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Comunitatea Evreilor din Craiova,
în parteneriat cu Colegiul Naþional
Militar „Tudor Vladimirescu” ºi Liceul „Traian Vuia”, au organizat ieri,
la Sinagoga din Craiova, un eveniment dedicat “Zilei Naþionale de Comemorare a Holocaustului”, tema ma-

nifestãrii fiind “Drama copiilor
evrei”. O adevãratã lecþie de istorie
a fost predatã cu mult har, elevilor
de la cele douã unitãþi de învãþãmât,
de cãtre prof.univ.dr Corneliu Sabetay, preºedintele Comunitãþii Evreilor din Craiova. A fost prezent de ase-
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menea, la acest eveniment de o încãrcãturã emoþionalã extraordinarã
ºi vicepreºedintele Comunitãþii Evreilor din Craiova, inimosul Francisc
Abraham, care i-a aºteptat pe tineri
ºi i-a îndrumat sã-ºi ocupe locurile în
somptuoasa sinagogã.
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Brazilia: Un scenariu destul de exersat!
Ascensiunea fostului ofiþer de armatã,
acum în rezervã, Jair Bolsonaro (63 de
ani), candidatul extremei drepte, în primul
tur al alegerilor prezidenþiale (46%) din
Brazilia, n-ar trebui sã surprindã. Dupã 12
ani ºi jumãtate de guvernare a Partidului
Muncitorilor (2003-2016), cu erorile sale
politice ºi etice, dar ºi întreþinerea cu asiduitate în media a ideii de corupþie, terenul
a fost bine pregãtit. ªansele lui Fernando
Haddad (55 de ani), fost primar al metropolei Sao Paolo, cadru universitar, care a
obþinut 29% în primul tur, urmaºul fostului preºedinte al þãrii Luiz Inacio Lula da
Silva – încarcerat pentru corupþie ºi finalmente interzis sã candideze – sunt destul
de subþiri, în niºte circumstanþe cu totul
speciale. Încã nu se cunoaºte, care va fi
atitudinea grupurilor de presã Globo sau
Folha de Sao Paolo - l-au combãtut pe Lula,
dar sunt stânjenite de prestaþia lui Jair Bolsonaro -, ºi încã multe alte detalii. Luiz
Inacio Lula da Silva reuºise o revigorare
economicã de invidiat, iar prin programele sociale Bolsa familia, de care beneficiau

MIRCEA CANÞÃR
edes, „un Chicago boy” apreciat pe pieþe40 de milioane de brazilieni, o eradicare a
le financiare, vorbeºte de privatizãri masisãrãciei. Mai mult, nu a pus niciodatã în
ve, mai exact de ceea ce s-a întâmplat în
pericol procesul democratic în Brazilia. El
Chile, pe mandatul lui Augusto Pinochet,
a pãrãsit puterea, susþinând-o pe Dilma
dar ºi în alte þãri din lume. Sentimentul antiRousseff, care a fost destituitã în 2016,
PT (Partidul Muncitorilor) – carburantul
în urma unui procedeu îndelung contestat,
lui Jair Bolsonaro – a fost indus cu abilitade fapt o loviturã de stat a elitelor politice
te, într-o societate cu o ratã ridicatã de
ºi instituþiilor judiciare, nemulþumite de
criminalitate. Atacurile contra politicilor de
reformele sociale, susþinute de forþe din
stânga au venit din segmentul judiciar. Mai
SUA. Cultivarea fantasmelor dictaturii miîntâi, în 2016, a fost destituitã Dilma Rouslitare, în pofida particularitãþilor locale,
seff, aflatã în plin al doilea mandat, s-a
dorindu-se un candidat anti-sistem, Jair
spus pentru manipularea conturilor, fiindBolsonaro (Partidul Social Liberal), acest
cã aºa au justificat adversarii politici ºi jur„Trump tropical”, nostalgic al dictaturii
naliºtii vedetã de la canalul Globo. A fost
militare, care pune accent pe restaurarea
instalat Michel Temer, ex-vicepreºedinte
autoritãþii, „statul minimal”, suscitã peral þãrii, pentru care corupþia era a doua
plexitate. În cursul unui interviu la Tv Glonaturã. ªi foarte repede, populaþia þãrii a
bo el a asemuit lovitura de stat din 1964
aflat de o înregistrare, în tren, prin care
cu „o revoluþie democraticã”. Evocând
ordona vãrsarea de comisioane cãtre
restaurarea valorilor lui Dumnezeu, famiEduardo Culha, preºedintele Camerei Delia, promite liberalism, prosperitate ºi ataputaþilor, pentru cumpãrarea tãcerii acescã fãrã menajamente guvernarea socialistuia. Descris ca un gangster care a contã, fãcutã responsabilã de situaþia dramadus, în calitate de preºedinte al Camerei
ticã a þãrii. Se considerã un salvator al paDeputaþilor, campania pentru bascularea
triei. Consilierul sãu economic, Paulo Gu-

Dilmei Rousseff, el este condamnat acum
la 14 ºi 4 luni de închisoare, pentru corupþie, spãlare de bani ºi evaziune fiscalã.
Dupã doi ani, deputaþi care au lucrat la
destituirea preºedintelui legitim ales, au acceptat cã Michel Temer vãrsase sume de
bani pentru obþinerea complicitãþilor de rigoare. Asta dupã ce potenþase indignarea
faþã de escaladarea corupþiei ºi creºterea
criminalitãþii. Pentru a câºtiga ºi turul secund, Jair Bolsonaro – frate politic al preºedintelui filipinez, Rodrigo Duterte – va insista pe tema corupþiei, dezordinii economice, puncte nevralgice ale Partidului Muncitorilor ºi mesajele sale rasiste, sexiste ºi
homofobe vor fi mult diluate. Misiunea lui
Fernando Haddad este însã mult mai dificilã. Are asiguratã susþinerea lui Ciro Gomez (centru-stânga), candidatul sosit pe
poziþia a treia, ºi urmeazã ca Geraldo Alckim, reprezentantul dreptei (PSDB) sã se
pronunþe astãzi sau mâine. Dar un ecart
de 17 puncte este greu de remontat. Scenariile derulate, pe scena politicã brazilianã, sunt însã îndelung exersate.

Primãria Craiova amenajeazã
esplanadele din cartiere
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Primãria Craiova a început sã amenajeze
esplanadele din faþa blocurilor. Primul care va
intra în lucru este perimetrul din jurul a patru
blocuri de pe Calea Bucureºti. Toate amenajãrile se vor face cu bani de la bugetul local.
Este vorba de esplanada care
se gãseºte în faþa blocurilor
N24, N25, T14 ºi T15 de pe
Calea Bucureºti, autoritãþile
pregãtind acum caietul de sarcini pentru execuþia acestei
lucrãri. În cerinþe, se spune cã
zona se aflã într-o stare de
degradare evidentã, ceea ce
„creazã o imagine negativã
pentru principala poartã de intrare în municipiu”. De asemenea, mai spun autoritãþile, sta-

rea actualã a zonei „pune probleme de siguranþã pentru problemele care tranziteazã
zona”. Reprezentanþii Primãriei
Craiova propun sã se refacã
trotuarele din acea zonã ºi sã
fie corelate cu trama stradalã
existentã ºi cu necesitãþile
funcþionale ale zonei. Tot prin
acest proiect, va fi reabilitat
iluminatul public: corpurile de
iluminat, pe lângã faptul cã vor
fi unele moderne, vor trebui sã

AIESEC Craiova se aflã în plinã recrutare de
membri noi pentru organizaþia studenþeascã,
liderii pentru viitor, iar recrutarea se deruleazã
sãptãmâna aceasta, pânã vineri, 12 Octombrie.

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Senatorul Popescu are un
munte de promisiuni ºi o grãmãjoarã de realizãri.

cesare în obþinerea certificatului urbanistic trebuie suportate
tot de cãtre investitor. Criteriul
de selecþie este preþul cel mai
scãzut.
LAURA MOÞÎRLICHE

AIESEC Craiova , în cãutare de lideri pentru viitor

Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

OFF-uri

se afle în armonie cu estetica
imobilelor din jur.
Studiul de fezabilitate va fi
întocmit de cãtre un proiectant
autorizat, în conformitate cu
prevederile legale. Avizele ne-

Oameni curioºi ºi entuziaºti

Organizaþia globalã încurajeazã orice student, indiferent de
anul de facultate sau specializarea acesteia, sã fie curioºi ºi interesaþi de posibilitatea de a se
forma personal ºi profesional prin
multitudinea de activitãþi pe care
AIESEC le oferã.
AIESEC îi invitã pe toþi cei
interesaþi, în fiecare zi, între
orele 10:00 – 16:00, pânã vineri, în incinta Universitãþii din

Craiova, la intrarea Facultãþii de
Litere, iar oricând, site-ul oficial stã la dispoziþia celor care
vor sa afle mai multe informaþii: https://join.aiesec.org.ro.
Voluntarii au ocazia sã înveþe sã
lucreze în echipã, sã participe
la schimburi de experienþã, fie
ele la nivel naþional, dar ºi internaþional, au posibilitatea sã
facã vânzãri cãtre companiile
locale, ºi nu numai.

Ei au ºansa sã dezvolte ºi sã
dobândeascã unele calitãþi care
sunt foarte utile ºi cãutate la tinerii din piaþa muncii, de la abilitãþi de marketing, public speaking, PR, vânzãri, sau care vor
sã ofere studenþiei ºansa de a fi
una de neuitat, alãturi de oameni
la fel de entuziaºti ºi curioºi.
„AIESEC oferã acces la o largã
reþea de comunicare între studenþii voluntari din România, dat
fiind faptul cã AIESEC este prezent în þara noastrã ºi în alte 17
oraºe, astfel ei pot crea, cu uºurinþã, relaþii care sunt de ajutor
în demersul dezvoltãrii fiecãrui
membru al organizaþiei, dar ºi în
extern. Profilul liderilor pe care
AIESEC îl cãutã este unul des-

AIESEC este o asociaþie studenþeascã globalã, non-guvernamentalã, independentã, non-profit, condusã de studenþi sau
proaspãt absolvenþi ai unei instituþii de învãþãmânt superioarã ºi
este prezentã în 126 de þãri ºi
teritorii ºi are ca scop dezvoltarea abilitãþilor de leadership ale
membrilor sãi.
tul de simplu: cautã oameni curioºi ºi entuziaºti, care cunosc
limba englezã la un nivel conversaþional, sã fie studenþi cu
vârsta cuprinsã între 18 ºi 29
de ani ºi care înþeleg importanþa voluntariatului în comunitatea localã”, se precizeazã întrun comunicat de presã al AIESEC Craiova.
MARGA BULUGEAN
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Comemorarea Holocaustului din
România: „Drama copiilor evrei”
Comunitatea Evreilor din Craiova, în parteneriat cu Colegiul Naþional
Militar „Tudor Vladimirescu” ºi Liceul „Traian Vuia”, au organizat ieri, la
Sinagoga din Craiova, un eveniment dedicat “Zilei Naþionale de Comemorare a Holocaustului”, tema manifestãrii fiind “Drama copiilor evrei”. O
adevãratã lecþie de istorie a fost predatã cu mult har, elevilor de la cele douã
unitãþi de învãþãmât, de cãtre prof.univ.dr Corneliu Sabetay, preºedintele
Comunitãþii Evreilor din Craiova. A fost prezent de asemenea, la acest
eveniment de o încãrcãturã emoþionalã extraordinarã ºi vicepreºedintele
Comunitãþii Evreilor din Craiova, inimosul Francisc Abraham, care i-a
aºteptat pe tineri ºi i-a îndrumat sã-ºi ocupe locurile în somptuoasa sinagogã.

1943...”, a explicat preºedintele Comunitãþii Evreieºti din Craiova.

“Victime ºi criminali”

Anul 2018 este semnificativ pentru
România din perspectiva omagierii victimelor Holocaustului din þara noastrã: sau împlinit 77 de ani de la pogromul legionar din Bucureºti din ianuarie 1941, 77
de ani de la pogromul de la Iaºi din iunie
1941 ºi de la deportãrile în Transnistria
din octombrie 1941. În România, prin
Hotãrârea de Guvern nr. 672 / 5 mai 2004,
a fost aprobatã data de 9 octombrie (datã
ce marcheazã începutului deportãrilor
evreilor în Transnistria, în anul 1941),
pentru comemorarea oficialã, în plan naþional, a Zilei Holocaustului. În baza acestei decizii, în fiecare an, la 9 octombrie,
în Craiova se organizeazã manifestãri dedicate memoriei Holocaustului, incluzând:
conferinþe, seminarii, concursuri ºcolare
etc. La fel s-a întâmplat ºi anul acesta.

La 9 octombrie 1941 a început
deportarea a peste 26.000 de evrei

Potrivit prof.univ.dr Corneliu Sabetay,
la 9 octombrie 1941 a început deportarea a peste 26.000 de evrei din Basara-

bia, Bucovina (de Nord ºi de Sud), nordul Moldovei (jud. Dorohoi), mai puþin
din alte regiuni ale þarii, inclusiv din Bucureºti. Precum ºi din vecinãtate cãtre
Transnistria, dupã ce, la 14 septembrie
1941, începuse deportarea evreilor din
Basarabia ºi Bucovina. “Fãrã a putea stabili cu exactitate care este numãrul evreilor români ºi al evreilor din teritoriile aflate
sub administraþie româneascã care au fost
uciºi în timpul Holocaustului, Comisia
Internaþionalã pentru Studierea Holocaustului din România apreciazã cã, în timpul Holocaustului, în România ºi în teritoriile aflate sub controlul sãu au fost
uciºi sau au murit între 280.000 ºi
380.000 de evrei români ºi ucraineni, la
care se adaugã ºi aproximativ 135.000
de evrei români care trãiau în Transilvania de Nord, aflatã pe atunci sub conducere maghiarã, precum ºi 5.000 de evrei
români care se aflau atunci în alte þãri
din Europa. De asemenea, printre cei
supuºi regimului de exterminare din
Transnistria au fost ºi mii de familii de
romi, deportaþi pe parcursul anilor 1942-

Evenimentul de ieri a fost împãrþit în
douã secþiunii. Una de referate ºi comunicãri ale profesorilor, unde au fost prezentate file din istoria evreilor, fiind inclus
ºi acest moment cutremurãtor. Prof. Nori
Cadea de la Colegiul Naþional Militar „Tudor Vladimirescu” a prezentat „Holocaustul în România”, prof. Monica Feraru,
de la ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica”, a deschis cu o emoþie deosebitã acþiunile propriu-zise de purificare etnicã,
tema referatului fiind, “Victime ºi criminali”, iar prof. Carmen Oprea, de la Liceul “Traian Vuia”, s-a oprit la “Terminologia Holocaustului”. Capitolul românesc al Holocaustului este foarte complex,
însumând acþiuni ºi manifestãri diverse,
cu semnificaþii nuanþate. În principal, el
constã în deportarea ºi exterminarea evreilor în lagarele din Transnistria.

„Jurnalul Anne Frank”

A doua secþiune a fost dedicatã elevilor
ºi ea a constat în organizarea unei mese
rotunde cu tema : „Drama copiilor evrei”.
ªase elevi ai Colegiului Naþional Militar Tudor Vladimirescu au dat dovadã de o bunã
cunoaºtere a istorie, pentru cã Holocaustul produs în România nu este, cum doar
o problemã a evreilor. De fapt, Holocaustul din România este o problemã a noastrã, a tuturor. Comemorarea decentã împreunã, români ºi evrei, a “Zilei
Holocaustului” ºi implicit a victimelor unor orori petrecute cu
numai ºase decenii în urmã ar fi
un important simptom de maturizare ºi democratizare a societãþii româneºti. Alexia Bâþânã, clasa a IX-a D a recitat poezia „Fluturele”; o invitaþie la
lecturã a venit din partea elevului Florin ªtefan Pap, clasa a IXa D, recomandând „Jurnalul
Anne Frank”, iar Cosmin Cârlan, clasa a IX-a D, „Hoþul de
cãrþi” ºi „Convoiul Mieilor”.
Elevul Octavian Mocanu, tot
de la CNM „Tudor Vladimirescu” a prezentat date din „Lagãrul de la Auschwitz”; iar
Georgiana Vasile, de asemenea

clasa a IX-a, s-a referit tot la „Povestea
Annei Frank”. Eleva Maria Lascu a fost
impresionatã de „Eva Heimann – o victimã din Transilvania”.

„Prin convieþuirea paºnicã a arabilo
r ºi evreilor în Spania, au înflorit
economia ºi cultura”

Evreii sunt unul dintre popoarele cele
mai vechi pe pãmânt, care au rezistat unei
istorii de 4000 de ani. Terah, tatãl lui Abraham, trãia departe de Canaan, în oraºul
Ur (lângã Golful Piersic) ºi se închina unor
zei locali. Primii evrei se ocupau de creºterea vitelor ºi de agriculturã. Numele de
evreu provine din „habiru“, denumire datã
de localnici pentru „cei de pe celãlalt mal
al „fluviului“ (Eufrat). Abram, care în
urma revelaþiei divine, adicã a recunoaºterii lui Dumnezeu, îºi schimbã numele în
Abraham („tatãl popoarelor“ apare ºi în
Coran sub numele de Ibrahim) conduce
tribul sãu, care includea ºi robi spre Canaan, trecând prin Babilon, Aram (actuala
Sirie; arameii erau semiþi, înrudiþi cu evreii). Profesorul Corneliu Sabetay le-a mai
vorbit elevilor de la Traian Vuia ºi de la
Colegiul Naþional Militar ºi despre evreii
din Spania. “Perioada ce a urmat cuceririi
Sudului Spaniei de cãtre mahomedani a
coincis cu o epocã fastã, numitã „de aur“
pentru evrei. Prin convieþuirea paºnicã a
arabilor ºi evreilor în Spania, au înflorit
economia ºi cultura, s-au recuperat valori antice ale ºcolilor greceºti. Aristotel era
la mare cinste în gândirea filosofilor arabi
ºi învãþaþilor evrei. ªtiinþele naturii, medicina, astronomia, matematica au fost aduse în Europa pe filiera spaniolo-evreo-arabã. Dinastia Omeiazilor, instauratã în anul
950 e.a. a stãpânit peste un veac o parte a
Spaniei, fãcându-ºi simþitã prezenþa în
Occidentul european. Andalusia, nume arab
dat unei provincii spaniole este legatã de
fondatorul califatului din Cordoba, Abdurahman cel Mare (912-961). Sevilla, Granada, Lucerna Toledo, Valencia, º.a. au
devenit centre urbanistice ºi de culturã,
unde gãseai vechi bãºtinaºi, ca ºi arabi,
evrei, etc. În 915 se naºte, la Cordoba, unul
din marii învãþaþi evrei, Chasdai ben Isak
ibn Shaprut. A studiat cãrþile sfinte, iudaice, scrierile arabe, latine, ca ºi medicina.”,
le-a explicat profesorul Sabetay, pentru o
înþelegere mai bunã.
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Fermierii îºi pot încasa ajutorul de stat
pentru reducerea accizei la motorinã
Începând de ieri se efectueazã plata ajutorului de
stat pentru reducerea accizei la motorina utilizatã în
agriculturã aferentã cantitãþilor de motorinã utilizate
în perioada 01.04.2018 – 30.06.2018 (trim II 2018).
Suma totalã plãtitã va fi de
169.962.842 lei, cu sursã de finanþare de la bugetul naþional,
pentru un numãr de 18.319 beneficiari ºi o cantitate totalã de
motorinã de 97.764.032,141 litri.
Valoarea nominalã a ajutorului de

stat pentru reducerea accizei la
motorinã pentru anul 2018 este
de 1,7385 lei/litru. „Cantitãþile de
motorinã aferente perioadei
01.04.2018 – 30.06.2018, determinate la platã de cãtre Agenþia
de Plãþi ºi Intervenþie pentru

Agriculturã Centrul Judeþean
Dolj, pentru cei 997 solicitanþi
ce beneficiazã de ajutor de stat
acordat sub formã de rambursare ºi aprobate prin Ordinul Ministrului nr. 1393/26.09.2018 la
nivelul judeþului nostru sunt:
Sectorul vegetal, 858 de solicitãri, cantitatea de motorinã fi-

ind 5820352,709 litri, valoarea
ajutorului de stat - 7.257.315
lei . În ceea ce priveºte Sectorul zootehnic, avem 136 de solicutãri, cantitatea de motorinã
este de 277540,052 litri, iar ajutorul de stat se ridicã la 346.059
lei. În Sector îmbunãtãþiri funciare, am avut 3 solicitãri, fiind

vorba de o cantitate de motorinã de 108759,00 litri ºi un ajutor de stat de 135.610 lei”, a precizat Sorin Rãducan, directorul executiv al Agenþia de Plãþi
ºi Intervenþie pentru Agriculturã Centrul Judeþean Dolj.
MARGA BULUGEAN

Portalul online “Europa ta” va deveni Premiul Charlemagne
operaþional în urmãtorii doi ani
pentru tinerii europeni 2019
Portalul online “Europa ta” va deveni, în urmãtorii
doi ani, un spaþiu virtual în care atât cetãþenii, cât ºi
companiile vor putea sã gãseascã, într-un singur loc,
toate informaþiile relevante cu privire la drepturile lor
pe piaþa unicã. Acesta va integra mai multe servicii ºi
reþele, naþionale sau europene, astfel cã, potrivit noilor
reglementãri, peste 20 dintre cele mai importante
operaþiuni administrative vor putea fi efectuate online.

mente nesfârºite. Asta îi costã
mult timp ºi bani pe cetãþenii
noºtri. Pentru a rãspunde angajamentelor asumate în strategia
privind piaþa unicã digitalã,
ghiºeul unic digital va simplifica, îmbunãtãþi ºi grãbi procedurile administrative.”, comisarul
european El¿bieta Bieñkowska,
responsabil pentru piaþa internã,
industrie, antreprenoriat ºi IMMuri, a declarat:

Noul regulament urmeazã sã fie
publicat în Jurnalul Oficial al UE

Începând cu 2020, cetãþenii ºi
companiile din UE vor avea acces, prin intermediul portaluluiEuropa ta, la informaþii utile privind legislaþia europeanã sau
naþionalã pentru piaþa muncii,
educaþie, sãnãtate, înfiinþarea unei afaceri, taxe, angajãri ºi nu numai. În plus,
cei care vor avea nevoie de
asistenþã, vor fi direcþionaþi
cãtre cel mai potrivit serviciu. O parte din informaþii
sunt deja disponibile, însã
volumul acestora va creºte

treptat în perioada urmãtoare.
“Astãzi, cetãþenii ºi companiile
care doresc sã se mute, sã lucreze sau sã facã afaceri în alte state europene, întâmpinã un lanþ
de proceduri confuze ºi docu-

Conform noilor norme, în
cinci ani de zile, tot prin intermediul ghiºeului unic vor putea fi
efectuate online operaþiuni ca înregistrarea unei maºini, solicitarea certificatului de naºtere sau
depunerea declaraþiilor fiscale.
Principiul unicitãþii va reduce birocraþia, de îndatã ce companiile
ºi cetãþenii vor putea transmite o
singurã datã documentele sau informaþiile necesare pentru o anumitã operaþiune, iar acestea vor
putea fi utilizate între autoritãþi.
Noul regulament urmeazã sã fie
publicat în Jurnalul Oficial al UE,
dupã care va intra în vigoare în
termen de 20 de zile. Comisia Europeanã a propus crearea ghiºeului unic la data de 2 mai 2017.
Iniþiativa rãspunde solicitãrilor
cetãþenilor ºi companiilor de
asigurare a unui acces mai
uºor la informaþii, proceduri ºi
servicii de asistenþã ºi de soluþionare a problemelor.
MARGA BULUGEAN

Ai între 16 ºi 30 de
ani ºi coordonezi un
proiect de dimensiune
europeanã? Cu Premiul Charlemagne
pentru tinerii europeni
ai ºansa de a câºtiga o
excursie la Aachen ºi
multe alte premii.
Premiul Charlemagne pentru
tinerii europeni, organizat de cãtre Parlamentul European ºi Fundaþia Internaþionalã pentru Premiul Internaþional Charlemagne
din Aachen, este acordat în fiecare an proiectelor europene realizate de tineri cu vârste cu-

prinse între 16 ºi 30 de ani. Proiectele câºtigãtoare reprezintã
modele pentru tinerii care trãiesc în Europa ºi oferã exemple
concrete de cetãþeni europeni
care trãiesc împreunã ca o singurã comunitate.
Cei trei câºtigãtori vor fi selectaþi din 28 de proiecte desemnate de cãtre juriile naþionale
din toate statele membre UE. Reprezentaþii proiectelor vor fi invitaþi la ceremonia de decernare
a premiilor care va avea loc în
mai 2019 la Aachen.
Pentru mai multe detalii legate de regulamentul concursului
ºi condiþiile de înscriere, consultã
site-ul Premiului Charlemagne
pentru tinerii europeni.
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Mai mult de 260 de elevi din Dolj, beneficiari ai programului
„Euro 200 ”, pentru achiziþionarea de calculatoare
Peste 260 de elevi din judeþul
Dolj, care provin din familii cu venituri mici îºi pot cumpãra calculatoare, în acest an, prin Programul
„Euro 200”. Distribuirea bonurilor
valorice a avut loc în luna septembrie, iar achiziþionarea computerelor trebuie fãcutã pânã pe 12 octombrie. Proiectul se deruleazã din
Programul „Euro 200” , pentru acordarea unui ajutor financiar, în vederea stimulãrii achiziþionãrii de calculatoare se va desfãºura ºi în acest an. Beneficiarii acestui program sunt elevii/
studenþii din învãþãmântul de stat
sau particular acreditat, în vârstã de maximum 25 de ani, care
provin din familii cu un venit
lunar brut de cel mult 250 de lei
pentru fiecare membru de familie, ajutorul fiind acordat o singurã datã. La stabilirea venitului
brut lunar/membru de familie sau luat în calcul tote veniturile

anul 2004, obiectivele sale fiind stimularea achiziþionãrii de computere, prin acordarea unor ajutoare
financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv crearea de competenþe în utilizarea mijloacelor IT. În
judeþul Dolj, cele mai multe cereri
sunt din comunele Cerãt, Mârºani,
Carpen ºi Vârtop.

realizate de cãtre membrii familiei, în luna precedentã depunerii
cererii, cu mai multe excepþii:
alocaþia de stat, alocaþia familialã complementarã, alocaþia de
susþinere pentru familia monoparentalã, bugetul personal complementar alocat persoanelor cu
handicap, bursele de studii ºi
cele sociale, celelalte drepturi
sociale, care, potrivit legii, sunt
exceptate de la stabilirea altor
drepturi ºi obligaþii. Numãrul de
beneficiari s-a realizat în ordinea crescãtoare a venitului brut
lunar pe membru de familie , în

limita sumelor alocate cu aceastã destinaþie în bugetul Ministerului Educaþiei Naþionale, conform legislaþiei în vigoare. Conform reprezentanþilor Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj,
sunt 266 de beneficiari din Dolj,
cele mai multe cereri fiind din
comunele Cerãt, Mârºani, Carpen ºi Vârtop, dupã un program
bine stabilit: pe 24 septembrie sa finalizat distribuirea bonurilor
valorice; pe 12 octombrie – finalizarea achiziþionãrii ; 17 octombrie, termenul limitã de depunere a copiilor facturilor ºi a

proceselor verbale de predare
primire a aparaturii; 15 noiembrie – depunerea, de cãtre operatorii economici, a bonurilor
valorice, a copiilor facturilor ºi
a proceselor-verbale de predare-primire, spre decontare, la
comisia judeþeanã, respectiv la
comisiile din instituþiile de învãþãmânt superior, înregistrarea

operatorilor economici pe
portalul dedicat; afiºarea ºi actualizarea listei operatorilor economici înregistraþi, împreunã cu
numãrul de cereri primite de
cãtre ISJ Dolj (9 noiembrie –
data limitã), decontarea cãtre
operatorii economici (între 15
octombrie – 30 noiembrie).
CRISTI PÃTRU

Spectacol al Teatrului
„Colibri” premiat la Timiºoara
Încã un titlu din repertoriul Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri” din Craiova este
premiat la Festivalul Internaþional de Animaþie „Sub bagheta lui Merlin”, de la Timiºoara.
La aceastã a III-a ediþie, „Poveste despre Hansel ºi Gretel”, realizatã de ºi cu actorii Geo Di-

Festivalul Internaþional de
Animaþie „Sub bagheta lui
Merlin” s-a desfãºurat în perioada 30 septembrie – 7 octombrie
2018, fiind organizat de Teatrul
pentru Copii ºi Tineret „Merlin”
din Timiºoara, cu susþinerea Consiliului Judeþean Timiº. Festivalul a reunit 16 trupe de teatru din

4 þãri (România, Italia, Ungaria,
Republica Moldova), cu spectacole în aer liber ºi premiere.
Spectacolul Teatrului pentru
Copii ºi Tineret „Colibri” „Poveste despre Hansel ºi Gretel” –
care a mai participat la festivaluri în þarã la Alba Iulia, Braºov,
Arad, precum ºi la Dnipro, în

Ucraina – a fost prezentat la Timiºoara pe 3 octombrie 2018, pe
scena Casei Tineretului. Puternicã vizual datoritã stilului steampunk, dar ºi atmosferei create de
muzicã ºi lumini, povestea este
abordatã din perspectiva relaþiilor de familie, cu amintiri, traume, dragoste.
Din juriul care i-a acordat Premiul pentru Originalitate au fãcut parte prof. univ. dr. Oana
Leahu, decanul Facultãþii de Arte
în limba românã din Tg. Mureº

nescu, Marin Fagu ºi Mugur Prisãcaru, a primit din partea juriului Premiul pentru Originalitate. Anul trecut, spectacolul „Furtuna”, în
regia lui Cristian Pepino, cu care Teatrul „Colibri” a participat la festivalul timiºorean, a
obþinut mai multe premii.

– preºedinte, lect. univ. dr. Toma
Hogea – actor, regizor artistic,
Adela Moldovan – actor pãpuºar, regizor artistic, Gabriela
Mariº – teatrolog, editor al revistei „Timpul Cireºelor”, Clara
Dãrângã – scenograf.
La ediþia din 2017 a Festivalului „Sub bagheta lui Merlin”, la
care Teatrul „Colibri” a participat cu spectacolul „Furtuna”, în
regia lui Cristian Pepino, juriul a
acordat Premiul pentru Interpretare Colectivã în spectacolul

Lecþie de astronomie pentru elevi ºi studenþi, la Muzeul Olteniei
partamentul de Geografie din cadrul Facultãþii de ªtiinO lecþie de astronomie vizând cunoaºterea corpurilor
þe a Universitãþii din Craiova, adresate elevilor ºi studin Sistemul Solar de-a lungul timpului are loc astãzi,
denþilor craioveni. Manifestarea se înscrie în cadrul proora 12.00, la Secþia de ªtiinþele Naturii a Muzeului Olteiectului cultural-educativ „Muzeul – o ªcoalã Altfel” al
niei. Este vorba despre conferinþa „Etape în cunoaºterea
Secþiei de ªtiinþele Naturii ºi este dedicatã Sãptãmânii
Sistemului Solar”, însoþitã de o serie de videoproiecþii
Mondiale a Spaþiului Cosmic (4-10 octombrie).
susþinute de lector univ. dr. Emil Marinescu, de la Degram Sportiv „Petrache Triºcu” ºi Coleºi plasarea sondelor spaþiale a permis cu«Etapele cunoaºterii încep încã din angiului Tehnic „Costin D. Neniþescu” – donoaºterea a mii de corpuri cereºti prezente
tichitate cu observarea celor 6 planete vimeniul protecþia mediului, îndrumaþi de
în Sistemul nostru Solar», precizeazã rezibile cu ochiul liber pe cerul nopþii. Parprofesorii de specialitate Maria Dumitru ºi
prezentanþii Secþiei de ªtiinþele Naturii.
curgând toate etapele evoluþiei societãþii
Marian Neacºu, respectiv Iulia Cristea.
La manifestarea coordonatã de muzeoumane se ajunge în prezent la observarea
Evenimentul se înscrie în seria de manigraf dr. Olivia Cioboiu participã studenþi
numeroaselor corpuri cereºti din Sistemul
festãri cultural-educative dedicate Sãptãmâde la Departamentul de Geografie al FaSolar cum sunt: planetele, sateliþii naturali,
nii Mondiale a Spaþiului Cosmic (4-10 occultãþii de ªtiinþe a Universitãþii din Craioasteroizii, cometele. În cunoaºterea Sistetombrie), sãrbãtoare internaþionalã a ºtiinþei
va, Departamentul de Biologie ºi Ingineria
mului Solar se evidenþiazã 3 mari etape:
ºi tehnologiei ºi a contribuþiilor acestora la
Mediului al Facultãþii de Horticultuarã din
etapa antichitãþii; etapa marilor descopeîmbunãtãþirea condiþiei umane, anul acesta
Craiova, îndrumaþi de lector univ. dr. Emil
riri geografice marcatã de contribuþiile lui
având deviza „Spaþiul uneºte lumea”.
Marinescu ºi prof. univ. dr. Elena GavriGalileo Galilei, Kepler, Copernic ºi Newton;
lescu, precum ºi elevi ai Liceului cu Proetapa modernã în care zborurile cosmice
MAGDA BRATU

„Furtuna” actorilor Oana Stancu, Geo Dinescu, Marin Fagu,
Mugur Prisãcaru; Premiul de
Excelenþã – actorului Marcel
Iureº; Premiul pentru Management Cultural – Adrianei Teodorescu, managerul Teatrului „Colibri”. Cu Premiul de Excelenþã
a fost distins ºi regizorul Cristian Pepino pentru contribuþia pe
care a adus-o ºi o aduce încã în
teatrul românesc de animaþie ca
profesor, mentor ºi regizor.
MAGDA BRATU
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Anunþul tãu!
SC LIDL ROMÂNIA SCS anunþã
publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Construire imobil cu funcþiune magazin retail parter,
realizare parcaje, amenajare spaþii verzi,
aleii carosabile ºi pietonale, amplasare
semnale publicitate, accese auto ºi pietonale, împrejmuire teren ºi organizare de ºantier” propus a fi aplasat în
municipiul Craiova, str. Brestei, nr.
185. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, ºi la
sediul SC LIDL ROMÂNIA SCS, (Chiajna, str. Industriilor, nr.19, etaj 1, cam.
05, Judeþul Ilfov), 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 Rares, nr. 1, fax:
0251/419.035, e-mail: office@apmdj.ro.
S.C Cummins Generator Technologies România S.A anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emiterea a acordului de mediu pentru
proiectul“ Modificãri activitãþi de producþie în cadrul CGT Romania – punct
de lucru str. Tehnicii, nr.1” propus a fi
amplasat în Municipiul Craiova, str.
Tehnicii, nr 1, judeþul Dolj. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, Municipiul
Craiova, str. Petru Rareº, nr.1, judeþul
Dolj ºi la sediul S.C Cummins Generator Technologies România S.A din
Municipiul Craiova, str. Bvd. Decebal,
nr. 116 A, în zilele de luni pânã joi, înre
orele 8-16 ºi vineri între orele 8-14. Observaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Dolj, Municipiul Craiova, Str Petru Rareº, nr.1, judeþul Dolj.

Vând douã
chioºcuri noi,
cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457.
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Comunicat de presã
Expoziþie de carte ºi documente
„Memorabilul an 1918 în Colecþii Speciale”
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” organizeazã, în Salonul Expoziþional, în intervalul 8-31 octombrie 2018, expoziþia cu titlul „Memorabilul an 1918 în
Colecþii Speciale”.
Expoziþie are rolul de a pune în luminã importanþa evenimentelor desfãºurate în
preajma anului 1918 ºi este alcãtuitã atât dintr-o serie de cãrþi ºi documente tipãrite
în 1918, dar ºi din lucrãri în care este reliefat spiritul vremii ºi atmosfera anilor Unirii.
Toate volumele ºi însemnãrile expuse sunt parte integrantã a Colecþiilor Speciale ºi
trateazã un spectru larg de interese ºi preocupãri: istorie, literaturã, politicã, armatã
º.a. De asemenea, în cadrul expoziþiei sunt incluse ºi acte, broºuri, note politice ºi
memorii ale participanþilor activi la Marea Unire de la 1918.
Între titlurile expuse, menþionãm:
· Agârbiceanu, Ion, „O lacrimã fierbinte (cuvinte cãtre Oastea Þãrii, Bucureºti, Editura Librãriei Pavel Suru, 1918.
· Bernhardi, Friedrich von, General, „Viitorul nostru”, Generalul F. von
Bernhardi, cu prefaþa d-lui Georges Clémenceau, traducere de Iuliu I. Roºca, Bucureºti, Tipografia profesionalã Dim. C. Ionescu, 1918.
· Demetrescu, George Mil, „Mãrãºeºtii. 24 Iulie - 11 August 1917: luptele din campania anilor 1916-1918”, Craiova, Editura Ramuri, 1919.
· Djuvara, Mircea, „La guerre roumaine: 1916 – 1918”, préface de M.
Émile Boutroux, Nancy-Paris-Strasbourg, Éditeurs Berger-Levrault et C-ie, 1919.
· Drãculea, Alexis V., „Jurnalul meu de rãsboiu”, Bucureºti, Tipografia
profesionalã Dim.C. Ionescu, 1918.
· Fulmen, „Jurnalul unei surori de caritate: 1916 – 1918”, Bucureºti,
Editura Librãriei Universale Leon Alcalay, 1920.
· Maria, Regina României, „Gânduri ºi icoane din vremea rãzboiului”,
ediþia a 2-a, Bucureºti, Editura Librãriei Pavel Suru, 1918.
· Serdaru, Virgiliu ªtef, „Rãzboiul nostru: Turtucaia - Mãrãºeºti: schiþe ºi
note de campanie”, Bucureºti, Editura Minerva, 1918.
· ªtefãnescu-Galaþi, „1916-1918: Amintiri din rãzboiu”, Iaºi, Editura „Viaþa
Romîneascã” S.A., 1921.
Biroul de Presã
al Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”

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

VÂNZÃRI
CASE
Vând teren casã, 1.200 de
metri pãtraþi, în comuna Iancu Jianu, judeþul Olt – pe lângã liceu, cu temelie beton,
2 camere + antreu, fântânã
cu hidrofor, pãtul metalic, cu
perdea în faþã unde introduci
douã autoturisme, gard metalic, pomi fructiferi. Acte la
zi. Preþ 16.500 de euro, negociabil. Telefon: 0769/
512.701.
Vând casã cu 4 camere, bucãtãrie, baie + wc în interior
ºi alte anexe în curte, locuibile, gard metalic, fântânã,
pomi fructiferi, în comuna Iancu Jianu, judeþul Olt. Preþ
25.000 de euro, negociabil.
Telefon: 0769/512.701.
Casã Craiova, 5 camere, 2
bãi, încãlzire centralã, izolatã termic, 565 mp, 75.000
Euro schimb cu apartament.
Telefon: 0746/498.818.
Urgent vând casã din BCA,
parter + etaj+ anexe, 500 mp
în localitatea Ghindeni,
45000 Euro. Telefon: 0765/
806.587.
Vând sau schimb cu apartament Craiova, casã mare
cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu Gorj. Telefon: 0723/693.646.
Vând teren intravilan 2 ha
Raznic (25 km) Telefon:
0251/418.954.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile instalate, asfalt, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640, 0351/
402.056.
Vând teren Podari sau arendã. Telefon: 0722/943.220.
Cãrcea. Teren intravilan lângã Mânãstire, 943 mp, 19
euro / mp negociabil. Telefon: 0767/263.391.

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, bicicletã de
damã, jante aluminiu. Telefon: 0767/153.551.
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Anunþ public etapa de încadrare
PRIMARIA FILIAªI prin GHEORGHE ILIE COSTELUª, titular al proiectului ”Modernizarea, extinderea ºi
optimizarea consumului de energie electricã – Sistemul de
iluminat oraº Filiaºi” propus a fi amplasat în judeþul Dolj,
oraºul Filiaºi ,anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre APM Dolj: Nu se supun evaluãrii impactului asupra mediului,în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Modernizarea, extinderea ºi optimizarea consumului de energie electricã – Sistemul de iluminat oraº Filiaºi” propus a fi
amplasat în judeþul Dolj, oraºul Filiaºi.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Dolj, mun. Craiova, strada Petru Rareº, nr.1, în zilele de L-J, între orele 816,30 ºi Vineri între orele 8-14, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Aparat de sport Fitness
AB Generator, nou, nefolosit, preþ 380 lei negociabil.
Telefon: 0723/984.309.
Vând motosapã G 94 B.
Telefon: 0742/153.952.
Vând 2 sobe teracotã complete + uºi, 2 boilere Instant
pe gaze. Negociabil. Telefon: 0751/136.216.
Vând lucrare cu 4 locuri - cimitirul Romaneºti, 2 televizoare, radiocasetofon dublu
cu casete. Telefon: 0729/
977.036.
Vând piese DACIA 1300,
piese Motoretã Mobra 50
Super, piese Tico. Telefon:
0351/461.140.
Vând 2 uºi metalice, jumãtate
geam, jumãtate tablã, 1,93cm/
93cm, radiator electric Alaska
- nou. Telefon: 0351/464.043.
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 motosapã marca BUDGET BBP 500. Telefon:
0721/945.405.

Vând rezervor autogaz pentru 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 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.
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.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez 2 spaþii în Centrul Vechi, str. România
Muncitoare nr. 52, subsol
(preferabil depozit marfã).
Telefon: 0251/418.864.

MATRIMONIALE
Caut doamnã vãduvã, divorþatã vârsta 65 ani, pentru prietenie - cãsãtorie.
Telefon: 0765/435.444.
Pensionar 57 ani, doresc
cunoºtinþã doamnã pentru
prietenie (cãsãtorie), 50-57
ani, fãrã obligaþii. Telefon:
0737/514.314.

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

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:

PIERDERI
Pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comerþului de pe
lângã Tribunalul Dolj al
S.C. MADPESET SERV
S.R.L., cu sediul social în
Mun. Craiova, Cart. Eroilor,
Str. 22 Decembrie 1989,
Nr. 28, Bloc G5, Scara 1,
Etaj 3, Ap. 16, Judeþul Dolj,
Numar de ordine in Registrul Comerþului J16/1835/
10.10.2006, Cod unic de
înregistrare 19085237 din
data de 10.10.2006. Se
declara nul.

S.C. ED
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

sport

„Satelitul” s-a
s-a dezmorþit
dezmorþit
„Satelitul”
cu
cu „lanterna
„lanterna roºie”
roºie”
Pe „Extensiv”, Universitatea II Craiova a învins
cu 10-1 ultima clasatã, Viitorul Domneºti
Week-end prolific pentru speranþele Universitãþii Craiova, cele
douã formaþii care au jucat, „satelitul”, în Liga a III-a, ºi formaþia under 19, în Liga Elitelor,
marcând împreunã nu mai puþin
de 17 goluri. Pe „Extensiv“, Universitatea II a avut o misiune facilã contra ultimei clasate, Viitorul Domneºti, cãreia i-a umplut
poarta, scor 10-1. Oaspeþii, care
nu au strâns niciun punct ºi nici
nu au perspective sã o facã, au
deschis scorul în primul minut,
dupã o gafã monumentalã în defensiva alb-albastrã. Replica nu
avea sã întârzie ºi a fost una consistentã, satelitul ªtiinþei, întãrit
cu Burlacu ºi Markovic, de la
prima echipã, marcând apoi prin:
Vulpe (13, 44), Al. Dinu (22),
Þegle (43, 83), Burlacu (60),
Markovic (64, 88), Zete (86) ºi
Petre Simion (90). Dragoº Bon
a folosit formula: Calancea (60
Preduþ) – Sârbu, Puþaru, Þoiu,
Juncu – Þegle, Al. Dinu – Al.
Vulpe (58 Trancã), Constantin
(63 Zete), Burlacu (70 Simion)

– Markovic. Universitatea II Craiova ocupã locul zece în C3, iar
în etapa a 8-a va juca la Flacãra
Moreni, vineri, de la ora 15. Juniorii under 19 ai Universitãþii
Craiova s-au impus în etapa a
doua a Ligii Elitelor, seria de Vest,
cu 7-0, pe terenul de la „Aripile”, contra echipei de la Centrul
Naþional Mureº, goluri marcate
de: Zbona (2), Moga, Ciuticã,
Dobre, Pãtulea ºi Pascu. Antrenorul Bruno Vienescu a început
cu: Manea - Negrea, Constantinescu, Dobre C., Sima - Popescu, Dobre A. (cpt.) - Niþu, Zbona, Moga - Boºtinã. Au mai evoluat pe parcursul meciului: Rezeanu, Pãtulea, Ciuticã, Neaga ºi
Pascu. În etapa a treia, tinerii albalbaºtri au derby în deplasare cu
U Cluj, cealaltã echipã din seria
Vest care are 6 puncte dupã 2
etape. Echipa under 17 a Universitãþii Craiova a stat în aceastã
rundã, în care a evoluat în
schimb formaþia under 17 a CSJ
ªtiinþa U Craiova, pierzãtoare cu
4-1 în deplasare, la Csikszereda

Miercurea Ciuc.

Filiaºiul a urcat pe locul 2,
dupã 5 victorii la rând

CSO Filiaºi a urcat pe locul
secund în seria C3, dupã ce a
câºtigat acasã, cu 1-0, partida
cu Flacãra Moreni, ajungând astfel la cinci succese consecutive.

Liga a IV-a Dolj, etapa a 8-a
Rezultate: Tractorul Cetate - Unirea Amãrãºtii de Jos 5-2, Vânãtorul Desa - UT Dãbuleni 2-1, Progresul Segarcea - Danubius Bechet
3-2, Recolta Ostroveni - Jiul Podari 0-0, Dunãrea Calafat - Victoria Pleniþa 4-2, Unirea Vela
- Flacãra Moþãþei 0-0, Metropolitan Iºalniþa CS Cârcea 2-0.

Clasament: 1. Dunãrea Calafat 19p, 2. Metropolitan Iºalniþa 17p, 3. CS Cârcea 15p, 4. Tractorul
Cetate 15p, 5. Danubius Bechet 14p, 6. Vânãtorul
Desa 14p, 7. Jiul Podari 13p, 8. Unirea Amãrãºtii de
Jos 11p, 9. UT Dãbuleni 10p, 10. Progresul Segarcea 9p, 11. Recolta Ostroveni 7p, 12. Flacãra Moþãþei 5p, 13. Victoria Pleniþa 4p, 14. Unirea Vela 4p.

Liga a V-a Dolj, etapa a 7-a
Seria I: Viitorul Giurgiþa Avântul Rast 3-0, Voinþa Caraula
- Viitorul Mãceºu de Sus 2-5,
Desnãþuiul Giurgiþa - Recolta Cioroiaºi 3-0, Spicul Unirea - Recolta Mãceºu de Jos 2-5, Viitorul
Afumaþi - Recolta Seaca de Câmp
8-0, Fulgerul Întorsura - Tineretul Poiana Mare 3-1, Progresul
Cerãt - Triumf Bârca 4-1, Viitorul Dobridor - Fulgerul Maglavit
2-5. Viitorul Ciupercenii Noi a stat.

Seria a II-a: CS II Cârcea
- Progresul Castranova 0-2,
Energia Radomir - Unirea
Tâmbureºti 4-3, Torentul Secui - Progresul Amãrãºtii de
Sus 3-1, Viitorul Teasc - Inter Secui 1-1, ªtiinþa Malu
Mare - ªtiinþa Celaru 2-2, Victoria Cãlãraºi - Voinþa Puþuri
4-3, AS Rojiºte - Sporting Leu
3-2, AFC Coºoveni - Fulgerul
Mârºani 2-3. City Leu a stat.

Seria a III-a: Viitorul Þuglui
- Meck Iºalniþa 5-1, Progresul
Mischii - Voinþa Rasnic 4-1, AS
Scãeºti - Flacãra Drãgoteºti 20, ªtiinþa 2016 Craiova - CS Sopot 0-4, ªtiinþa Calopãr - Voinþa
Belcin 0-1, Viitorul Valea Fântânilor - Betis Craiova 6-4, Viitorul
Coþofenii din Dos - ªarja Robãneºti 5-1, Vulturul Cernãteºti ACSO II Filiaºi 1-3, Avântul Pieleºti - Jiul Breasta 3-0.

Clasament: 1. Recolta Mãceºu de Jos 21p, 2. Progresul Cerãt 18p, 3. Viitorul Giurgiþa 18p,
4. Viitorul Afumaþi 15p, 5.Viitorul Mãceºu de Sus 15p, 6. Desnãþuiul Giurgiþa 12p, 7. Spicul
Unirea 9p, 8. Voinþa Caraula 9p,
9. Tineretul Poiana Mare 9p, 10.
Recolta Seaca de Câmp 9p, 11.
Fulgerul Maglavit 9p, 12. Fulgerul Întorsura 7p, 13. Viitorul
Dobridor 7p, 14. Viitorul Ciupercenii Noi 4p, 15. Triumf Bârca 3p, 16. Avântul Rast 3p, 17.
Recolta Cioroiaºi 0p.

Clasament: 1. Progresul
Castranova 21p, 2. ªtiinþa Celaru 16p, 3. CS II Cârcea 15p,
4. Progresul Amãrãºtii de Sus
13p, 5. Fulgerul Mârºani 13p,
6. Energia Radomir 12p, 7. AS
Rojiºte 12p, 8. Unirea Tâmbureºti 11p, 9. AFC Coºoveni
9p, 10. ªtiinþa Malu Mare 8p,
11. Inter Secui 7p, 12. Sporting Leu 6p, 13. Torentul Secui 6p, 14. City Leu 6p, 15.
Victoria Cãlãraºi 6p, 16. Viitorul Teasc 2p, 17. Voinþa
Puþuri 0p.

Clasament: 1. CS Sopot 19p,
2. ACSO II Filiaºi 18p, 3. Avântul Pieleºti 14p, 4. ªtiinþa 2016
Craiova 14p, 5. Progresul Mischii 14p, 6. ªtiinþa Calopãr 13p,
7. Viitorul Coþofenii din Dos
10p, 8. Viitorul Þuglui 10p, 9.
Viitorul Valea Fântânilor 10p, 10.
Voinþa Belcin 10p, 11. Vulturul
Cernãteºti 8p, 12. Betis Craiova
8p, 13. Jiul Breasta 7p, 14. AS
Scãeºti 7p, 15. Meck Iºalniþa
6p, 16. Flacãra Drãgoteºti 4p,
17. ªarja Robãneºti 4p, 18. Voinþa Rasnic 1p.

culescu). În runda viitoare, CSO
Filiaºi va evolua pe terenul celor
de la Atletic Bradu, sâmbãtã, de
la ora 15. În schimb, echipa lui
Adrian Mititelu a pierdut cu 2-0
întâlnirea din deplasare cu Flacãra Horezu. Golurile gazdelor au
fost marcate de Cr. Munteanu
(26) ºi Ed. Neacºu (75 – pen.).

Unicul gol al meciului de la Iºalniþa, din etapa a 7-a, a fost marcat de Mihai ªchiopu. Mugur
Guºatu a utilizat jucãtorii: Bobonete – ªchiopu, Vulpe, Lupu, Tereche – Gheorghiºor (78 Albãstroiu), D. Stancu, Unguru, Creþu
(59 Cruºoveanu) – C. Dinu (69
Negrescu), Ghighilicea (86 Stãn-

Liga I, etapa a XI-a
Poli Iaºi – Viitorul 1-2
Au marcat: Cristea 42 – pen. / I. Hagi 20, 45 – pen.
„U” Craiova – Hermannstadt 1-1
Au marcat: Koljic 45+2 – pen. / Blãnaru 7.
Astra – CFR 1-2
Au marcat: Zoua 90 / Þucudean 45, Moutinho 55.
Dunãrea Cãlãraºi – FC Voluntari 1-1
Au marcat: Mediop 35 / Ricardinho 80.
Sepsi – Gaz Metan 1-2
Au marcat: Hamed 31 / I. Cristea 38, Caiado 89.
FCSB – Chiajna 0-1
A marcat: Batin 60.
FC Botoºani – Dinamo 2-0
Au marcat: Oaidã 3, Fabbrini 90.

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

1. FCSB
11
6
3
2
24-11 21
2. CFR Cluj 11
5
5
1
13-8 20
3. Gaz Metan 11
6
2
3
14-15 20
4. Viitorul
11
6
1
4
12-11 19
5. Astra
11
4
5
2
14-8 17
6. Craiova 11
4
4
3
18-10 16
........................................................................................
7. Sepsi
11
4
4
3
11-7 16
8. Cãlãraºi 11
3
5
3
11-12 14
9. Poli Iaºi
11
4
2
5
11-16 14
10. Chiajna 11
4
2
5
10-15 14
11. Botoºani 11
2
6
3
14-14 12
12. Dinamo 11
3
2
6
12-19 11
13. Hermann.11
2
2
7
9-14 8
14. Voluntari 11
0
5
6
9-22 5

