acesta fiind
invitat la sediul secþiei, pentru a-ºi recunoaºte bunurile pierdute. Bãrbatul s-a prezentat, în scurt
timp, la sediul Poliþiei, unde a constatat, cu plãcutã suprindere, faptul cã nu-i lipsea nimic din portofel. Apreciem în mod deosebit comportamentul de
înaltã þinutã civicã de care a dat dovadã craioveanul, decizia lui de a restitui bunurile gãsite fiind
un exemplu de omenie ºi normalitate pentru concetãþenii noºtri”, a precizat insp. principal Cosmin Grãdinaru, purtãtor de cuvânt al Inspectoratului de Poliþie al Judeþelui Dolj.
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Ministerul Finanþelor Publice a aprobat împrumutul de 15
milioane de euro pe care Primãria Craiova ºi-a propus sãl contracteze de la Banca Europeanã pentru Reconstucþie
ºi Dezvoltare (BERD). Municipalitatea craioveanã urmeazã sã semneze contractul dupã
ce vor fi definitivate ºi ultimele aspecte care sunt legate de
dobândã ºi de comisionul de rambursare
anticipatã.
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Spania: O reþetã împrumutatã, parcã, de la Bucureºti!
MIRCEA CANÞÃR
La 11 septembrie a.c., ministrul
spaniol al Sãnãtãþii, Carmen Monton,
a trebuit sã demisioneze din Guvern,
în urma acuzaþiilor grave cã ºi-ar fi
schimbat notele pentru obþinerea
unui master la Universitatea „Regele Juan Carlos”, aflatã în centrul
unei enorme polemici, botezate
„mastergate”. Dupã numai câteva
zile, mai multe ziare de dreapta, în
siajul partidului liberal Ciudadamos
ºi Partidului Popular (PP) l-au acuzat de plagiat, în teza de doctorat pe
însuºi ºeful Guvernului, Pedro Sanchez, de numai 100 de zile în funcþie. Care a decis publicarea integralã a controversatei lucrãri de doctorat la 14 septembrie a.c. Concluzia
a fost una fãrã apel: lucrarea intitulatã „Inovaþiile diplomaþiei economi-

ce spaniole: analiza sectorului public
2000-2012”, prezentatã în 2012 unui
juriu al Universitãþii private „Camilo Jose Cella”, poate fi calificatã ca
„mediocrã” sau „slabã”, cum au evaluat-o mai mulþi universitari intervievaþi de presa spaniolã, dar atât.
Dupã analizele fãcute, prin tehnici
specifice, lucrarea nu poate fi consideratã a fi „fructul unui plagiat” ºi
nici nu existã elemente menite sã
acrediteze ideea cã ar fi fost scrisã
de un alt economist sau inspiratã excesiv din rapoarte guvernamentale,
cum afirma site-ul de informaþii „okdiario”. Purtãtorul de cuvânt al Guvernului, Isabel Celaa, a estimat cã
toatã afacerea nu este altceva decât
o tentativã de a pune la încercare soliditatea ºi credibilitatea echipei gu-

vernamentale, a face zgomot în spaþiul public ºi a deturna concentrarea
Guvernului. Mai mult, ministrul Educaþiei a cerut ca PP ºi Ciudadamos sãºi cearã scuze, iar Pedro Sanchez a
dat asigurãri cã Guvernul sãu este
„plin de energie”. Detectoarele de
plagiat academic „Turnitin” ºi „Plagscan” au oferit procente neconcludente. Palatul Moncloa a fãcut publice rezultatele preluate de presa spaniolã. Interesant este urmãtorul aspect: noul lider al PP, Pablo Casado,
a insistat pânã acolo încât Pedro Sanchez ºi-a publicat, cum spuneam, în
format digital întreaga lucrare. ªi
astfel o dezvãluire nãucitoare s-a dizolvat în derizoriu. Dupã ce Pedro
Sanchez negase cu fermitate orice
plagiat în lucrarea sa. Dar ºi preºe-

dintele Partidului Popular, Pablo Casado, ar fi recunoscut cã ar fi obþinut la Universitatea „Regele Juan
Carlos” diploma de master în dreptul regiunilor, fãrã sã fi trecut vreun examen ºi fãrã sã fi fost prezent
la cursuri. Asupra sa planând delictul de corupþie. Lui Pedro Sanchez i
se cere acum o reformã expresã a
Constituþiei, pentru care nu dispune
însã de o majoritate suficientã în Parlament. Oricum, ceea ce se întâmplã
la Madrid, unde este instalat un Guvern nou, ca rezultat al unei moþiuni de cenzurã, în urma cãreia s-a
prãbuºit executivul condus de Mariano Rajoy, s-a întâmplat, nu de mult,
ºi la Bucureºti. Similitudinile sunt de
luat în consideraþie, fiindcã s-ar putea sã livrãm reþete... involuntar.
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- O fi Popescu bogat, dar ce
folos, e „terminat”!

rei de Comerþ ºi Industrie Dolj.
În aprilie 2017, 24 dintre cei 39
de membri care s-au prezentat
la Adunarea Generalã a Membrilor CCI Dolj, l-au desemnat pe
tânãrul avocat sã îndeplineascã
aceastã funcþie, mandatul fiind
valabil pânã în anul 2021. Din
pãcate, Dragoº Troanþã Turculeanu nu a putut sã-ºi ducã mandatul pânã la capãt fiind nevoit,
dupã cum ne mãrturiseºte chiar
domnia sa, sã-ºi depunã mandatul.
Istoria Camerei de Comerþ ºi
Industrie Dolj este una extrem
de controversatã, iar situaþia
economico-financiarã actualã
este una extrem de precarã. De
fapt, iniþiativa lui Dragoº
Troanþã Turculeanu de a prelua
conducerea acesteia a fost vãzutã de oamenii de business din
Craiova ca pe un act de curaj,
instituþia fiind în pragul falimentului. Mai tânãrul avocat a fãcut tot ceea ce i-a stat în putinþã sã recredibilizeze aceastã Ca-

merã de Comerþ, dar totul a fost
în zadar.
Cândva instituþia a fost un
reper, iar oamenii de business
din Dolj ºi nu numai, se regãseau în paleta generoasã de activitãþi, dar încet-încet, pe mãsurã ce instituþia s-a înglodat în
datorii ºi întreprinzãtorii doljeni
au simþit cã nu mai sunt reprezentaþi aºa cum se cuvine ºi sau retras. De fapt, problema de
fond a fost construcþia Centrului Multifuncþional din curtea
RAT-ului, fãcut cu fonduri europene, proiect implementat cu
ceva ani în urmã ºi cofinanþat
cu un credit „pãbugos”.
În urmã cu un an, fostul preºedinte îºi contruise un plan de
rentabilizare ºi rebranduire, dar
din pãcate nu a fost lãsat sã-ºi
ducã la bun sfârºit proiectul. „O
singurã concluzie am : aici nu
se poate face nimic !”, a sublniat av.dr Dragoº Troanþã Turculeanu.
MARGA BULUGEAN

Pompierii încep recrutarea
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al Judeþului Dolj începe recrutarea candidaþilor
pentru concursul de admitere în instituþiile de
învãþãmânt, din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, care ºcolarizeazã elevi în beneficiul Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã. Astfel,
ªcoala de Subofiþeri Pompieri ºi Protecþie Civilã
„Pavel Zãgãnescu” din Boldeºti are 300 de locuri
destinate bãrbaþilor: subofiþer de pompieri ºi protecþie civilã – 275 de poziþii; maistru militar auto – 25,
iar candidaþilor de etnie romã le sunt alocate douã
locuri la „subofiþeri pompieri ºi protecþie civilã”.
Conform celor precizate de cãtre Compartimentul
„Informare ºi Relaþii Publice” al ISU „Oltenia” Dolj,
informaþiile privind graficul admiterii, datele de
prezentare, etapele ºi probele de concurs; tematica
ºi bibliografia pot fi accesate pe
www.igsu.ro;www.scoaladepompieri.ro. De
asemenea, detalii suplimentare se pot obþine de la
personalul cu atribuþii de recrutare din cadrul ISU
Dolj, la tel. 0251/510.126/interior 27.124 sau pe
site-ul www.isudolj.ro – secþiunea ªcoli Militare.
CRISTI PÃTRU
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Împrumutul de 15 milioane euro a primit
verde de la Ministerul Finanþelor
Ministerul Finanþelor Publice a aprobat împrumutul de
15 milioane de euro pe care Primãria Craiova ºi-a propus
sã-l contracteze de la Banca Europeanã pentru Reconstucþie ºi Dezvoltare (BERD). Municipalitatea craioveanã urmeazã sã semneze contractul dupã ce vor fi definitivate ºi ultimele aspecte care sunt legate de dobândã ºi de
comisionul de rambursare anticipatã.
Anunþul a fost fãcut public,
sãptãmâna trecutã, de primarul
Craiovei. Mihail Genoiu a declarat, într-o conferinþã de presã,
cã Ministerul Finanþelor a aprobat creditul de 15 milioane de
euro de la BERD, iar reprezentanþii Primãriei Craiova s-au întâlnit deja cu consultanþii Bãncii
cu care au purtat ºi primele discuþii legate de investiþiile care se
vor face cu aceºti bani. “E vorba de achiziþia celor 35 de autobuze Euro 6, de reabilitarea celor douã sedii ale primãriei, care
sunt monumente istorice, ºi de
reabilitarea termicã a ºase ºcoli
gimnaziale”, a enumerat primarul achiziþiile care se vor face cu
aceºti bani.

Negocieri
pe marginea
dobânzii
Consiliul Local (CL) Craiova a
votat, în ºedinþa ordinarã din data
de 31 mai, contractarea unei finanþãri rambursabile externe în valoare de 15 milioane de euro de la
BERD, pe o perioadã de 15 ani,
pentru investiþii publice de interes
local. În acest moment, potrivit
primarului, contractul nu s-a semnat efectiv, purtându-se încã discuþii pentru unele condiþii. “S-a
ajuns, la negocieri, la o dobândã
de 2,5% plus EURIBOR, care este
negativ la ora aceasta. Deci, dobânda ar fi sub 2,5%, dar încercãm sã o scoatem ºi mai jos, ºi

mai încercãm sã nu avem comision de rambursare anticipatã, în
cazul în care am avea banii mai
devreme“, a mai adãugat Mihail
Genoiu.

asemenea, sã reabiliteze termic ºi
clãdirile aparþinând unor ºase unitãþi de învãþãmânt – 1.663.334 de
euro. În total, ar fi vorba de

înaintea celor 30 de autobuze hibrid, pentru cã procedurile sunt
mult simplificate“, a mai spus
Genoiu.

22.509.729 de euro, primãria urmând sã acopere din bugetul local
diferenþa de 7.509.729 de euro.

Preþul
tramvaielor a
fost corectat

Sediile Primãriei
vor fi reabilitate
Banii contractaþi de la BERD
sunt destinaþi de municipalitate
pentru o serie de investiþii publice.
Pe lângã cele 35 de autobuze – care
vor costa în jur de 7 milioane de
euro – Primãria Craiova ºi-a programat sã amenajeze ºi cele douã
clãdirii în care administraþia localã
îºi desfãºoarã activitatea: sediul
Palace – 6.237.850 de euro ºi sediul central al primãriei de pe strada A. I. Cuza – 7.608.545 de euro.
Autoritãþile locale ºi-au propus, de

72 de autobuze
ºi tramvaie noi,
în trafic
Potrivit lui Genoiu, cel mai important lucru la acest împrumut
este, totuºi, faptul cã se reîntregeºte flota de mijloace de transport în comun, care are vârsta
de utilizare depãºitã demult. Astfel, cele 35 de autobuze Euro 6
care se vor achiziþiona cu o parte din banii din împrumut se
adaugã la cele 30 de autobuze
hibrid ºi 17 tramvaie cu care SC
RAT Craiova se va dota prin intermediul unui proiect cu fonduri
europene, ºi acest proiect fiind
deja depus atât de Primãria Craiova – cel privind autobuzele, cât
ºi de Ministerul Dezvoltãrii – cel
privind tramvaiele. “Cele 35 de
autobuze Euro 6 cred cã vor veni

Cele 17 tramvaie vor fi achiziþionate, cum spuneam, de Ministerul Dezvoltãrii Regionale, cu
care Primãria Craiova s-a asociat
în luna iulie. Ministerul urma, sã
se ocupe de procedura prin care
sã se achiziþioneze tramvaiele noi,
cu o lungime de aproximativ 25
de metri, însã demersul a pornit
cu stângul dupã ce preþul unui
tramvai a fost estimat greºit, la o
valoare de cinci ori mai micã.
Eroarea a fost corectatã în luna
august, într-o ºedinþã extraordinarã a CL Craiova. Preþul corect
al unui tramvai este de 10 milioane de lei, fãrã TVA, iar valoarea
eligibilã aferentã celor tuturor celor 17 tramvaie fiind de
202.349.385 de lei, inclusiv TVA.
Contribuþia Craiovei la acest proiect este de 2%, care corespunde
sumei de 4.046.987,70 de lei.
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În Dolj au participat peste 20.000 de voluntari
Sâmbãtã, românii ºi-au pus mãnuºile, au luat
saci ºi au participat la “Let`s Do It, România!”,
cea mai mare mobilizare de voluntari din þarã, cu
scopul de a strânge deºeurile din arealele naturale.Încã de la primele ore ale dimineþii, sute de
voluntari au venit la punctele de înregistrare, iar
acþiunea s-a încheiat în jurul orei 15:00, când
partenerii de la salubritate au început colectarea
sacilor în vederea valorificãrii resurselor. O primã
estimare aratã cã peste 338 038 de voluntari au
adunat în jur de 467 453 de saci plini de deºeuri.

jaþi ai Poliþiei, Pompierilor, Jandarmeriei Române au luat parte la
Ziua de Curãþenie Naþionalã, dar
ºi angajaþi ai penitenciarelor ºi
deþinuþi. Din cauza focarelor de
pestã porcinã anunþate cu numai
câteva zile înainte de eveniment,
Ziua de Curãþenie Naþionalã a fost
anulatã în judetul Ialomiþa, iar în
judeþele Cãlãraºi ºi Ilfov s-a desfãºurat numai în anumite zone,
afectând negativ numãrul de voluntari participanþi. De asemenea,
inundaþiile care au avut loc în lunile iunie ºi iulie au afectat evenimentele de cartare – identificare
a mormanelor de deºeuri. Cu toate acestea, peste 2000 de mormane au fost puse pe Harta Deºeurilor prin aplicaþia World Cleanup.

În topul judeþelor cu cei mai
mulþi voluntari se regãsesc Maramureº (32.142 voluntari - 21.008
saci), Botoºani (25.600 voluntari
- 21.000 saci), Bihor (23.000 voluntari – 30.000 saci), Gorj
(21.540 voluntari - 55.000 saci),
Suceava (21.256 voluntari –
23.381 saci), Dolj (21.250 voluntari - 38.500 saci), Vaslui (14.040
voluntari - 18.750 saci), Cluj
(12.000 voluntari - 13.000 saci),
Mureº (11.453 voluntari - 18.730
saci), Giurgiu (10.115 voluntari 14.000 saci).

Craiova: 120 de tone de gunoi

La nivelul judeþului Dolj au fost
implicate: 50 de localitãþi, peste
21.250 de voluntary, care au colectat în jur de 30.000 saci. Numai în Craiova vorbim de 120
tone. Restul de 18.100 de saci, în
restul judeþului Dolj. Este vorba
de colectare selectivã în vederea
reciclãrii. Rezultatele sunt estimative, zilele acestea urmând sã se
facã toate centralizãrile, cifrele finale vor fi publicate în jurul date
de 24 septembrie. “Am fost co-

pleºiþi de susþinerea pe care a
avut-o Let`s Do It, Romania! întrun an dificil din foarte multe
puncte de vedere, de la contextul
politic ºi social, la diverse provocãri din partea vremii sau organizatorice. Cu toate acestea, am reuºit cea mai mare mobilizare de
pânã acum. Chiar dacã, aparent,
vorbim despre o singurã zi de curãþenie pe an, efectele ei se vãd
mult dupã, în mentalitatea oamenilor despre deºeuri ºi despre puterea de a schimba în bine România. În urma ei rãmân conºtiinþa
civicã ºi respectul faþã de naturã.
Mulþumim tuturor celor care au
dat câteva ore din timpul lor de
week-end pentru Let`s Do It, Romania!”, a declarat Ionuþ Iordãchescu, Project Manager.

Pe motiv de pestã porcinã a
fost anulatã acþiunia în Ialomiþa

La curãþenie au participat peste 1200 de primãrii, ºcoli din toatã þara, instituþii judeþene, alãturi
de companii, ong-uri ºi centre de
plasament. De asemenea, sute de
soldaþi ai Armatei Române, anga-

Let‘s Do It, Romania!
nu ar fi posibil fãrã organizatorii
locali din fiecare judeþ

La nivel naþional, peste 400 de
voluntari au contribuit la organizarea celei mai mari miºcãri
sociale din România. Iar la nivel
internaþional, opeste 13 milioane
de voluntari din 155 de þãri au luat
parte la cea mai mare miºcare civicã de curãþare a deºeurilor organizatã vreodatã – World Cleanup Day. Echipele „Let’s Do It!”
din toata lumea s-au mobilizat
exemplar, în contextul în care
mai mult de 15 dintre acestea au
fost lovite de cicloane tropicale,
iar 5 þãri au organizat o acþiune
de curãþenie, deºi se aflã în rãzboi. Partenerul principal al campaniei, Kaufland România, a susþinut organizaþia încã din 2010.
În total, 50 de companii au sprijinit iniþiativa.

Preºedintele României,
Klaus Iohannis, a luat parte
la un pilot de curãþenie

Partenerii instituþionali în România sunt Ministerul Mediului,
Ministerul Educaþiei Naþionale,
Ministerul Apelor ºi Pãdurilor, Mi-

nisterul Turismului,Ministerul
Apãrãrii Naþionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Românilor de Pretutindeni, Ministerul
Afacerilor Externe, , Ministerul
pentru Mediul de Afaceri, Comert
ºi Antreprenoriat, Inspectoratul
General pentru Situaþii de Urgenþã, Jandarmeria Românã, Administraþia Naþionalã a Penitenciarelor,
Uniunea Naþionalã a Consiliilor
Judeþene din România, Asociaþia
Comunelor din România ºi Asociaþia Municipiilor din România.

De asemenea, Preºedintele României, Klaus Iohannis, a luat parte la un pilot de curãþenie desfãºurat cu câteva zile înainte, ca
susþinere pentru Ziua de Curãþenie Naþionalã. La nivelul societãþii
civile, 137 de organizaþii neguvernamentale ºi grupuri civice din
România, reunind zeci de mii de
copii, tineri ºi adulþi implicaþi ºi
sute de mii de beneficiari ºi-au
asumat împreunã susþinerea Zilei
de Curãþenie Naþionalã, prin memorandumul semnat în luna iulie.
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S-au acordat premiile anuale ale Academiei Internaþionale
„Mihai Eminescu”
La Craiova se desfãºoarã, zilele acestea, cea de-a VI-a ediþie a
Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”, ai cãrui promotori sunt Primãria Municipiului Craiova, Consiliul Judeþean Dolj,
Casa de Culturã „Traian Demetrescu”, Academia Internaþionalã
„Mihai Eminescu” ºi Fundaþia Europeanã „Mihai Eminescu”. Deschiderea festivã a avut loc, ieri, la Muzeul de Artã – Palatul „Jean
Mihail”, în prezenþa participanþilor veniþi din peste 30 de þãri, între
care Franþa, Spania, Lituania, Ungaria, Serbia, Mexic, Argentina,
India, Columbia, Chile º.a. În acest cadru au fost acordate premiile
anuale ale Academiei Internaþionale „Mihai Eminescu”, care au rãsplãtit activitatea profesionalã a 10 reprezentanþi din diferite domenii
de activitate. Laureaþii, ca ºi toþi ceilalþi invitaþi, au primit un salut
de bun venit ºi felicitãri ºi din partea autoritãþilor locale ºi judeþene.

Premiile Academiei
Internaþionale
„Mihai Eminescu”
2018:
• Premiul pentru Medicinã:
Dan Anuºca (Craiova)
• Premiul pentru Excelenþã
în Management Performant: Ian
Pearson (Marea Britanie)

Festivalul Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” are loc în perioada 1621 septembrie 2018, aceastã a VI-a
ediþie fiind dedicatã Centenarului
Marii Uniri de la 1918. «Ne bucurãm
sã vã avem alãturi într-un context cu
totul special, pentru cã aceastã a VIa ediþie a festivalului ce îl omagiazã
pe poetul nepereche, cel care scria
„Unirea Românimei e visul meu de
fier”, este aºezatã tocmai sub egida
Centenarului Marii Uniri din 1918, cea
mai mare împlinire istoricã a naþiunii
noastre. Este momentul, mai mult
decât oricând, sã privim mai profund
cãtre ceea ce ne apropie ºi ne uneºte, cãtre valori precum solidaritatea
ºi empatia, iar miracolul poeziei, pe
care ni-l aduceþi, exact acest lucru îl
face: ne ajutã sã ne redescoperim ºi
creeazã între noi punþi de legãturã,
indiferent de obstacole, diferenþe sau
frontiere», le-a spus oaspeþilor, ieri,
la festivitatea de deschidere, Ion
Prioteasa, preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj.

Un cuvânt de salut din partea administraþiei locale a adresat invitaþilor Stelian Bãrãgan, viceprimar al
municipiului Craiova: «Este o sãrbãtoare de suflet pe care noi, craiovenii, suntem mândri cã o gãzduim, aici,
într-un veritabil centru al marilor valori culturale ºi ºtiinþifice. Oraº al unor
mari personalitãþi precum Constantin Brâncuºi, Theodor Aman, Nicolae Titulescu sau Marin Sorescu,
Craiova a renãscut în ultimii ani ºi
datoritã unor evenimente reper precum acesta – Festivalul Mondial de
Poezie „Mihai Eminescu”».
Pe parcursul acestor zile, oaspeþii
din peste 30 de þãri susþin recitaluri
poetice, participã la lansãri de cãrþi
ºi concerte, la discuþii cu elevii despre rolul culturii în epoca tehnologiilor de azi ºi de mâine, precum ºi la
alte evenimente. Aºa sunt lansãrile
unor volume de Lulzim Tafa – „Teuta”, Maria Miragli – „Polvere di stele”, Dmytro Tchystiak – „Teme-te de
memorie”, Jeton Kelmendi – „Rãni-

le Cuvântului”, Slavco Almãjan –
„Un peºte a sãrit din acvariu” (astãzi, ora 10.00, Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”), un recital poetic urmat de un concert de
muzicã popularã susþinut de Ansamblul Folcloric „Maria Tãnase” (astãzi,
ora 18.00, Teatrul de Varã din Parcul
„Nicolae Romanescu”) ºi alte douã
recitaluri poetice, mâine, 19 septembrie, la Inspectoratul Judeþean de
Poliþie Dolj (ora 10.00) ºi Colegiul
Naþional „Elena Cuza” (ora 18.00).
Joi, 20 septembrie, programul evenimentelor se va muta la Calafat. La
ora 12.00, la Muzeul de Artã, va avea
loc un intermezzo muzical al Grupului vocal „Amadeus”, condus de
prof. Dan Vanã, iar la ora 14.00, ceremonia de dezvelire a bustului lui
Mihai Eminescu, realizat de sculptorul Rodion Gheorghiþã, în parcul
care îi va purta numele. Tot aici se
va desfãºura festivitatea de acordare a Marelui Premiu ºi Premiului
Special ale Festivalului Mondial de

Poezie „Mihai Eminescu”.
«Este o mare bucurie cã poeþi din
atâtea þãri vin la Craiova, marea majoritate pentru prima oarã, câþiva pentru a doua oarã. Sunt oameni care îºi
cheltuiesc o grãmadã de bani ºi de
energie pentru a ajunge aici. S-a dus
vestea cã la Craiova oamenii sunt
foarte calzi, cã sunt bine primiþi, cã
poezia lor este apreciatã. Dar, mai mult
decât atât, aici se fac proiecte. Festivalul nu înseamnã câteva recitaluri
ºi atât, ci se publicã lucrãri, traduceri, sunt reciprocitãþi editoriale. Spre
exemplu, a apãrut „Craiova, mon
amour”, o antologie de poezii dedicate Craiovei, anul acesta am tipãrit
ºi un volum cu impresii din presa localã, naþionalã ºi internaþionalã despre festival, adicã articole din China, Noua Zeelandã, Brazilia etc. Ceea
ce demonstreazã cã acest eveniment
se bucurã de reputaþie, de interes»,
a declarat prof. Ion Deaconescu, preºedintele Academiei Internaþionale
„Mihai Eminescu”.

• Premiul pentru Cultivarea
Culturii Creºtine: ÎPS acad. dr.
Irineu, Arhiepiscop al Craiovei ºi
Mitropolit al Olteniei (Craiova)
• Premiul pentru ªtiinþe Istorice: Anatol Petrencu (Republica Moldova)
• Premiul pentru Performanþe Mondiale în Neurochirurgie:
Gabriel C. Tender (Craiova)
• Premiul pentru Poezie:
Radomir Andric (Serbia)
• Premiul pentru Management Cultural ºi Creativitate
Artisticã: Antoniu Zamfir (Opera
Românã Craiova)
• Premiul pentru Traducere:
Adam Puslojic (Serbia)
• Premiul pentru Promovarea
Internaþionalã a Drepturilor Femeii: Aurora Martin (Bucureºti)
• Premiul pentru Strategii de
Dezvoltare Economicã: Mihai
Savin (Bucureºti)

Echipajul Palatului Copiilor Craiova, premiat la
Muzeul Olteniei deschide
Salonul Naþional de Restaurare Concursul naþional de proiecte antidrog „Împreunã”
Laboratorul de Restaurare
ºi Conservare din cadrul Muzeului Olteniei, cu sprijinul
Consiliului Judeþean Dolj, organizeazã, în perioada 19-21
septembrie 2018, a XIV-a ediþie a Salonului Naþional de
Restaurare – cea mai mare ºi
complexã reprezentare de acest
gen din þarã. Deschiderea oficialã va avea loc mâine, 19 septembrie, ora 11.00, la Secþia de
Istorie-Arheologie (strada
„Madona Dudu” nr. 14).
Expoziþia temporarã deschisã cu acest prilej va reuni
peste 100 de piese aparþinând
patrimoniului cultural naþional, ce provin din colecþiile, depozitele ºi expoziþiile a 27 de
instituþii muzeale, religioase sau colecþii particulare din þarã. „Aºa cum este obiºnuit, publicul craiovean va putea admira obiecte de patrimoniu de o valoare deosebitã – din ceramicã,
porþelan, metal, lemn, dar ºi picturi, textile, cãrþi
vechi ºi diverse documente aparþinând patrimoniului cultural naþional, circuitul expoziþio-

nal fiind gândit astfel încât sã
reprezinte o incursiune valoricã în vastul patrimoniu cultural naþional. Piesele figureazã
în expoziþie alãturi de o bogatã documentaþie fotograficã ºi
de informaþii legate de procesul de restaurare”, se precizeazã într-un comunicat de
presã al muzeului.
În cadrul Salonului Naþional
de Restaurare va avea loc ºi o
masã rotundã pe tema analizãrii legãturii indisolubile dintre
investigaþie ºi intervenþie în
domeniul restaurãrii ºi conservãrii. Vor fi prezentate studii de
caz pe toate tipurile de suport
utilizând aparatura ultramodernã deþinutã de Laboratorul de
Restaurare ºi Conservare al Muzeului Olteniei.
Ca ºi în anii trecuþi, în cadrul „Galei Restaurãrii Româneºti”, cei mai buni specialiºti vor primi
plachete în semn de recunoaºtere a competenþelor ºi abilitãþilor profesionale, piesele de patrimoniu expuse urmând a fi jurizate de specialiºti în domeniul restaurãrii.

În perioada 4-9 septembrie 2018 s-a desfãºurat la Eforie Sud cea de-a XV-a ediþie a Concursului naþional de proiecte antidrog „Împreunã”, organizat de Ministerul Educaþiei

Naþionale. În urma probelor susþinute, echipajul judeþului Dolj – alcãtuit din Pavel Flueraºu,
Laura Grecu, Anamaria Rãdulescu, Ciprian Drãguþ ºi prof. Alina-Mihaela Mãlãiescu-Udrea, reprezentanþi ai Palatului Copiilor Craiova –
s-a clasat pe un merituos loc III.
Probele de concurs au constat în participare la ateliere (jocuri cu apã, autocunoaºtere, antidrog, dans, dezvoltare personalã, dans medieval, lumea ca o poveste, artã plasticã, întreceri medievale, orientare sportivã, managementul furiei, teatru,
artizanat sfoarã, origami, jocuri sportive,
apiculturã), prezentarea proiectului cu care
s-a câºtigat etapa judeþeanã, realizarea
posterului taberei cu tema „România 100”,
traseu aplicativ ºi Treasure Hunt.
La Concursul naþional de proiecte antidrog „Împreunã” au participat echipaje
– formate din câte un profesor ºi patru
elevi – din Brãila, Bistriþa, Mehedinþi, Braºov, Timiºoara, Teleorman, Bihor, Suceava, Cãlãraºi, Covasna, Neamþ, Satu Mare,
Vâlcea, Constanþa, Dolj, Sibiu, Alba, Sãlaj, Olt, Iaºi, Bistriþa Nãsãud, Buzãu, Ilfov,
Maramureº, Argeº, Bacãu, Hunedoara,
Prahova, Vrancea, Arad, Cluj, Giurgiu, Bihor, Vâlcea, Suceava.
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Anunþul tãu!
S.C. KAF KAF CONSTRUCT SRL prin reprezentant SAFI RAMI anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE 2 IMOBILE
LOCUINÞE
COLECTIVE,
CORP C1- P+3+4 Retras ªI
CORP C2- P+4 ªI REFACERE
ÎMPREJMUIRE” propus a fi
amplasat în Municipiul Craiova, str. Elena Teodorini, nr.49,
judeþul Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº,
nr.1 în zilele de luni pânã joi,
între orele 8.00-16.30 ºi vineri
între orele 8.00-14.00. Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenþiei pentru protecþia Mediului Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº,
nr.1, fax: 0251/ 419.035, email: office@apmdj.anpm.ro.

publicitate

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
Unora le place
SUCPI
sã munceascã
anunţă programul
decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte
de lucr
u:
lucru
speranþa unui „job”.
Luni - V
ineri
Vineri
Sunã la telefon 0251/
9.00 - 20.00,
438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
Pleºoianu, sã închiriezi un Duminică 9.00 - 1
8.00.
18
stand la cel mai bun preþ.
Cu noi vei avea
Vând casã cu 4 ca- Vând 10 ha pãdure,
propriul „job”!
mere, bucãtãrie, baie 100-110 ani - Gorj. TeOFERTE DE SERVICIU

Caut alpiniºti autorizaþi reparatie acoperiº. Telefon: 0761/
149.035

PRESTÃRI SERVICII

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

VÂND apartament,
3 camere, semideEXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
comandat, etaj 1,
cartier Rovine. Tele Cele mai înalte standarde de
fon: 0251/456.475.
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea- Particular, vând aparvoastrã:
tament în cartierul
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în George Enescu. TeleMuncã (Protecþia Muncii)
fon: 0722/832.183.
S.C. EXPERT PREV S.R.L.

Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului
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CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe,
apã curentã, canalizare la poartã, teren
4500 mp, livadã cu
Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi pruni, vie. Telefon:
0760/678.231.
0765/291.623.

Vând casã în Brãdeºti
- Dolj, preþ 65.000
Euro, negociabil. Relaþii la telefon: 0742/
584.298.
Vând casã p+1 Craiova + teren 400 mp.
Telefon: 0728/696.025.
Vând casã sat Cioroiaºi, teren 2800
mp. Telefon: 0765/
152.614.
Vând sau schimb
casã str. Eliza Opran
cu apartament etaj 1
sau 2. Telefon: 0730/
504.515.
Vând teren casã,
1.200 de metri pãtraþi,
în comuna Iancu Jianu, judeþul Olt – pe lângã liceu, cu temelie beton, 2 camere + antreu, fântânã cu hidrofor, pãtul metalic, cu
perdea în faþã unde introduci douã autoturisme, gard metalic,
pomi fructiferi. Acte la
zi. Preþ 16.500 de
euro, negociabil. Telefon: 0769/512.701.
Vând casã bãtrâneascã 1200 m.p. comuna Robãneºti 20
km, vie, fântânã, dependinþe. Telefon:
0767/648.731.

+ wc în interior ºi alte
anexe în curte, locuibile, gard metalic,
fântânã, pomi fructiferi, în comuna Iancu
Jianu, judeþul Olt.
Preþ 25.000 de euro,
negociabil. Telefon:
0769/512.701.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Telefon: 0742/450.724.

lefon: 0722/943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile instalate, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0744/563.640,
0351/402.056.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr loc de veci în
cimitirul Nord - zona
centralã. Telefon:
0722/376.755; 0768/
588.390.

AUTO

Cielo 2006 - GPL, cãruþ curte 2 roþi, bicicleTERENURI
tã de damã, jante aluParticular, vând teren
miniu. Telefon: 0767/
Cãpºunãrie. Telefon:
153.551.
0722/832.183.
Vând pãdure Borãscu VÂNZÃRI DIVERSE
- Gorj. Telefon: 0723/ Vând Aparat de sport
Fitness AB Generator,
693.646.
Particular, vând teren nou, nefolosit, preþ 380
în ªimnicu de Sus, lei negociabil. Telefon:
strada Mihai Emines- 0723/984.309.
cu, nr. 84, lãþime 12 Vând motosapã G 94
metri, lungime 70 m, B. Telefon: 0742/
vie, între vecini. Relaþii 153.952.
la telefon: 0728/ Vând 2 uºi metalice, ju012.055.
mãtate geam, jumãtaVând teren Podari sau te tablã, 1,93cm/
arendã. Telefon: 0722/ 93cm, radiator electric
Alaska - nou. Telefon:
943.220.
Vând teren arabil 2,5 0351/464.043
ha spatele Metro ºi te- Vând motosapã marren arabil Gara Plaiul ca BUDGET BBP
Vulcãneºti. Telefon: 500. Telefon: 0721/
945.405.
0251/548.870.
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Vând douã
chioºcuri noi,
cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.
Vând polizor (flex) canal instalaþie electricã
nefolosit - la jumãtate
de preþ 250 lei Telefon:
0351/401.381.
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în el,
preþ 1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând hidrofor nou cu
toate utilitãþile. Telefon:
0767/153.551.
Vând rezervor autogaz perntru autoturisme. Telefon: 0721/
995.405.
Vând fax- copiator
marca SAMSUNG
SF 5100 P. Telefon:
0721/995.405.
Vând hidrofor, presã
hidraulicã mase plastice, cãruþ carte cu
douã roþi, uºi dormitor. Telefon: 0767/
153.551.
Vând pompã KAMA
de udat grãdina, covor
persan 220 x210,
ochelari de vedere
3,25 ºi + 7 fãcuþi pe comandã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând centralã termicã
Bosch, pat metalic automat, sobã teracotã,
polizor 2500w, cãruciar
handicap, schelã metalicã 2 picioare. Telefon: 0760/588.581.
Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Informaþii la telefon: 0251/
510.300.

Vând obiecte casnice,
îmbrãcãminte ºi încãlþãminte damã, televizor Philips - 100 lei, video, 50 lei. Telefon:
0770/354.549.
Vând frigider 2 uºi defect - 100 lei, televizor
color diagonala 70 cu
telecomandã în bunã
stare - 100 lei, sãpun
de casã - 5 lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, canistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, Pick-up Tesla cu boxe, dozã nouã
de rezervã, arzãtoare
gaze, discuri cu muzicã diferitã. Telefon:
0251/427.583.
Hainã îmblãnitã, guler
astrahan, nr. 54, fãcute pe comandã - 80 lei,
pantofi piele nr. 43 noi
- 50 lei, cisme damã
nr. 38-50 lei, bascheþi
nr. 43. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei.
Telefon: 0770/298.240.

publicitate
Vând frigider „ZIL”,
maºinã de cusut
„Ileana” stare bunã
de funcþionare, maºinã de spãlat ”Alba
Lux”, Pick-up marca „TESLA” cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.
Vând 2 electromotoare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295; 0767/
052.639.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon: 0722/943.220.
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Conferinþã Regionalã
”INOVARE MARCA ICPE-CA PRIN TRANSFER DE CUNOªTINÞE”
Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electricã ICPE-CA Bucureºti, cu sediul în Splaiul Unirii nr. 313, sector 3, Bucureºtii 030138, în calitate de beneficiar al
proiectului „Dezvoltarea capitalului intelectual prin transfer de cunoºtinþe în domeniul materialelor avansate – impact asupra creºterii productivitãþii muncii ºi volumului producþiei în intreprinderi (PHOENIX)” - Numãr înregistrare electronicã/Cod SMIS 2014+ 105568, în baza contractului de finanþare nr. 133/23.09.2016, anunþã organizarea celei de a doua Conferinþe Regionale
“Inovare marca ICPE-CA prin transfer de cunoºtinþe” în Regiunea Sud-Vest Oltenia a României
în data de 19 septembrie 2018, ora 9,30 la sediul IPA CIFATT Craiova, Str. ªtefan cel Mare nr. 12,
Craiova, judeþul Dolj.
Proiectul este cofinanþat din Fondul European de Dezvoltare Regionalã prin Programul
Operaþional Competitivitate 2014-2020.
Date de contact: Director de proiect, Dr. Mariana LUCACI, Tel: 021.346.72.35/109; fax:
021.346.82.99; e-mail: mariana.lucaci@icpe-ca.ro. Pagina de web a proiectului: http://www.icpeca.ro/proiecte/poc/phoenix/phoenix.htm; http://www.proiect-hoenix.ro/.

OFERTE ÎNCHIRIERI

Închiriez garsonierã
– cãmin - zona
Lãpuº. Telefon:
0723/273.306.
Închiriez apartament 3
camere- Calea Bucureºti. Telefon: 0770/
144.867.
Închiriez camerã 2-3
eleve, studente la
casã, curtea nelocuitã de alte persoane,
utilitãþi, Catargiu. Telefon: 0758/131.341.
Închiriez apartament 4
camere Craioviþa
Nouã, mobilat, centralã. Telefon: 0767/
850.656.
Închiriez casã Dezrobirii, preferabil birouri. Telefon: 0774/
607.364.

MATRIMONIALE

Pensionar, 69 ani,
1.60 m, doresc
doamnã pentru convieþuire sã locuiesc
la dânsa la þarã. Telefon: 0785/346.808
- Lucian

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Alb-albaºtrii sub lupã

Defensiva
Defensiva lui
lui Mangia,
Mangia,
nepermis
nepermis de
de vulnerabilã
vulnerabilã

Pigliacelli – A avut o intervenþie
excelentã. Parcã la golul al treilea putea mai mult, dar nu i se poate imputa
vreo vinã. La toate cele 3 penalty-uri
pe care le-a avut la Craiova nu a arãtat instict la astfel de faze.
Donkor – A revenit dupã suspendare, dar nu a fost deloc inspirat. Fault în careu, iar la ultimul
gol a fost static, n-a fãcut presing
de întâmpinare, pur ºi simplu s-a
uitat cum trage Cristea. Joc slab,
chiar foarte slab, Martic va fi titular probabil la urmãtorul joc.
Kelic – Incomodat de terenul
alunecos, s-a descurcat totuºi destul de bine. Putea sã-l blocheze
totuºi pe Ely Fernandes la golul
de 2-1.
Tiago Ferreira – Îºi poate revendica golul lui Fortes, meci slab
fãcut de portughez. De fapt, toatã
defensiva a fost labilã, iar antrenorul putea sã-ºi însuºeascã vina
la final.
Briceag – N-a profitat de menajarea lui Bancu, nu a fost exact,
a fãcut destule învãluiri, dar nu a
venit cu centrãri utile.

Fedele – Nu merita eliminat, la
acea fazã era de discutat ºi dacã
se dicta fault. A avut o evoluþie discretã. Va lipsi în jocul urmãtor, în
care primul 11 ar putea fi: Pigliacelli – Martic, Kelic, Gardoº, Briceag – Mateiu, Cicâldãu, Bancu –
Nuno Rocha (Meza Colli), Mihãilã, Koljic.
Mateiu – Parcã nu mai este acelaºi jucãtor de anul trecut. Dominat în multe momente de Caiado.
Deºi are aceeaºi determinare, nu
se mai ridicã la nivelul din sezonul
precedent. Poate cã aºteaptã ºi el
ceva negocieri pentru prelungirea
contractului.
Bãrbuþ – Unul dintre cei mai
huliþi jucãtori dupã acest joc, dar
evoluþii. A avut momente bune, faþã
de alte perioade, se implicã în joc,
a obþinut ºi penalty-ul ratat de Mitriþã, a mai apãrut la finalizare, dar
n-a fost inspirat la execuþii.
Mitriþã – A ratat din nou penalty la poarta la care tot Pleºca îl bloca în ultimul minut al meciului de
anul trecut. Gol, penalty obþinut,
alte faze în care a fost periculos.

La el trebuie sã numãrãm
realizãrile, fiindcã este jucãtorul de la care se aºteaptã totul. Parcã echipa trãieºte prea mult din ceea ce
face Mitriþã. ªi el nu va fi
pe teren sâmbãtã. Paradoxal, dupã ce a scãpat de
avertisment în momente în
care a protestat vehement,
acum nu merita acel galben, Fortes a fost cel care
l-a provocat.
Mihãilã – Al doilea penalty pe care-l obþine în
acest campionat, dupã o
fazã la fel de discutabilã
precum ºi cea din partida
cu Botoºani. Nu a jucat
rãu, dar, ca orice jucãtor
tânãr, dispare din joc în
multe momente.
Koljic – O evoluþie discretã, dar
nici nu a avut serviciile necesare
în careul advers. Era nevoie de mai
multã implicare a sa. S-a complicat aiurea la faza din care gazdele
au marcat golul victoriei, trebuia
sã trimitã simplu în aut, în schimb

a pierdut mingea ºi nici nu a blocat centrarea. Impecabilã execuþia la penalty.
Bancu – Poate era mai bine sã
joace titular ºi sã fie schimbat pe
parcurs. Nu a reuºit prea multe, a
jucat ºi într-o poziþie mai retrasã

faþã de meciurile precedente.
Cicâldãu – A încercat sã se implice în joc dupã ce a intrat, nu a
reuºit prea multe.
Nuno Rocha – O bunã ocazie
ratatã la revenire, e bine cã este
pregãtit de competiþie.

„U” Craiova, cu ambele echipe de juniori în Liga Elitelor

Ambele echipe ale Universitãþii
Craiova, respectiv cea under 19 ºi
cea under 17, au obþinut calificarea în Liga Elitelor, cu o etapã înaintea încheierii etapelor preliminare. La under 19, alb-albaºtrii au
obþinut 25 de puncte din 27 posibile, iar în runda a 9-a s-au impus

cu 7-0 în deplasare la Drobeta
Turnu Severin, goluri marcate de:
Zete (2), Boºtinã, Neaga, Baiaram,
Ciuticã ºi Moldovan. AntrenorulBruno Vienescu a început cu:
Manea - Zbona (cpt.), Iana, Negrea, Pãtulea - Boºtinã, Rezeanu Popescu, Baiaram, Neaga - Zete.

Au mai evoluat pe parcursul meciului: Pãuºescu - Ciuticã, Moldovan, Pascu ºi Dobre.
La under 17, echipa pregãtitã de
Nelu Petriºor are maximum de
puncte din cele 9 meciuri, în cel
din urmã câºtigând cu 7-1 la Severin, goluri marcate de: Ruican
(2), Guþã, Segãu, Drãghici, Popa,
Negrea. Primul 11 a fost: Poenaru
- Popescu, Stan (cpt.), Niþã, Geru
- Popa, Ruican - Florea, Drãghici,
Militaru - Popa. Au mai evoluat pe
parcursul meciului: Cristea, Guþã,
Negrea, Segãu ºi Mitran.
O altã echipã din Bãnie este foarte aproape de calificarea în Liga
Elitelor under 17, cea a Consiliului
Judeþean Dolj, CSJ ªtiinþa U Craiova, care, cu o etapã înaintea terminãrii fazei preliminare, este lider
în seria a 12-a, cu 2 puncte mai
mult decât Pandurii ºi cu 3 puncte
peste ªcoala GP. În ultima etapã,
echipa CSJ ªtiinþa joacã pe teren
propriu cu LPS Slatina, formaþie
care nu a obþinut niciun punct pânã
acum ºi pe care în tur craiovenii
au învins-o în deplasare cu 5-0.

Azi se stabilesc 16-imile Cupei României
Astãzi este programatã tragerea
la sorþi a 16-imilor Cupei României, ediþia 2018-2019, în urne fiind ºi deþinãtoarea trofeului, Universitatea Craiova. Alãturi de albalbaºtri vor intra în competiþie ºi
celelalte 13 formaþii din Liga I, alãturi de echipele din eºaloanele inferioare calificare deja, respectiv:
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CS Mioveni, ACS Energeticianul,
ASU Politehnica Timiºoara, CS
Luceafãrul Oradea, AFC UTA Arad,
ACS FC Academica Clinceni, AS
FC Universitatea Cluj, ACS Dacia
Unirea Brãila, CS Sportul Snagov
(toate din Liga a II-a), Fotbal Club
Rapid Bucureºti, CS Sporting Lieºti,
AFC Unirea 1924 Alba Iulia, AFC

Turris-Oltul Turnu Mãgurele, CSM
Bucovina Rãdãuþi, AFC Progresul
1944 Spartac, AFK Csikszereda
Miercurea Ciuc (toate din Liga a IIIa), CSM Slatina (Liga a IV-a), ºi
CSM Flacãra Moreni (liga a III-a)
sau AFC Chindia Târgoviºte (Liga
a II-a), cele douã urmând sã se întâlneascã astãzi.

Liga I, etapa a VIII-a
Chiajna – Sepsi 0-3
Au marcat: Tandia 76, 90, Nouvier 83.
Dinamo – Astra 1-2
Au marcat: Subotic / Alibec 12, Moise 66.
Cãlãraºi – Botoºani 3-2
Au marcat: Kanda 29, Dobrosavlevic 37, Mediop 84 /
Rodriguez 12, 52 – pen.
Gaz Metan – „U” Craiova 3-2
Au marcat: M. Constantin 12 – pen., Flores 27, I. Cristea
83 / Mitriþã 8 – pen., Koljic 75 – pen.
FC Voluntari – Poli Iaºi 2-3
Au marcat: Cãpãþânã 56, Malfleury 79 / Cioinac 14,
Sin 37, Mihãescu 90.
CFR Cluj – FCSB 1-1
Au marcat: Þucudean 48 / Fl. Coman 24.
Meciul Viitorul – Hermannstadt s-a jucat asearã.

CLASAMENT

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

8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
7
8
8

4
3
4
4
3
3
3
3
3
3
1
2
2
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3
5
2
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2
2
1
2
3
3
3
4
2
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5
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G
19-9
10-5
9-4
11-11
10-7
9-8
15-9
9-13
8-8
12-16
11-11
7-8
6-14
6-19
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P
15
14
14
14
13
12
11
11
10
10
8
7
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