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Municipalitatea a decis ca,
ºi în 2019, sã se meargã pe
aceleaºi cote de impozitare
care au fost aplicate în ulti-
mii doi ani, ceea ce înseamnã
cã taxele ºi impozitele craio-
venilor nu se vor mãri. Totuºi,
contribuabilii mai pot veni ºi
cu alte propuneri în acest
sens, propuneri care mai pot
fi depuse pânã mâine.



2 / cuvântul libertãþii luni, 19 noiembrie 2018actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

- Popescu a visat sã ajungã
în parlament ºi acum…
viseazã în parlament.
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287.000 de manifestanþi în 2.034 de lo-
curi, ca rãspus la chemarea miºcãrii inedite
„vestele galbele”, 409 rãniþi, 289 de ares-
taþi, în urma confruntãrilor cu jandarmii,
acesta este bilanþul neliniºtitor al zilei de sâm-
bãtã, menit a alunga orice reverberaþie a
discursului – oricât de bine construit – al
preºedintelui francez, Emmanuel Macron,
miercuri-seara, de pe port-avionul Charles
de Gaulle. În cadrul cãruia a recunoscut cã
„nu a reuºit sã reconcilieze poporul
francez cu liderii sãi”. Interviul sãu de
miercuri seara pe TF-1 nu a schimbat ni-
mic ºi trei francezi din patru (74% potrivit
sondajelor) susþin „vestele galbene”, miº-
care socialã de amploare a „spumei” Fran-
þei periferice, care nu a evocat doar ches-
tiunea preþului la carburanþi, elementul de-
clanºator, dar care criticã vehement aug-
mentarea impozitelor ºi taxelor, scãderea pu-
terii de cumpãrare, slãbirea serviciilor pu-

blice º.a.m.d. ªi toate acestea într-un mo-
ment în care Emmanuel Macron se arãta
vãdit deranjat de ascensiunea partidelor de
extremã dreaptã ºi populiste, dupã alegerile
locale din Polonia ºi Germania (landurile
Bavaria ºi Hesse). Prezent deunãzi la uzine-
le Renault, care au 2.200 de angajaþi, ºeful
statului francez a avut surpriza sã fie fron-
dat de un sindicalist care i-a spus rãspicat
cã „nu este bine venit”. Doctrina „ves-
telor galbene”, vagã, este însã îmbrãþiºa-
tã ºi de o pleiadã de opozanþi, aºa cum se
întâmplã de regulã, Marine Le Pen, Lau-
rent Vaquez, Jean Luc Melenchon – fru-
moasã unanimitate – adicã dreapta durã ºi
extrema stângã. Certã este însã o realitate:
fractura între preºedinte ºi popor – Franþa
ruralã ºi peri-urbanã – a devenit profundã
ºi antimacronismul este o realitate ce es-
tompeazã deja anti-holandismul, pe reþelele
de socializare, cerându-i-se destituirea. Si-

tuaþia nu este revenitã la normal, fiindcã mi-
tingurile pe întreg cuprinsul þãrii au conti-
nuat ºi ieri. Dar altceva atrage atenþia: la
Paris, dupã ore tensionate, între manifes-
tanþi ºi forþele de ordine, în cartierul Palatu-
lui Elysee, majoritatea „vestelor galbene”
au fost dispersate, fãrã niciun rãnit, nicio
disputã, potrivit Prefecturii de Poliþie a Pa-
risului. Confruntãri au avut loc în alte lo-
curi din moment ce s-au înregistrat 409
rãniþi, din care 14 se aflã în stare gravã. De
asemenea în rândul forþelor de ordine 28
de poliþiºti, jandarmi, pompieri ºi motoci-
cliºti au necesitat prim-ajutor. Ce se poate
observa? Iatã societatea civilã pe care Em-
manuel Macron o chema sã devinã partici-
pativã ºi sã se angajeze pe teren. Aceastã
miºcare multiformã este expresia clivajelor
tradiþionale, ca ºi miºcarea „La Republique
en Marche”, care revendica nu demult cã
este singura care autorizeazã „multiaparte-

nenþa politicã”. ªi e de luat în seamã acest
lucru. Ministrul de Interne, Christophe Cas-
taner, a identificat cinci situaþii notabile care
au necesitat intervenþia forþelor de ordine.
Cam puþine, la numãrul mare de rãniþi.
Numeroºi manifestanþi s-au mobilizat ºi
ieri, dupã cele întâmplate la Strasbourg,
Rennes, Bordeaux, Marseille, Paris etc.
Þinta ºi simbolul nemulþumirilor: Emma-
nuel Macron, care nu rãspunde aspiraþii-
lor. A profitat de criza reprezentãrii politi-
ce pentru a fi ales, dar la putere încarnea-
zã contrariul, o formã de aristocraþie de
stat. Ce va urma este dificil de anticipat,
ieri Emmanuel Macron s-a aflat la Berlin,
în Bundestag, pentru un discurs, ºi discu-
þii, cu Angela Merkel privind, de bunã sea-
mã, atât relaþiile bilaterale, cât ºi viitorul...
UE, tot mai neclar, datoritã ºi lui Emma-
nuel Macron ajuns la 25% în sondaje. Pre-
mierul sãu, Edouard Philippe, are...34%.

Cadrul financiar actual a fost
adoptat cu întârziere, ceea ce a
amânat lansarea de noi programe.
Acest lucru se încearcã sã se evite
pentru 2021-2027. Viitorul buget
va face obiectul unei dezbateri la
cel mai înalt nivel politic la mijlo-
cul lui decembrie, la summitul UE
ce va avea loc la Bruxelles. Pen-
tru 2021-2027, Parlamentul Eu-
ropean pledeazã pentru venituri
mai importante, mai ales prin
majorarea contribuþiei statelor
membre la 1,3% din venitul naþi-
onal brut al UE-27 (fãrã Marea
Britanie), adicã 1.324,1 miliarde
de euro (calculat la preþurile din
2018). În schimb, proiectul pre-

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

„Am propus suplimentarea cu 6 miliarde de euro
a bugetului pentru infrastructura de transport”

Reuniþi în sesiune plenarã la Strasbourg, eurodeputaþii au
aprobat sãptãmâna trecutã, cu 429 voturi pentru ºi 207 contra,
un raport în baza cãruia Parlamentul European este pregãtit sã
negocieze viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Euro-
pene pentru perioada 2021-2027 din Uniune. Europarlamenta-
rul Marian Jean Marinescu a declarat ieri, în cadrul unei con-
ferinþe de presã, cã viitorul cadru financiar multianual al UE va
trebui sã rãspundã mai multor provocãri cum ar fi ieºirea Ma-
rii Britanii, contributor important la bugetul Uniunii dar ºi de-
finirea de noi prioritãþi - migraþie, securitate ,apãrare, etc.

Vicepreºedintele grupului PPE
din PE a anunþat ieri, în conferinþã
de presã, cã va trimite sãptãmâna
aceasta douã scrisori, una minis-
trului Sãnãtãþii, Sorina Pintea ºi
alta, Comisarului European, Cori-
na Creþu. „Solicit Consiliilor Ju-
deþene din cele trei judeþe sã preia
iniþiativa ºi sã pregãteascã docu-

zentat de Comisia Europeanã în
primãvarã propune un plafon
ceva mai scãzut, de 1,1%. „Vin
dupã o sãptãmânã de plen de la
Strasbourg, unde Parlamentul Eu-
ropean a votat poziþia referitoare
la bugetul pentru 2021-2027. Este
un vot foarte important pentru cã
pentru prima oarã Parlamentul
propune un buget defalcat pe fie-
care politicã orizontalã ºi face
acest lucru pe o propunere lan-
satã de mine. Odatã cu adoptarea
bugetului european pentru perioa-
da 2021-2027, Parlamentul Euro-
pean a adoptat ºi propunerea mea
de suplimentare cu peste 6 mili-
arde de euro a bugetului pentru

infrastructura de transport. Sper
ca aceºti bani sã finanþeze ºi co-
nectarea României de Europa, in-
clusiv proiectele din zona Olteniei:
calea feratã ºi o autostradã care
sã lege Oltenia de Vestul Europei.
Doar o conectare a zonelor sãra-
ce, cum este Oltenia, de Vestul
Europei poate aduce investiþii, lo-
curi de muncã ºi o viaþã mai bunã
pentru oameni. Eu cred cã e ne-
voie de investiþii de la nivelul Uni-
unii pentru a completa toate cori-
doarele europene de transport. Pe
acest regulament de Politicã de
Transport sunt raportor, votul va
avea loc sãptãmâna viitoare, este
un vot destul de complicat. Este ºi
un vot pentru transferul sumelor
de la Coeziune la Transport, acolo
sunt tot felul de propuneri, dar sper

ca propunerrea mea sã fie votatã,
banii din Coeziune sã fie utilizaþi
doar de statele de aici. Parlamen-
tul, aºadar, a arãtat cã este pregã-
tit. Urmeazã negocierile cu Consi-
liul. Iar de la 1 decembrie, preluãm
preºedinþia UE. Dincolo de ce se
întâmplã acum în România, este
foarte important cã am reuºit sã
avem buget înainte de alegerile eu-
ropene. Astfel, UE demonstrezã cã
este puternicã, cã are ce sã le ofe-
re cetãþenilor ºi mijloacele bãneºti
necesare sã realizeze ce ºi-a pro-
pus. Este bine pentru viitorul eu-
ropean, pe fondul creºterii senti-
mentelor anti-europene promova-
te de partidele extremiste ºi popu-
liste....”, a explicat deputatul eu-
ropean Marian Jean Marinescu.

MARGA BULUGEAN

„Consiliile judeþene trebuie sã preia
iniþiativa construirii spitalelor regionale”

Ministerul Sãnãtãþii ar fi trebuit sã întocmeascã studii de
fezabilitate ºi sã scrie proiecte pentru finanþarea construirii, prin
Programul Operaþional Regional (POR) al UE, a unor spitale în
Craiova, Iaºi ºi Cluj Napoca. Proiectele treneazã, iar Ministerul
Sãnãtãþii nu aratã nici un interes în demararea lor. Aceasta este

opinia deputatului european, Marian Jean Marinescu.

mentaþia  pentru proiectele de spi-
tale. Eu ºtiu în mod sigur cã la ni-
velul administraþiilor locale sunt oa-
meni mult mai bine pregãtiþi în ac-
cesarea fondurilor europene ºi cred
cã aceste proiecte pot fi gestionate
mult mai responsabil de la nivelul
consiliilor judeþene. Solicit totoda-
tã, ministrului Sãnãtãþii, Sorina Pin-

tea, Ministerului Sãnãtãþii ºi Guver-
nului sã accepte ca aceste proiecte
sã fie derulate de beneficiari, adicã
de Consiliile Judeþene. Solicit Gu-
vernului sã modifice Programul
Operaþional Regional, astfel încât
proiectele sã fie scrise ºi depuse
direct de beneficiari. POR a mai
fost modificat ºi luna trecutã ºi nu
este ceva foarte greu. Solicit Co-
misarului pentru Politica Regiona-
lã, Corina Creþu, sã aprobe în cel

mai scurt timp aceste modificãri
de proceduri. Iar dacã Guvernul
României nu este de acord cu aces-
te modificãri, cer Comisarului
Corina Creþu sã ia toate mãsurile
legale la nivelul Comisiei Europe-
ne pentru a permite Consiliilor Ju-
deþene sã depunã aceste proiecte
de finanþare, în calitate de benefi-
ciari”, a subliniat europarlamenta-
rul Marian Jean Marinescu.

MARGA BULUGEAN
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Cea mai mare parte a bugetu-
lui Craiovei, peste jumãtate din
suma de 420 milioane de lei (va-
labilã pentru acest an), provine
din taxele ºi impozitele pe care le
plãtesc craiovenii pentru bunu-
rile pe care le deþin – case, ma-
ºini sau terenuri, precum ºi pen-
tru serviciile de care beneficiazã
– diferite taxe percepute pentru
obþinerea documentaþiilor, în spe-

„Basmul fotbalului românesc”, de Mari-
an Nazat, nãscocit împreunã cu Marius
Mitran (Ed. RAO – Class - 2018) adunã în
cele douã volume ale sale exact 1.354 de
pagini, constituindu-se într-o adevãratã is-
torie, lizibilã, corectã ºi adevãratã, fiindcã
tot se îndoia, într-un eseu al sãu, Neagu
Djuvara, cã existã aºa ceva. Dacã Marin
Sorescu, de pildã, nu agrea istoriile literatu-
rii elaborate de „colective” de autori, oricât
ar fi fost de prestigioºi aceºtia, avocatul ºi
scriitorul cu bunã reputaþie, Marian Nazat
ºi ziaristul Marius Mitran, doi pasionaþi cu
cunoºtiinþe enciclopedice, s-au decis prin
2014 sã sfideze orice prejudecatã ºi sã pur-
ceadã la un demers fãrã precedent, plãtit
cu zeci ºi zeci de nopþi de nesomn, trudã
neistovitã ºi irepresibilã perseverenþã. Au-
torii au ieºire la prozã, sprintenealã în argu-
mentaþia care se face aluvionar, cu prisos
de erudiþie ºi uºile bibliotecii date la o parte.
Þesãtura frazei e organicã, naraþiunea eloc-
ventã, duioasã pe alocuri, fiorul epic rãmâ-
nând consistent, într-o operã densã, sucu-
lentã, sclipitoare de-a dreptul, viabilã. Ma-
rian Nazat ºi Marius Mitran par în destule
momente ale creaþiei lor, doi mijlocaºi de
realã þinutã, de mare echipã româneascã, -
nu ºtiu de ce aceastã comparaþie, poate
neinspiratã -, care coopereazã ideal, în te-
ren, fãcând o bunã chimie pe alocuri, dar
se ºi vãd tentaþi de acþiuni temerare pe cont
propriu, deloc neinspirate. E greu sã-þi pãs-
trezi, e adevãrat, candoarea în zona învol-
buratã a istoriei fotbalului românesc ºi din
lume. Limbajul e adecvat, simplu, cu ter-
meni tehnici bine plasaþi, gândurile ºi pãre-
rile fiind în general întemeiate. Sentimentul
e cã autorii chiar privind o partidã, din pri-
ma ligã de fotbal, sunt capabili sã poves-
teascã, în acelaºi timp, despre oricare fina-
lã europeanã intercluburi ºi orice turneu fi-
nal. Basmul fotbalului românesc pare a în-

cepe la 27 octombrie 1968, pe „Estadio
National”, la partida nereuºitã a tricolorilor:
Portugalia – România (3-0). Impresia e însã
amãgitoare. Suntem purtaþi repede la Ate-
na, pe Karaiskakis, la 16 aprilie 1969, unde
realizãm o remizã „de aur” (2-2), prindem
un cap de frânghie salvatoare, cum ar fi
spus Ciogli Vogl, secundul lui Angelo Nicu-
lescu, ºi Lausanne, în acelaºi an, o lunã mai
târziu, unde realizãm o victorie (1-0) „ne-
muritoare” cu Rãducanu, Dan Coe ºi San-
du Boc „de netrecut”, pentru a suferi pe
„23 august” (90.000 de spectatori) din Ca-
pitalã, în partida retur cu Grecia (1-1), re-
miza care valida tichetele pentru El Mun-
dialul din Mexic ‘70, dupã 40 de ani. A mai
fost ºi partida cu Portugalia pe 12 octom-
brie 1969, când Dan Coe, la 28 de ani era...
ministrul apãrãrii, ºi noroc cu arbitrul iugo-
slav care a închis ochii la un fault în careul
nostru asupra lui Eusebio. Sã nu ne grãbim
sã ajungem în Mexic, unde ne aºtepta „gru-
pa morþii”, spun autorii, fiindcã drumul e
mai plãcut decât destinaþia. Va trebui sã aº-
teptãm mult, încã vreo 20 de ani, pentru a
fi prezenþi la un alt campionat mondial, chiar
dacã în ’84 vom face prezenþã la Euro din
Franþa. Cele douã volume ale basmului –
bine gândite de meºteri – par o arhitecturã
ornatã cu tot felul de povestioare suculen-
te, reverii, exegezã justã, într-un stil elevat
ºi o logicã de-a dreptul captivantã. Ne sunt
reamintite calificãrile ratate, nu puþine, unele
când ne era lumea mai dragã, ca de pildã
pentru Mondialul argentinian, dupã ce la 13
noiembrie 1977 „zi cu ghinion” România
s-a prãbuºit în Ghencea în faþa Iugoslaviei
(4-6), ºi câºtigase (!) la Zagreb (2-0), apoi
pe 10 octombrie 1981 în faþa Elveþiei (1-2)
ºi cu asta basta, s-a nãruit ºi visul spaniol.
Apoi partida de infarct cu Irlanda de Nord
din 16 octombrie 1985 (gol... Quinn în mi-
nutul 29) ºi adio revederea Mexicului, ºi ce

jucãtori buni aveam. Dar sã mai bem câte-
va pahare cu venin: în 1975, la 1 iunie,
România – Scoþia (1-1), în meci decisiv
pentru Campionatul European, când Mac-
Queen (min. 89) ne-a alungat visele, dupã
ce trei ani mai înainte, la Belgrad, în meci
de baraj cu Ungaria (dupã 1-1 ºi 2-2) am
pierdut o altã calificare (1-2). Au venit ºi
preliminariile Euro 2004, turneul final s-a
þinut în Portugalia, ºi aveam 2-1 în minutul
95 cu Danemarca, în deplasare, ºi elveþia-
nul Urs Meier a vrut sã nu-i uitãm numele.
Suntem purtaþi ºi prin fotbalul interbelic, la
un moment dat, cu referiri despre legenda
Dobay, dar ºi despre rapidistul Ionicã Bog-
dan, considerat de Ioan Chirilã cel mai bun
povestitor al fotbalului nostru. Nu lipsesc
picanteriile de tot felul, derobate de dicþie
sarcasticã, despre oastea bãutorilor frun-
taºi rãpusã de Bachus (Dumitrache, Varga,
Ivansuc, Dobrin, Coman), povestea lui Ste-
licã Adamache „portarul Guadalajarei”, scan-
dalurile cu Sandu Boc, Dãnuþ Lupu, Ion
Pîrcãlab, autori, ºi bineînþeles procesul care
a zguduit fotbalul românesc, dupã ce mai
avusesem unul, pe vremea „societãþii mul-
tilateral dezvoltate” cu arbitrajul din fotba-
lul nostru. Frazele sunt lungi ºi au modula-
þiile unei gândiri suple, iscoditoare, care nu
se mulþumesc cu coaja lucrurilor. Craiova
Maxima rãpeºte pagini seducãtoare din cor-
pul cãrþii, ºi nu ºtiu de ce, dar nostalgia dupã
„zãpezile de altã datã” chiar provoacã ume-
zirea ochilor. Un detaliu obligatoriu: autorii
„nebuni dupã fotbal” chiar au avut treabã
cu intimitãþile acestui joc. Marian Nazat a
fost jucãtor în diviziile inferioare, apoi cã-
pitan al echipei Facultãþii de Drept din ca-
drul Universitãþii din Bucureºti, iar Marius
Mitran, conducãtor pe la UTA vreo doi ani,
când se sãturase de gazetãrie. Suficient
pentru a înþelege labirinturile ce obsedeazã
pana scriitorilor. Obiecþiile care s-ar putea

aduce unei astfel de structuri de carte de-
spre fotbal, cãruia autorii i-au smuls taine-
le, poate o anume discontinuitate ºi aperiti-
vul trimiterilor excesive la Ioan Chirilã, bun
scriitor ºi cult pe deasupra, deºi o zicere a
sa în ceea ce priveºte relaþia Piºti Covaci
cu Johan Cruyff, este contrazisã de acesta
din urmã în autobiografia „Driblingul meu”,
scrisã împreunã cu ziaristul Jaap de Groot
(Ed. Publica 2017). Proba de originalitate
ºi scânteiere stã în dârzenia ºi optimismul
funciar al autorilor de a duce la capãt un
demers fãrã precedent, acela de a scrie o
carte de referinþã, repetãm densã, fascinan-
tã, lipsitã de orice sofisticãrie. Nu ºtim care
este intervalul de editare a cãrþilor bune,
cãci celelalte se reediteazã mereu, pânã
ajung sã se reediteze singure. Dar „Bas-
mul fotbalului” este neîndoielnic... cartea
anului Centenar al Marii Uniri.

Craiovenii vor plãti aceleaºi taxe ºi în 2019
Municipalitatea a decis ca, ºi în 2019,

sã se meargã pe aceleaºi cote de impozi-
tare care au fost aplicate în ultimii doi ani,
ceea ce înseamnã cã taxele ºi impozitele

craiovenilor nu se vor mãri. Totuºi, con-
tribuabilii mai pot veni ºi cu alte propu-
neri în acest sens, propuneri care mai pot
fi depuse pânã mâine.

cial cele de urbanism. Pornind de
la aceste date, municipalitatea
craioveanã a organizat, în fieca-
re an, o dezbatere publicã în care
toþi cetãþenii au fost invitaþi sã îºi
spunã pãrerea cu privire la cuan-
tumul acestor taxe.

Proiectul este afiºat
pe site-ul primãriei

ªi în acest an se întâmplã la

fel. Mai întâi, proiectul privind
taxele ºi impozitele pentru 2019
a fost afiºat pe site-ul primãriei,
putând fi consultat de cãtre ori-
cine este interesat. Craiovenii mai
pot sã vinã cu propuneri, pânã
mâine, 20 noiembrie, propuneri
pe care le pot depune la sediul
principal al primãriei, mai precis
la Centrul de Informare pentru
Cetãþeni (intrarea prin strada
Romul), prin fax sau prin email.
Ca ºi în anii anteriori, autoritãþile
colecteazã toate aceste propuneri
ce vin din partea cetãþenilor, ur-
mând ca, la întâlnirea publicã
care va fi organizatã apoi la se-
diul primãriei, sã fie dezbãtute.

Se menþine cotã de impozita-
re de 0,08% pentru clãdirile

rezidenþiale
Potrivit proiectului afiºat de

primãrie, taxele ºi impozitele pe
care le vor plãti craiovenii în
2019 vor rãmâne neschimbate.
Concret, cotele de impozitare în
funcþie de care se calculeazã ni-
velul acestora au fost menþinute

la aceleaºi procente, prin urma-
re nu se înregistreazã nici o
creºtere sau, dimpotrivã, aºa
cum ar fi aºteptat mare parte din-
tre craioveni, o scãdere a aces-
tora. Astfel, în ceea ce priveºte
impozitul pe clãdirile rezidenþia-
le, cota se menþine la 0,08%, ceea
ce înseamnã cã, pentru un apar-
tament cu douã camere, cu o
suprafaþã de 70 de metri pãtraþi,
se va plãti aceeaºi sumã ca im-
pozit – 188 de lei.

Nedepunerea evaluãri
i creºte impozitul

ªi la clãdirile nerezidenþiale
(care sunt folosite în scop co-
mercial), autoritãþile propun sã
se menþinã aceeaºi cotã de im-

pozitare: 0,4%. Reamintim cã
respectiva cotã a fost mãritã
pentru anul 2018, în condiþiile
în care cu doi ani în urmã, în
2017, cota aplicatã a fost de
0,2%. În cazul în care proprie-
tarul unui astfel de spaþiu nu
face evaluarea spaþiul în trei ani,
nedepunerea declaraþiei de eva-
luare de imobilului presupune o
cotã impozabilã de 5%, la care
se adaugã ºi o cotã adiþionalã de
50%. În celãlalt caz, la clãdirile
rezidenþiale, evaluarea trebuie de-
pusã de cãtre proprietar în cinci
ani, iar dacã nu se întâmplã acest
lucru, proprietarul apartamentu-
lui sau al casei i se aplicã o cotã
de 2%, în loc de 0,08%.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Programul se desfãºoarã sub
directa coordonare a conf.
univ. dr. Virgil Cãtãlin Opriþo-
iu, de la Universitatea Naþiona-
lã de Muzicã Bucureºti, direc-
torul artistic al festivalului, ºi
include ºapte concerte simfo-

La sediul Secþiei de ªtiinþele Naturii a
Muzeului Olteniei (strada „Popa ªapcã” nr.
8) se desfãºoarã astãzi, 19 noiembrie
2018, ora 12.00, un nou eveniment din
cadrul proiectului cultural „Muzeul – o
ºcoalã altfel”. Publicul craiovean este in-
vitat sã participe la conferinþa „Tradiþii
nipone – Japonia în vremea Sakurei”,
care are loc sub motto-ul „Experimenteazã
frumuseþile naturii ºi vei învãþa câte ceva
despre tine”, „pentru a afla lucruri inedite
despre una din civilizaþiile majore ale lu-
mii, în care tradiþiile strãvechi se împle-
tesc în mod incredibil de armonios cu teh-
nologia modernã, iar frumuseþile naturale,
bine conservate, reprezintã remedii pen-
tru o viaþã sãnãtoasã”, precizeazã repre-
zentanþii instituþiei. Invitat special este dr.

ªcoala Gimnazialã „Eliza
Opran” din Iºalniþa a fost gazda
dezbaterii judeþene „Protecþia
copiilor ai cãror pãrinþi sunt
plecaþi la muncã în strãinãta-
te – aspecte lagele ºi bune
practici de intervenþie”, unde
au fost prezenþi reprezentanþi ai
DGASPC Dolj, Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj, Centrului de
Resurse ºi Asistenþã Educaþiona-

Dezbatere judeþeanã, la Iºalniþa, pe tema
copiilor cu pãrinþi plecaþi în strãinãtate
Fenomenul copiilor cu pãrinþi plecaþi în

strãinãtate a luat amploare în România, în
ultimii ani, , ceea ce face necesarã dezvol-
tarea unei reþele de servicii  specializate,
destinate acestora. Organizaþia „Salvaþi co-
piii!” s-a implicat în astfel de servicii, adre-
sate atât tinerilor, cât ºi pãrinþilor acesto-
ra sau persoanelor în grija cãroa au rãmas

elevii, începând cu anul 2010, prin inter-
mediul a 17 programe locale. Vineri, 16
noiembrie, la ªcoala Gimnazialã „Eliza
Opran”, din comuna Iºalniþa, a avut loc o
dezbatere pe aceastã temã, organizatã de
„Salvaþi copiii!” – Filiala Dolj, în partene-
riat cu Direcþia Generalã de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia Copilului Dolj.

lã Dolj, Primãriilor din zonã. „Eve-
nimentul a fãcut parte din cadrul
Proiectului „Protecþie ºi educa-
þie pentru copiii afectaþi de
migraþia la muncã în strãinã-
tate a pãrinþilor, prin Centre
de zi ”, implementat de noi, cu
sprijinul Autoritãþii Naþionale pen-
tru Protecþia Drepturilor Copilu-
lui ºi Adopþie ºi al Ministerului
Educaþiei Naþionale, în parteneriat

cu Inspectorate ªcolare Judeþe-
ne, Direcþii Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului, Ser-
vicii Publice de Asistenþã Socialã,
unitãþi de învãþãmânt. Se urmã-
reºte reducerea impactului nega-
tiv al migraþiei economice a pã-
rinþilor, asupra copiilor rãmaºi
acasã, prin oferirea de servicii de
suport ºi consiliere pentru elevi ºi
persoanele care îi au în grijã, pre-
cum ºi pentru creºterea gradului
de conºtientizare a pãrinþilor, spe-
cialiºtilor ºi a populaþiei cu privire
la riscurile care apar ºi a obligaþii-

lor legale care le revin pãrinþilor
în aceastã situaþie. La întâlnire,
alãturi de reprezentanþi ai institu-
þiilor partenere, au fost prezenþi
ºi cadre din cadrul ªcolilor Gim-
naziale din comunele Iºalniþa,
Coþofenii din Faþã, Coþofenii din
Dos, Almãj, ºi specialiºti în do-
meniu ºi voluntari. S-a prezenta
legislaþia aferentã ºi cazuri cu care
s-au confruntat instituþiile”, a pre-
cizat Mihaela Stãncele, coordo-
nator local din parte „Salvaþi co-
piii!”. Conform Legii nr. 272/
2004, privind Promovarea ºi Pro-

tecþia Drepturilor Copilului, la art.
104 – 108 sunt este stipulatã pro-
cedura legalã de protecþia a copi-
lului rãmas singur acasã. Astfel,
cu 40 de zile înaintea pãrãsirii þã-
rii, pãrintele trebuie sã prezinte
Serviciului Public de Asistenþã So-
cialã din cadrul Primãriilor numele
persoanei cãreia încredinþeazã
tutela, iar, în termen de trei zile,
instanþa de judecatã confirmã
numele persoanei care ºi-a dat
acordul, Hotãrârea fiind comuni-
catã primarului localitãþii.

CRISTI PÃTRU

„Tradiþii nipone – Japonia în vremea Sakurei”
Carmen Gache, conferenþiar universitar
la Facultatea de Biologie a Universitãþii
„A.I. Cuza” din Iaºi.

 „Din noianul de impresii culese ºi imor-
talizate în cãlãtoriile repetate în Japonia,
dr. Carmen Gache va împãrtãºi publicului
craiovean detalii despre cea mai cunoscu-
tã tradiþie japonezã, Sakura – Sãrbãtoarea
înfloririi cireºilor, un spectaculos eveni-
ment al naturii, o tradiþie japonezã aºtep-
tatã ºi mediatizatã de întreaga lume. Sãr-
bãtoarea înfloririi cireºilor ocupã un loc
special în cultura japonezã, Sakura fiind
peste tot: în artã, expoziþii de picturã, ceº-
tile de cafea, hainele oamenilor. ªi nu este
vorba doar de o acþiune cu caracter co-
mercial, ci doar de faptul cã cireºii înflo-
riþi devin a doua stemã a Japoniei ºi un

brand de þarã, sezonier. Spectacolul flori-
lor de cireº þine câteva zile ºi se încheie
printr-o ninsoare de petale roz. Astfel, flo-
rile de cireº sunt asociate cu trecerea în
nefiinþã ºi, prin extensie, cu împãcarea în
faþa morþii”, se precizeazã într-un comu-
nicat de presã al Muzeului Olteniei.

Evenimentul are loc sub coordonarea
muzeografului dr. Mirela Sabina Ridiche
ºi este realizat în colaborare cu lector
univ. dr. Carmen Bãlescu (Facultatea de
Horticulturã a Universitãþii din Craiova),
prof. Camelia Simeanu ºi prof. Gabriela
Gicã (Colegiul Naþional „Carol I”), prof
Simona Copãcescu, prof. Leila Podea-
nu, prof. Alina Firicã (Colegiul Naþional
„Elena Cuza”).

MAGDA BRATU

Începe Festivalul InternaþionalÎncepe Festivalul InternaþionalÎncepe Festivalul InternaþionalÎncepe Festivalul InternaþionalÎncepe Festivalul Internaþional
„Craiova Muzicalã”„Craiova Muzicalã”„Craiova Muzicalã”„Craiova Muzicalã”„Craiova Muzicalã”

Filarmonica „Oltenia” deschide astãzi cea de-a 45-a
ediþie a Festivalului Internaþional „Craiova Muzicalã” (19
noiembrie – 1 decembrie 2018), care, în Anul Centena-
rului Marii Uniri, urmãreºte promovarea ºi redescope-
rirea muzicii româneºti. Concertul inaugural este susþi-
nut, cu începere de la ora 19.00, de Orchestra Simfoni-
cã Bucureºti (dirijor: Tiberiu Soare), soliºti fiind Dan
Dediu (pian) ºi Vlad Maistorovici (vioarã). În program:
Adrian Enescu – Selecþiuni din coloana sonorã a filmului
„Mircea cel Bãtrân”; Tiberiu Olah – Selecþiuni din co-
loana sonorã a filmului „Mihai Viteazul”; Dan Dediu –
coloana sonorã a filmului „Ecaterina Teodoroiu”.

În programul festivalului:
• Luni, 19 noiembrie, ora

19.00: Orchestra Simfonicã Bucu-
reºti (dirijor: Tiberiu Soare), soliº-
tii Dan Dediu (pian) ºi Vlad Mais-
torovici (vioarã)

• Marþi, 20 noiembrie, ora
19.00: Recital vioarã-pian Diana
Moº – Mihai Ungureanu

• Miercuri, 21 noiembrie, ora
19.00: Camerata Classica (dirijor:
Nicolae Moldoveanu)

• Joi, 22 noiembrie, ora 19.00:
Ansamblul vocal „Blue Noise”

• Vineri, 23 noiembrie, ora
19.00: Cvartetul „Transilvan” –
Gabriel Croitoru (vioarã), Nicu-
ºor Silaghi (vioara a II-a), Ma-
rius Suãrãºan (violã), Vasile Ju-
can (violoncel)

• Sâmbãtã, 24 noiembrie, ora
19.00: Orchestra Simfonicã ºi Co-
rala Academicã ale Filarmonicii „Ol-
tenia” (dirijor: Alexandru Iosub),
solist Ioan Emanuel Cherata (bari-
ton)

• Sâmbãtã, 1 decembrie, ora
18.30: „Tot ce-i românesc nu pie-
re” – recital susþinut de  Tudor
Gheorghe, Corul ºi Orchestra Con-
certino (dirijor ºi orchestrator: Ma-
rius Hristescu). Preþ bilet: 120 lei.

nice, vocal-simfonice ºi recita-
luri. Potrivit organizatorilor, pe
afiºul evenimentului se regãsesc
nume de artiºti consacraþi ºi de
compozitori moderni ºi con-
temporani, care exprimã iden-
titatea culturalã româneascã.

«Caracterul internaþional
este dat de participarea invita-
þilor din diaspora, artiºti ro-
mâni valoroºi stabiliþi în strãi-
nãtate, ºi de programul, deºi
preponderent românesc, com-
pletat cu lucrãri din repertoriul
universal. Melomanii vor fi în-
cântaþi sã (re)descopere selec-
þiuni din coloana sonorã a ce-
lebrului film „Mihai Vitea-
zul” ,  compozitor Tiberiu
Olah, Sonata a III-a, „în ca-
racter popular românesc”, de
George Enescu, Valsul „Valu-
rile Dunãrii” de Iosif Ivano-

vici, Schlinder’s List de John
Williams, la care se adaugã
douã lucrãri în primã audiþie
absolutã: „Triptic simfonic” de
Gheorghe Stãnescu ºi canta-
ta „Pe urmele lui Mihai Vi-
teazul” de Eugen Petre San-
du», se precizeazã într-un co-
municat de presã al Filarmo-
nicii „Oltenia”.

Biletele pot fi procurate de
la Agenþia instituþiei (Calea Uni-
rii nr. 16, tel. 0251.414.698),
deschisã de luni pânã vineri,
între orele 10.00-18.00.

MAGDA BRATU
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Anunþul tãu!
ÎN conformitate cu prevederile art.1

alin.1 din Regulamentul-cadru privind sta-
bilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant co-
respunzãtor funcþiilor contractuale ºi a cri-
teriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul bugetar
plãtit din fonduri publice, aprobat prin Ho-
tãrârea nr.286/2011, astfel cum a fost mo-
dificat prin Hotãrârea de Guvern nr.1027/
2014 ºi HG nr.427/2015, Biblioteca Jude-
þeanã Alexandru ºi Aristia Aman Dolj orga-
nizeazã concurs în data de 12.12.2018, ora
9.30, la sediul din str. Mihail Kogãlnicea-
nu, nr. 9, pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi contractuale de execuþie vacante:
1 post vacant de bibliotecar studii superi-
oare gradul profesional IA- pe perioadã ne-
determinatã în cadrul Serviciului Cerceta-
re-Dezvoltare-Compartiment Marketing,
Evenimente, Relaþii Internaþionale; 1 post
vacant de bibliotecar studii superioare gra-
dul profesional IA- pe perioadã nedeter-
minatã în cadrul Serviciului Cercetare-Dez-
voltare-Compartiment Biblioteca Academi-
cian Dinu C. Giurescu; 1 post vacant de
muzeograf studii superioare debutant- pe
perioadã nedeterminatã în cadrul Serviciu-
lui Cercetare-Dezvoltare, Compartiment
Biblioteca Exilului Românesc la Paris Aca-
demician Nicolescu Basarab. Concursul
va consta în 3 etape succesive, dupã cum
urmeazã: selecþia dosarelor de înscriere;
proba scrisã- 12.12.2018, ora 9.30, susþi-
nerea interviului care se va comunica oda-
tã cu rezultatul de la proba scrisã. Potrivit
art.3 din acelaºi Regulament-cadru, în ve-
derea participãrii la concurs, candidatul
trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele con-
diþii: Condiþii generale: are cetãþenia româ-
nã, cetãþenie a altor state membre ale Uni-
unii Europene sau a statelor aparþinând
Spaþiului Economic European ºi domici-
liul în România; cunoaºte limba românã,
scris ºi vorbit; are vârsta minimã reglemen-
tatã de prevederile legale; are capacitate
deplinã de exerciþiu; are o stare de sãnã-
tate corespunzãtoare postului pentru care
candideazã, atestatã pe baza adeverinþei
medicale eliberate de medicul de familie
sau de unitãþile sanitare abilitate; îndepli-
neºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de
vechime sau alte condiþii specifice potrivit
cerinþelor postului scos la concurs; nu a
fost condamnatã definitiv pentru sãvârºi-
rea unei infracþiuni contra umanitãþii, con-
tra statului ori contra autoritãþii, de servi-
ciu sau în legãturã cu serviciul, care îm-
piedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a

Anunþul tãu!
unor fapte de corupþie sau a unei infracþi-
uni sãvârºite cu intenþie, care ar face-o in-
compatibilã cu exercitarea funcþiei, cu ex-
cepþia situaþiei în care a intervenit reabili-
tarea. Condiþii de înscriere ºi participare-
bibliotecar studii superioare gradul profe-
sional IA: studii superioare absolvite cu
diplomã de licenþã; vechime în specialita-
tea studiilor absolvite- 3 ani. Condiþii de
înscriere ºi participare- muzeograf studii
superioare debutant, studii superioare
absolvite cu diplomã de licenþã; nu este
necesarã vechime. Dosarul de concurs
trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu, ur-
mãtoarele acte: 1)cerere de înscriere la
concurs adresatã conducãtorului autori-
tãþii sau instituþiei publice organizatoare;
2)copia actului de identitate sau orice alt
document care atestã identitatea, potrivit
legii, certificatul de cãsãtorie, dupã caz;
3)copiile documentelor care sã ateste ni-
velul studiilor ºi ale altor acte care atestã
efectuarea unor specializãri, copiile docu-
mentelor care atestã îndeplinirea condiþii-
lor specifice; 4)copia carnetului de mun-
cã, conformã cu originalul, sau, dupã caz,
o adeverinþã care sã ateste vechimea în
muncã, în meserie ºi/sau în specialitatea
studiilor; 5)cazierul judiciar sau o declara-
þie pe propria rãspundere cã nu are ante-
cedente penale care sã-l facã incompati-
bil cu funcþia pentru care candideazã;
6)adeverinþã medicalã care sã ateste sta-
rea de sãnãtate corespunzãtoare elibera-
tã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii con-
cursului de cãtre medicul de familie al can-
didatului sau de cãtre unitãþile sanitare
abilitate; 7)curriculum vitae. Actele prevã-
zute la pct.2-4 vor fi prezentate ºi în origi-
nal la Biroul Resurse Umane în vederea
verificãrii conformitãþii copiilor cu acestea.
Actele dosarului de concurs se vor îndo-
saria într-un dosar de carton cu ºinã. Ce-
rerea de înscriere la concurs se obþine de
la  Biroul Resurse Umane.În cazul în care
candidatul depune o declaraþie pe proprie
rãspundere cã nu are antecedente pena-
le, dacã este declarat admis la selecþia do-
sarelor, acesta are obligaþia de a comple-
ta dosarul de concurs cu originalul cazie-
rului judiciar, cel mai târziu pânã la data
desfãºurãrii primei probe a concursului.
Dosarele de înscriere la concurs se vor
depune pânã pe data de 04.12.2018, ora
12.00, la sediul Bibliotecii Judeþene Ale-
xandru ºi Aristia Aman Craiova din str. Mi-
hail Kogãlniceanu, nr. 9 - Biroul Resurse
Umane. Informaþii suplimentare se pot ob-
þine de la Biroul Resurse Umane, telefon:
0251.532.267.

Anunþul tãu!
RISPARMIO CASA SRL anunþã publi-

cul interesat asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu pentru proiectul
CONSTRUIRE SPÃLÃTORIE AUTO ªI ANE-
XE-PARTER,CONSTRUCÞIE PROVIZORIE
CU DURATA 10 ANI ªI CONSTRUIRE PUÞ
FORAT, propus a fi amplasat în STR. RÎULUI,
NR.18D, CRAIOVA. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la sediul Agen-
þiei pentru protecþia mediului Dolj, din Craio-
va, str. Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul titularu-
lui din Craiova, str. George Breazu, nr. 4, Bl.
H36, sc.1, ap.9  în zilele luni-joi între orele 800-
1630 ºi vineri orele 800-1400. Observaþiile publi-
cului interesat se primesc zilnic la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova,
str. Petru Rareº, nr.1, fax: 0251419.035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro.

SC CUMMINS GENERATOR TECHNO-
LOGIES ROMÂNIA, titular al proiectului „Mo-
dificãri activitãþi de producþie în cadrul CGT
România-punct de lucru str. Tehnicii, nr 1”
anunþã publicul interesat asupra luãrii deci-
ziei etapei de încadrare de cãtre APM Dolj:
Nu se supune evaluãrii impactului asupra
mediului în cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului, pentru proiec-
tul „Modificãri activitãþi de producþie în ca-
drul CGT România-punct de lucru str. Teh-
nicii, nr.1” propus a fi amplasat în Municipiul
Craiova, str. Tehnicii, nr. 1. Proiectul deciziei
de încadrare ºi motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la sediul APM Dolj,
Craiova, strada Petru Rareº, nr.1, în zilele
de Luni pânã Joi, între orele 8-16,30 ºi  Vi-
neri între orele 8-14, precum ºi la urmãtoa-
rea 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 pre-
zentului anunþ, pânã la data de 24.11.2018.

PFA DOROBANTU S LILIANA titular al
proiectului”Construire halã de prelucrare a
pietrei, ºlefuire, fasonare ºi împrejmuire” anun-
þã publicul interesat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre APM DOLJ fara eva-
luarea impactului asupra mediului pentru pro-
iectul menþionat propus a fi amplasat in com-
.Ciupercenii Noi sat Ciupercenii Noi sector
T208 P23 str.Morii nr13. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM DOLJ strada
Petru Rareº nr.1 in zilele de L-J între orele 8-
16 ºi vineri intre orele 8-14 precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet www.apmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaþii la proiectul deciziei de încadra-
re în termen de 5 zile de la data publicãrii pre-
zentului anunþ, pânã la data de 24.11.2018.
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CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ
PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin. (1) art.104 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a) ºi art.106  din Legea nr. 215/2001, privind

administraþia publicã localã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 22.11.2018, ora 14.00 la
sediul consiliului judeþean.

      ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale unitãþilor de asis-

tenþã medico-sociale Amãrãºtii de Jos, Bechet, Cetate, Melineºti ºi Sadova finanþate din sumele alocate de la
bugetul de stat, prin Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj, cap.66.10.06.03, din venituri proprii ºi din sursele
bugetului propriu judeþean, cap.68.10.12, cu sumele ce depãºesc costul standard/an/pat, pe anul 2018.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului Orãºe-
nesc ”Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni pe anul 2018.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Clubului Sportiv
Judeþean ªtiinþa ”U” Craiova, pe anul 2018.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea cooperãrii ºi a protocolului de cooperare dintre Consiliul Jude-
þean Dolj ºi Asociaþia Umanitarã pentru Protejarea ºi Sprijinirea Rãniþilor, Invalizilor ºi Urmaºilor celor Cãzuþi
în Timpul Revoluþiei din Decembrie 1989 – Dolj în vederea organizãrii de activitãþi festive pentru marcarea zilei
de 22 decembrie, Ziua Victoriei Revoluþiei Române ºi a Libertãþii.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea cooperãrii ºi a protocolului de cooperare între Consiliul Judeþean
Dolj ºi Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Dolj, pentru organizarea ”Galei Sportului Doljean”.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea cooperãrii ºi a protocolului de cooperare între Consiliul Judeþean
Dolj ºi Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Dolj, pentru realizarea unui eveniment sportiv internaþional,
cu ocazia Centenarului Marii Uniri.

7. Proiect de hotãrâre privind alocarea unei sume de bani pentru organizarea unui dineu oficial oferit de
cãtre Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj cu prilejul aniversãrii Centenarului României (1918-2018) ºi a
Primului Rãzboi Mondial.

8. Proiect de hotãrâre privind acordarea burselor ºcolare pentru elevii din învãþãmântul special de stat,
pentru perioada noiembrie-decembrie 2018.

9. Proiect de hotãrâre privind stabilirea preþurilor medii ale produselor agricole ºi preþul mediu/tona de
iarbã pentru anul 2019, în vederea determinãrii veniturilor obþinute din arendare.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea alocãrii unor sume din fondul de rezervã al bugetului propriu
judeþean pe anul 2018 pentru unele unitãþi administrativ-teritoriale aflate în situaþii de dificultate.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului propriu al judeþului Dolj pe primele 9 luni ale
anului 2018 ºi a execuþiei bugetelor instituþiilor publice ºi a activitãþilor finanþate integral sau parþial din venituri
proprii pe primele 9 luni ale anului 2018.

12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al judeþului Dolj pe anul 2018.
13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei, a statului de funcþii ºi a regulamentului

de organizare ºi funcþionare pentru Direcþia Publicã Comunitarã de Evidenþã a Persoanelor Dolj.
14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Clubul Sportiv Judeþean

ªtiinþa ”U” Craiova.
15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei ºi a statului de funcþii pentru Muzeul de

Artã Craiova.
16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie

Leamna.
17. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Centrul Medico-Social Amã-

rãºtii de Jos.
18. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Unitatea Medico-Socialã

Bechet.
19. Proiect de hotãrâre privind modificarea denumirii ªcolii Gimnaziale Speciale ”Sf. Vasile” Craiova.
20. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului Judeþului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park

Craiova S.A. sã voteze în adunarea generalã a acþionarilor unele mãsuri.
21. Proiect de hotãrâre privind actualizarea valorii proiectului ”Valorificarea durabilã a monumentului istoric

Casa Dianu din localitatea Craiova, judeþul Dolj prin crearea unui Muzeu al Cãrþii ºi Exilului Românesc ºi
introducerea acestuia în circuitul turistic” ºi a valorii investiþiei totale, aprobate prin HCJ 85/06.04.2017.

22. Proiect de hotãrâre privind atribuirea licenþelor de traseu pentru traseele T044 Craiova –Segarcea -
Lipovu ºi T067 Craiova – Cãlugãrei - Pleniþa, cuprinse în ”Programul de transport rutier public de persoane
prin servicii regulate în trafic judeþean, perioada 2013 – 2019 – actualizare 2018”.

23. Informare de la ªcoala Gimnazialã Specialã ”Sf. Vasile” Craiova.
24. Diverse – interpelãri
ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie

Localã, Secretariat.

     NR. 1109 Emisã astãzi, 16.11.2018

                  P R E ª E D I N T E   CONTRASEMNEAZÃ
                      SECRETAR

                  ION PRIOTEASA
       ANDA NICOLAE

Anunþul tãu!
SC LUCALEX SRL cu sediul  în co-

muna Malu Mare, str. Bechetului, nr. 367,
titular al proiectului“ CENTRU DE SOR-
TARE ªI PRELUCRARE PRIMARÃ LEMN”
anunþã publicul interest asupra luãrii de-
ciziei etapei de încadrare de cãtre Agen-
þia pentru Protecþia Mediului Dolj : pro-
iectul nu se supune evaluãrii impactu-
lui asupra mediului ºi evaluãrii adecva-
te în cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului ºi de eva-
luarea adecvatã , proiect propus a fi am-
plasat în comuna Malu Mare, str. Stejari-
lor nr. 31. Proiectul deciziei de încadra-
re ºi motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul autoritãþii compe-
tente pentru protecþia mediului, str. Pe-
tru Rareº , nr. 1 , în zilele de luni pânã joi
între orele 8.00-16.30 ºi vineri între ore-
le 8.00-14.00, precum ºi la urmãtoareaa
dresã de internet office@apmdj.an-
pm.ro. Publicul interest poate înainta
comentarii / observaþii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de  5 zile de
la data publicãrii prezentului anunþ, pânã
la data de 24.11.2018.

ANUNÞ PUBLIC PRIVIND DECIZIA
ETAPEI DE INCADRARE (TITULAR) CO-
MUNA CARPEN, TITULAR AL PROIECTU-
LUI ,,CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL
TERPEZIÞA, STRADA PRIMÃRIEI, SAT
CARPEN, COMUNA CARPEN, JUDEÞUL
DOLJ,, ANUNÞÃ PUBLICUL INTERESAT
ASUPRA LUÃRII DECIZIEI ETAPEI DE IN-
CADRARE DE CÃTRE AGENÞIA PENTRU
PROTECÞIA MEDIULUI DOLJ: PROIEC-
TUL NU SE SUPUNE EVALUÃRII IMPAC-
TULUI ASUPRA MEDIULUI ªI EVALUÃRII
ADECVATE IN CADRUL PROCEDURILOR
DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA
MEDIULUI ªI DE EVALUARE ADECVATÃ,
PROIECT PROPUS A FI AMPLASAT IN CO-
MUNA CARPEN, SAT CARPEN, STR. PRI-
MÃRIEI. PROIECTUL DECIZIEI DE INCA-
DRARE ªI MOTIVELE CARE O FUNDA-
MENTEAZÃ POT FI CONSULTATE LA SE-
DIUL AUTORITÃÞII COMPETENTE PEN-
TRU PROTECÞIA MEDIULUI APM DOLJ
DIN CRAIOVA, STRADA PETRU RAREª,
NR. 1, IN ZILELE DE LUNI PÃNÃ JOI IN-
TRE ORELE 8.00 - 16.30 ªI VINERI INTRE
ORELE 8.00 – 14.00, PRECUM ªI LA UR-
MÃTOAREA ADRESA DE INTERNET offi-
ce@apmdj.anpm.ro. PUBLICUL INTERE-
SAT POATE INAINTA COMENTARII / OB-
SERVAÞII LA PROIECTUL DECIZIEI DE
INCADRARE IN TERMEN DE 5 ZILE DE
LA DATA PUBLICÃRII PREZENTULUI
ANUNÞ, PÂNÃ LA DATA DE 24.11.2018.



ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Luni, 19 noiembrie 2018

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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:
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CONSILIUL LOCAL MÎRªANI
JUDEÞUL DOLJ
NR.5699/16.11.2018

C O N V O C A R E
(PREZENTA)

   Având în vedere prevederile art. 39 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraþia
publicã localã republicatã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare:

  Se convoacã Consiliul Local Mîrºani din dispoziþia primarului în data de
23.10.2018, ora 11 în ºedinþã ordinarã la sediul Primãriei comunei Mîrºani  cu urmã-
toarea ordine de zi:

1.Proiect de hotãrâre privind aprobarea organizãrii reþelei ºcolare la nivelul UAT
MIRªANI

 2.Proiect de hotãrâre privind aprobarea transformãrii funcþiei publice vacante de
inspector , clasa I , grad profesional principal în cadrul compartimentului agricol , în
funcþia publicã de inspector , clasa I , grad profesional debutant

 3.Proiect de hotãrâre privind aprobarea acordãrii unei sulte numiþilor Burada Virgil
ºi Burada Marin pentru cedarea unor terenuri necesare scurgerii apelor

 4.Proiect de hotãrâre privind aprobarea sumei de 25 000 lei pentru acordarea de
„cadouri de Craciun”

 5.Proiect de hotãrâre privind aprobarea unui contract pentru reparaþia sistemului de
canalizare la dispensarul uman

 6.Proiect de hotãrâre privind aprobarea încheierii unui contract pentru realizarea
sistemului de iluminat public în incinta târgului saptamânal comunal

7.Proiect de hotãrâre privind aprobarea încheierii unui contract pentru înlocuirea
lãmpilor din zona centralã cu lãmpi cu led

 8.Proiect de hotãrâre privind aprobarea încheierii unui contract pentru sistemul de
supraveghere video conform prevederii bugetare

  9.Proiect de hotãrâre privind aprobarea încheierii unui contract pentru servicii pro-
iectare –studiu de fezabilitate sediu priãrie

 10.Proiect de hotãrâre privind aprobarea parametrilor tehnici ai strãzii „Aleea Pri-
marului” ce urmeazã a fi asfaltatã.

 11.Proiect de hotãrâre privind aprobarea alocãrii sumei prevãzute iîn bugetul local
pentru întreþinerea ºi funcþionarea unitãþilor de cult de pe raza UAT Mîrºani.

 12.Informare a Consiliului Local cu privire la cererile/adresele formulate de S. C.EN-
COMEC, prin domnul Enculescu George adresate Consiliului Local ºi Primarului UAT
Mîrºani

  13.Diverse.Intrebãri ºi Interpelari.

PRIMAR,
Ghencioiu Constantin

OFERTE DE SERVICIU
Angajez femeie la curãþenie,
Popas Rustic Balº. Telefon:
0768/706.304.

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

VÂNZÃRI
CASE

Vând casã cu 4 camere, bu-
cãtãrie, baie + wc în interior ºi
alte anexe în curte, locuibile,
gard metalic, fântânã, pomi
fructiferi, în comuna Iancu Jia-
nu, judeþul Olt. Preþ 25.000 de
euro, negociabil. Telefon:
0769/512.701.

Vând teren casã, 1.200 de
metri pãtraþi, în comuna Iancu
Jianu, judeþul Olt – pe lângã
liceu, cu temelie beton, 2 ca-
mere + antreu, fântânã cu hi-
drofor, pãtul metalic, cu per-
dea în faþã unde introduci
douã autoturisme, gard meta-
lic, pomi fructiferi. Acte la zi.
Preþ 16.500 de euro, negocia-
bil. Telefon: 0769/512.701.
Vând casã + anexe, teren 2800
mp. Cioroiaºi - Dolj. Telefon:
0765/152.614.
Vând (schimb) casã locuibilã
comuna Periºor, cadastru,
anexe, apã curentã, canaliza-
re la poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând sau schimb cu apartament
Craiova, casã mare cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând 7860 mp pãdure salcâm
în coasta Calnicului, Comuna
Albeni - Gorj. Telefon: 0770/
303.445.
Vând locuri de casã Podari.
Telefon: 0722/943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile Go-
vora, toate utilitãþile instalate, as-
falt, lângã pãdure. Telefon: 0744/
563.640, 0351/402.056.

AUTO
GOLF III - 1,6 benzinã, nr. roºii
valabile. Preþ 650 Euro. Tele-
fon: 0764/355.107 sau 0773/
897.678.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Aparat de sport Fitness
AB Generator, nou, nefolosit,
preþ 380 lei negociabil. Tele-
fon: 0723/984.309.
Vând roþi MERCEDEZ cu cau-
ciucuri de iarnã 195/65R15.
Preþ convenabil Telefon: 0762/
183.205.
Uºi duble vopsite cu geamuri ºi
ialã, uºi normale la fel, giurgiu-
vele cu geamuri, apometru apã
rece, sobã cu þevi de la hidrofor
noi. Telefon: 0767/153.551.
Vând strung ºi frezã ceasorni-
cãrie. Telefon: 0771/558.789.
Vând motosapã G 94 B. Tele-
fon: 0742/153.952.

Covor persan 220/210, televi-
zir color - 100 lei, frigider 2 uºi
micã defecþiune, cuverturã
pluºatã grena cu 2 pt. Fotolii -
100 lei, sãpun de casã. Tele-
fion: 0770/303.445.
Vând aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600, alternator
12V nou, Pick-up Tesla cu
boxe, dozã nouã de rezervã,
discuri cu muzicã diferitã. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând 2 electromotoare trifaza-
te 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. Tele-
fon: 0722/943.220.

Vând 2 plãpumi de lânã noi.
Telefon: 0745/602.001.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez garsonierã zona 1
Mai (Facultatea de Medicinã).
Telefon: 0748/102.286.

MATRIMONIALE
Caut doamnã vârsta 40-60
ani, pentru convieþuire. Tele-
fon: 00393421093850; 0761/
620.657.

PIERDERI
S.C. ILF TEAM 2009 SRL,
având CUI 25662771, J16/
811/2009, declarã pierdut cer-
tificat constatator de închide-
re a activitãþii. Se declarã nul.
Pierdut carnet student ºi legiti-
maþie eliberate de Facultatea
de Chimie, Craiova pe nume-
le GIOTOIU OANA  DANIELA.
Se declarã nule.
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Liga A

Grupa 1: Olanda – Franþa 2-0 (Wij-
naldum 44, Depay 90+5-penalty), Ger-
mania – Olanda (azi, ora 21.45). Cla-
sament: 1. Franþa 7p (4jocuri), 2. Olan-
da 6p (3j), 3. Germania 1p (3j).

Grupa 2: Belgia – Islanda 2-0 (Bat-
shuayi 65 ºi 81), Elveþia – Belgia s-a
jucat asearã. Clasament: 1. Belgia 9p
(3j), 2. Elveþia 6p (3j), 3. Islanda 0p (4j).

Grupa 3: Italia – Portugalia 0-0,
Portugalia – Polonia (marþi, ora 21.45).
Clasament: 1. Portugalia 7p (3j), 2. Ita-
lia 5p (4j), 3. Polonia 1p (3j).

Grupa 4: Croaþia – Spania 3-2 (Kra-
maric 54, Jedvaj 69, 90+3 / Ceballos
56, Ramos 77-penalty), Anglia – Croa-
þia s-a jucat asearã. Clasament: 1. Spa-
nia 6p (4j), 2. Anglia 4p (3j), 3. Croa-
þia 4p (3j).

Liga B

Grupa 1: Slovacia – Ucraina  4-1
(Rusnak 6, Kucka 26, Zrelak 52, Mak
61 / Konoplyanka 47), Cehia – Slova-
cia (azi, ora 21.45). Clasament: 1.
Ucraina 9p (4j), 2. Cehia 3p (3j), 3.
Slovacia 3p (3j).

Grupa 2:  Turcia – Suedia 0-1 (Gran-
qvist 71 pen.) , Suedia – Rusia (marþi,
ora 21.45). Clasament: 1. Rusia 7p (3j),
2. Suedia 4p (3j), 3. Turcia 3p (4j),

Grupa 3: Austria – Bosnia 0-0, Irlan-
da de Nord – Austria s-a jucat asearã.

1. Serbia   5 3 2 0 7-3 11
2. România   5 2 3 0 7-3 9
3. Muntenegru  5 2 1 2 7-5 7
4. Lituania   5 0 0 5 2-12 0

 CLASAMENT   M V                  E                  Î     G  P

Cu Bancu integralist ºi cu Cicâldãu pe final de meci,
România a trecut uºor de Lituania, la Ploieºti, însã

rezultatul nu a fost completat de o surprizã în meciul
Serbia - Muntenegru

Tricolorii ºi-au fãcut datoria ºi
au câºtigat lejer duelul cu modes-
ta Lituanie, dar deja dupã meciul
de la Bucureºti cu Serbia nu mai
depinde doar de ei soarta califi-
cãrii. Teoretic, am mai putea câº-
tiga seria, dar numai dacã se pro-
duce unul dintre miracolele fot-
balului, adicã Lituania sã nu piar-
dã la Belgrad, iar trupa lui Contra
sã se impunã la Podgorica. Or,
balticii n-au opus prea multã re-
zistenþã nici la Ploieºti, într-o at-
mosferã de meci-ºcoalã, cum
practic avea sã ºi fie pentru tri-
colori, care au deschis scorul re-
pede ºi au pãstrat graficul. Cos-
min Contra a avut ocazia de a
schimba sistemul de joc într-un
4-4-2, dar ºi strecura pe teren
câþiva dintre calificaþii la Europea-
nul under 21 de la anul. Unul a ºi
marcat, chiar în debutul meciu-
lui, Puºcaº speculând ideal o ac-
þiune cursivã ºi unul dintre mo-
mentele de pasivitate ale defensi-
vei lui Jankauskas. Fostul vârf al
lui Porto n-a reuºit sã acumuleze
cu formaþia sa vreun punct la pri-
ma ediþie a Ligii Naþiunilor ºi Li-
tuania va coborî în al patrulea eºa-
lon al competiþiei. Bancu a fost

integralist ºi a luat un galben, iar
Cicâldãu a bifat, pe final, a doua
selecþie în tricolor, dar niciunul
dintre olteni nu a ieºit în evidenþã,
Mitriþã rãmânând pe bancã, în
condiþiile în care a suferit ºi o
uºoarã accidentare, cu douã zile
înaintea jocului. În schimb, Puº-
caº ºi Stanciu ºi-au revendicat fie-
care câte o reprizã, ei fiind cei mai
buni tricolori în meciul de la Plo-
ieºti. Cosmin Contra a folosit for-
mula: Tãtãruºanu – Benzar, Sãpu-
naru (cpt.), Moþi, Bancu – Chip-
ciu (64 Deac), Anton, Stanciu (73
Cicâldãu), Maxim - Keºeru (68 I.
Hagi), Puºcaº. Muntenegru n-a
reuºit însã surpriza la Belgrad, în
condiþiile în care nu a mizat pe cei
mai buni jucãtori ai sãi, Jovetic,
de la Monaco, ºi Savic, de la Atle-
tico Madrid, accidentaþi.

Calcule alambicate pentru
calificare, locul 2 sau chiar

retrogradare
În funcþie de rezultatele obþi-

nute în Liga Naþiunilor, România
poate intra într-o urnã mai bunã
la tragerea la sorþi pentru preli-
minariile EURO 2020. În plus,

dacã nu se calificã din prelimi-
nariile clasice la EURO 2020, “tri-
colorii” mai pot avea o ºansã la
play-off, dar trebuie mai întâi sã
termine mãcar pe locul 2 în Liga
Naþiunilor. Pentru a prinde un
culoar de calificare la Euro 2020
dinspre Liga Naþiunilor, e nevoie
sã se îndeplineascã mai multe
condiþii: mãcar una dintre echi-
pele clasate pe primul loc în gru-
pele din Divizia C a Ligii Naþiu-
nilor sã obþinã biletele pentru CE
prin preliminariile clasice, care se
vor disputa anul viitor, România
sã se numere între cele mai bine
clasate formaþii de pe locul se-
cund din Divizia C pentru a prin-
de play-off-ul de patru echipe,
din care una singurã va mai prin-
de un loc la Euro. Dacã Serbia
se calificã din preliminariile cla-
sice, România nu intrã automat
în play-off doar fiindcã provine
din grupa Serbiei, În prezent, cu
o rundã înaintea finalului Ligii
Naþiunilor, România este cel mai
slab loc 2 din Divizia C. Pentru a
stabili topul locurilor secunde, se
face clasament în trei, cu elimi-
narea rezultatelor cu ultima cla-
satã în grupele formate din pa-
tru echipe. Tricolorii au însã
avantajul cã mai au un meci cu
Muntenegru, care va conta mult
în calculul final. Pentru a prinde
urna a treia valoricã la tragerea
la sorþi pentru preliminariile cla-

sice, România trebuie sã se nu-
mere între cele mai bune douã
locuri doi dintre cele patru din
Liga C. Altfel, va intra în urna a
patra valoricã. Aºadar, miza este
foarte importantã pentru Româ-
nia în duelul de la Podgorica, dar
ºi pentru Muntenegru, care poa-
te termina ºi ea pe 2 în cazul unui
succes. Dacã pierd, muntene-
grenii vor cãdea cel mai probabil
în Liga D din Liga Naþiunilor.
Conform regulamentului din
Liga Naþiunilor, din liga C, care
are o grupã de 3 echipe ºi 3 gru-

pe de câte 4 echipe, retrogradea-
zã în Liga D cele 3 locuri 4 ºi cel
mai slab loc 3. În stabilirea ie-
rarhiilor pentru echipele din gru-
pele de câte 4 nu se iau în calcul
rezultatele obþinute cu ultimele
clasate, în cazul nostru, cele cu
Lituania. În acest moment, Mun-
tenegru este cel mai slab loc 3,
pentru cã are mai puþine goluri
marcate decât Cipru. România,
cu 3 puncte în acest moment,
nu mai poate retrogada decât
dacã ar pierde la 8 goluri dife-
renþã în Muntenegru.

Reprezentativa Under 19 a României a
pierdut sâmbãtã, la Stara Zagora, scor 5-
3, cea de-a doua partidã din cadrul turne-
lui de calificare, disputatã în compania se-
lecþionatei similare a Greciei. Pentru re-
prezentativa noastrã au înscris Antonio
Sefer (21. 90+8) ºi Claudiu Petrila (78).
Trei jucãtori de la Universitatea Craiova
au fost titulari, Mihãilã, Baicu ºi ªerban,
iar al patrulea, Niþu, a intrat pe final, for-
mula folositã de selecþionerul Dan Opres-
cu fiind. Cristea (I. Rus 90+4)– A. Rus,
Leca, Manolache, S. ªerban (Ispas 52) –
M. ªerban, Chiriac (Toma 52) – Baicu
(Petrila 52), Sefer, Mihãilã-cpt. – Stoica
(Niþu 67). În ultimul meci al turneului de
calificare, tricolorii întâlnesc selecþionata
Gibraltarului, mâine de la ora 14.30, la
Stara Zagora, dar tricolorii sunt practic
eliminaþi. Primele douã echipe se calificã,
iar România are nevoie ca Grecia, echipã
deja calificatã, sã batã gazda, Bulgaria, în
acelaºi timp Mihãilã ºi compania trebuind
sã facã scor cu Gibraltarul.

Liga NaþiunilorLiga NaþiunilorLiga NaþiunilorLiga NaþiunilorLiga Naþiunilor
Clasament: 1. Bosnia 10p (4j), 2. Aus-
tria 4p (3j), 3. Irlanda de Nord 0p (3j).

Grupa 4: Þara Galilor – Danemar-
ca (Bale 90 / Jorgensen 42, Braithwai-
te 88), Danemarca – Irlanda (astãzi,
ora 21.45). Clasament: 1. Danemar-
ca 7p (3j), 2. Þara Galilor 6p (3j), 3.
Irlanda 1p (3j).

Liga C

Grupa 1: Albania – Scoþia 0-4 (Fra-
ser 14, Fletcher 45+2, Forrest 55, 67) ,
Scoþia – Israel (marþi, ora 21.45). Cla-
sament: 1. Israel 6p (3j), 2. Scoþia 6p
(3j), 3. Albania 3p (4j).

Grupa 2: Ungaria – Estonia (Orban
8, Szalai 69), Grecia – Finlanda 1-0
(Granlund 25-autogol), Ungaria –
Finlanda ºi Grecia – Estonia s-au ju-
cat asearã. Clasament: 1. Finlanda
12p, 2. Grecia 9p, 3. Ungaria 7p, 4.
Estonia 1p.

Grupa 3: Cipru – Bulgaria 1-1 (Za-
chariou 24 / Dimitrov 89-penalty), Slo-
venia – Norvegia 1-1 (Verbic 9 / Joh-
nsen 85), Bulgaria – Slovenia ºi Cipru
– Norvegia (astãzi, ora 21.45). Clasa-
ment: 1. Norvegia 10p, 2. Bulgaria 10p,
3. Cipru 5p, 4. Slovenia 2p.

Grupa 4: Serbia – Muntenegru 2-
1 (Ljajic 30, Mitrovic 32 / Mugosa
70), România – Lituania  3-0 (Puºcaº
7, Keºeru 47, Stanciu 65), Muntene-
gru – România ºi Serbia – Lituania
(marþi, ora 21.45). Clasament: 1. Ser-

bia 11p, 2. România 9p, 3. Muntene-
gru 7p, 4. Lituania 0p.

Liga D

Grupa 1: Kazahstan – Letonia 1-1
(Suyumbayev 37 / Rakels 49), Andor-
ra - Georgia (Martinez 63 / Chakve-
tadze 9), Andorra – Letonia ºi Georgia
– Kazahstan (astãzi, ora 19). Clasa-
ment: 1. Georgia 13p, 2. Kazahstan 6p,
3. Letonia 3p, 4. Andorra 3p.

Grupa 2: San Marino – Moldova 0-1
(Damascan 78), Luxemburg – Belarus
0-2 (Dragun 37 ºi 54), Moldova – Lu-
xemburg ºi San Marino – Belarus s-au
jucat asearã. Clasament: 1. Belarus 11p,
2. Luxemburg 9p, 3. Moldova 8p, 4.
San Marino 0p.

Grupa 3: Azerbaidjan – Feroe 2-
0 (Nazarov 18, Madatov 28) Malta –
Kosovo 0-5 (Muriqi 15, Kololli 70, Av-
dijaj 78, 80, Rashica 86) ,  Kosovo –
Azerbaidjan ºi Malta – Feore (marþi,
ora 21.45). Clasament: 1. Kosovo 8p,
2. Azerbaidjan 6p, 3. Feroe 4p, 4.
Malta 2p.

Grupa 4: Gibraltar – Armenia 2-
5 (Andre Tjay De Barr 10, Priestley 78
/ Movsisyan 27, 48, 52 ºi 54, Kartas-
hyan 66), Liechtenstein – Macedonia
0-2 (Bardhi 53, Nestorovski 90+1),
Macedonia – Gibraltar ºi Liechtenstein
– Armenia (astãzi, ora 21.45). Clasa-
ment: 1. Macedonia 12p, 2. Armenia
9p, 3. Gibraltar 6p, 4. Liechtenstein 3p.

Naþionala under 19,
aproape eliminatã

din preliminarii
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