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Alte nouã staþii de reîncãrcare
pentru maºinile electrice, la Craiova

Nouã staþii de reîncãrcare pentru maºinile
electrice vor fi amplasate în Craiova. Locaþiile
în care vor fi montate aceste noi surse de alimentare nu se cunosc, deocamdatã, investiþia
aflându-se doar în stadiul de licitaþie pentru stabilirea specificaþilor tehnice ale acestor staþii.
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Sã aºteptãm motivarea!
MIRCEA CANÞÃR
Preºedintele Klaus Iohannis a
refuzat sã accepte nominalizarea
Liei Olguþa Vasilescu ºi a lui Ilan
Laufer, pentru posturile de ministrul al Transporturilor, respectiv
ministru al Dezvoltãrii Regionale,
considerându-le „nepotrivite”.
Dupã cum se ºtie Klaus Iohannis
poate refuza, o singurã datã, propunerile fãcute de CExN al PSD, dar
nu este clar ce se întâmplã, dacã
ºi a doua oarã, îi vin pentru acceptare aceleaºi propuneri. Sã aºteptãm acum motivarea argumentatã
a preºedintelui, conform deciziei
CCR de acum câþiva ani. Efectul
respingerii celor doi miniºtri este
mai degrabã unul de imagine, pentru Klaus Iohannis, care trebuia sã
producã puþinã satisfacþie, bãnuim, în tabãra opoziþiei, fiindcã în
rest logica ne împiedicã sã decriptãm altã motivaþie cât de cât raþionalã. Deputatul de Dolj, Lia Olguþa Vasilescu, ca ministru al Muncii ºi Justiþiei sociale, ºi-a fãcut
datoria, la o manierã rezonabilã,
dovadã cã în toate sondajele de opinie, indiferent de operator, a fost
EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:
200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.
Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538
SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012
CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.
Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro
Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MARGA BULUGEAN
Director:
MIRCEA CANÞÃR
REDACÞIA:
Laura Moþîrliche, Marga Bulugean, Magda Bratu,
Cristi Pãtru
Sport: Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat: 0251.412.457
Publicitate: 0251.412.552
Redacþia: 0251.412.613
Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- În 1907 bunicii noºtri au
vrut pãmânt ºi uite, Popescule,
cã azi suntem la pãmânt.

sistematic bine plasat, iar Ilan
Laufer, suficient de vizibil în spaþiul public, ºi se spune realmente
dotat cu o inteligenþã suplã, mai
are ºi alte atu-uri, deloc de neluat
în seamã, deºi paradoxal a fost demis anterior din guvern. S-a mai
întâmplat un lucru: greva de la
metrou a fost suspendatã, ieri dimineaþã, în urma discuþiilor dintre liderii de sindicat ºi... Lia Olguþa Vasilescu, propusã pentru
funcþia de ministru al Transporturilor. Detaliul poate pãrea multora insignifiant. Dar nu e aºa. Or,
Klaus Iohannis, în alocuþiunea sa
menþiona cã „ne aflãm în faþa unei
provocãri grele, preºedinþia Consiliului UE pe care o vom prelua la 1 ianuarie 2019” ºi „ea poate sã ducã la
un succes al României doar în situaþia în care ministerele îºi fac treaba ºi abordarea e una coerentã”,
concluzionând: „e nevoie de miniºtri
care performeazã foarte bine”. Sã
admitem aversiunea funciarã a
preºedintelui faþã de guvernul condus de Viorica Dãncilã. Fãrã prejudecãþi „umaniste”. Didactic, in-

dignat mereu. Deºi s-ar putea discuta îndelung cu argumente pro ºi
contra ºi pe aceastã temã, dar nu
este cazul. Klaus Iohannis a fãcut
însã altceva, cum remarca deputatul social-democrat Eugen Nicolicea: a instituit pentru prima datã
refuzul de revocare, Paul Stãnescu ºi Lucian ªova rãmânând – deocamdatã – pe posturi. Sã revenim:
soluþia lui Klaus Iohannis este
însã una excesiv politicã ºi sunã neliniºtitor. Ministerul Transporturilor nu reprezintã un miraj, în buza
iernii, pentru nicio persoanã care
are habar de traficul rutier ºi feroviar în România. Disociindu-ne
pe cât posibil de orice partizanat
febril, ireductibil, trans-raþional,
nu excludem ca preºedintele Klaus
Iohannis sã nu „o înghitã” pe Lia
Olguþa Vasilescu, în temeiul unor
antecedente. Dar responsabilitatea
prezidenþialã nu are comunã o mãsurã cu umorile ºi sensibilitãþile
private. Vocaþia de preºedinte se
exprimã tocmai prin magnitudinea
uitãrii de sine, capacitatea de a întruchipa principii ºi nu efecte se-

cundare. ªi multe lucruri omeneºti
trebui sã-i rãmânã strãine. ªi ar
mai fi ceva de spus: un ziarist de
referinþã cu ani în urmã, o considera – peiorativ – pe Lia Olguþa
Vasilescu „acest jolly joker” al guvernului. Nu ne reamintim ce alte
ministere, în afara celui al Muncii
ºi Justiþiei Sociale, a mai condus,
dar se ºtie, se ºi vede cu ochiul liber, cum a administrat municipiul
Craiova, deloc unul fãrã mari probleme. Ministeriabilul e cunoscut
deja ca o vedetã obositã, cu utilizare universalã, încât uneori totul
capãtã o înfãþiºare arbitrarã, pãrând rezultatul unui amestec de
hazard ºi ce o mai fi. Un parlamentar abil nu este în mod garantat un
ministru bun. De acord. Dar Lia
Olguþa Vasilescu mãcar are o calitate, neîndoielnic, de bun organizator, între altele, are ºi anduranþã, ca sã nu mai vorbim de tenacitate. Are aºadar un capital. Un criteriu fie el ºi parþial e mai bun
decât niciun criteriu. În rest, lucrurile plutesc într-un neliniºtitor
mister.

ANRE: Preþul energiei electrice
pentru consumatorii casnici nu va
fi modificat de la 1 ianuarie 2019
Preþul energiei electrice pentru consumatorii casnici, în regim de serviciu universal, nu va
fi modificat de la 1 ianuarie 2019
“De la 1 ianuarie, preþul energiei electrice va fi exact ca
acum. Nu creºte ºi nu scade.
Conform metodologiei actuale,
preþul care este în vigoare în
acest moment a fost avizat pentru o perioadã de un an, începând cu data de 1 iulie 2018 ºi
este în vigoare pânã la 30 iunie
2019”, a spus el, în cadrul conferinþei NEXTenergy.
Nici preþul gazelor nu se va
modifica la 1 ianuarie, dupã cum
a anunþat, recent, vicepreºedintele ANRE, Zoltan Nagy-Bege.
“Pânã la data de 31 martie 2019
nu este nevoie de o ajustare a
preþului la gaze naturale pentru
consumatorii casnici, dar dacã
trendul observat la ora actualã pe
platformele de tranzacþionare,
unde figureazã contracte încheiate pentru volume destul de mari
la preþul de peste 110 lei/MWh
se va menþine, atunci tariful ar
putea creºte substanþial de la 1
aprilie 2019”, a afirmat Bege, pe
5 noiembrie. Ultima modificare
a preþului reglementat al energiei
a avut loc la 1 iulie 2018, când a
scãzut cu 3,53%. Pe de altã parte, la gaze a avut loc o scumpire
de 5,8% în august.
Piaþa de energie electricã a fost

ºi va rãmâne la acest nivel pânã
la 30 iunie anul viitor, a declarat, marþi, Claudiu Dumbrãveanu, director Direcþia Generalã

complet liberalizatã la 1 ianuarie
2018, iar, la gaze, tarifele finale
vor mai fi reglementate pânã în
anul 2021. În prezent, clienþii
casnici au posibilitatea de a-ºi
schimba gratuit furnizorul, în 21

Piaþã de Energie ºi Preþuri din
cadrul Autoritãþii Naþionale de
Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

de zile, ºi pot încheia contracte
în regim concurenþial cu oricare
dintre furnizorii activi pe piaþa de
energie electricã din România,
acest serviciu nefiind limitat la o
anumitã zonã geograficã de de-

servire. În acest sens, ANRE recomandã clienþilor casnici sã parcurgã, cu atenþie, toate informaþiile prezentate de furnizori, în
vederea alegerii celei mai avantajoase oferte. (Agerpres)
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Alte nouã staþii de reîncãrcare
pentru maºinile electrice, la Craiova
Nouã staþii de reîncãrcare pentru maºinile
electrice vor fi amplasate în Craiova. Locaþiile
în care vor fi montate aceste noi surse de alimentare nu se cunosc, deocamdatã, investiþia
aflându-se doar în stadiul de licitaþie pentru stabilirea specificaþilor tehnice ale acestor staþii.

Autoritãþile au lansat recent
licitaþia pentru întocmirea studiului de fezabilitate pentru
aceste nouã obiective. Altfel
spus, municipalitatea cautã o
firmã care sã stabileascã specificaþiile tehnice ale acestor
staþii de reîncãrcare a maºinilor electrice. „Prin studiul de fezabilitate, prestatorul va propune soluþii tehnice privind amplasarea staþiilor de reîncãrcare pe locaþiile stabilite pentru
municipiul Craiova”, se aratã în
caietul de sarcini întocmit de
municipalitate.

Studiul de fezabilitate
este plãtit de la bugetul local
Pentru întocmirea studiului de
fezabilitate, banii vin în totalitate
de la bugetul local. Primãria Craiova a estimat cã va cheltui, în
acest scop, suma de 50.675 de
lei. În schimb, achiziþia propriuzisã a celor nouã staþii se va face,
potrivit municipalitãþii, din bani
europeni. În documentaþia pentru licitaþie, se precizeazã cã „documentaþia (n.r. - tehnicã) trebuie sã fie elaboratã în conformitate cu prevederile programu-

lui privind reducerea emisiilor de
gaze cu efect de serã în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de
transport rutier nepoluant din
punct de vedere energetic, precum ºi cu cerinþele Ghidului solicitantului”. De asemenea, se
cere ca documentaþiile tehnicoeconomice sã respecte toate normele în vigoare – normele ISU,
protecþia mediului, accesibilitatea
persoanelor cu dizabilitãþi.

Singurele staþii de încãrcare se
gãsesc în parcarea subteranã

Potrivit reprezentanþilor Primãriei Craiova, la ora actualã, funcþioneazã în Craiova douã astfel de
staþii, ambele fiind amplasate în
parcarea subternã. Numãrul ma-

ºinilor electrice a înregistrat o
creºtere, sunt de pãrere autoritãþile, motiv pentru care se impune
ºi amplasarea mai multor staþii de
reîncãrcare. „Municipiul dispune
în acest moment de douã staþii,
amplasate în parcarea subteranã.
Amplasarea unui numãr de nouã
staþii pe raza municipiului Caiova
vine în întâmpinarea cetãþenilor ºi
turiºtilor de a achiziþiona ºi utiliza
un tip de autovehicul mai puþin
poluant”, se mai aratã în documentaþia licitaþiei.

500 de lei, cel mai ieftin
abonamentul lunar

Pentru utilizarea celor douã
prize electrice care funcþioneazã
acum în parcarea subteranã, singurele din oraº, existã ºi posibili-

tatea solicitãrii unui abonament
lunar, care costã 500 de lei, fiind,
de departe, cel mai ieftin care se
percepe ºoferilor care utilizeazã
frecvent acest loc de parcare.
Spre comparaþie, un loc în parcarea subteranã care a fost inauguratã în mai 2016, începe de la
100 de lei ºi ajunge pânã la 300
de lei. Cel mai ieftin, de 100 de
lei, permite staþionarea în parcare
seara, în timpul sãptãmânii, între
orele 18.00 ºi 6.00, ºi tot weekendul, zi ºi noapte. Pentru 120
de lei pe lunã, ºoferii pot parca în
timpul sãptãmânii, dar numai ziua,
între orele 6.00 ºi 18.00. Cel mai
scump abonament, de 300 de lei,
permite staþionarea nonstop, indiferent de ziua din sãptãmânã.
LAURA MOÞÎRLICHE

Campania „Zor pentru Speranþã” va continua...
Luni, 26 noiembrie, ora 9.30,
Asociaþia pentru Educaþie Creativã ºi Cercetare Directã ºi Societatea Naþionalã de Medicinã GeCursul este autorizat de cãtre Colegiul Medicilor din România, participanþii urmând sã
primeascã 6 credite EMC (educaþie medicalã continuã). Cursul
va contribui la îmbunãtãþirea
abilitãþilor medicilor de familie
de prevenire ºi diagnosticare
prezumtivã a cancerului de sân,
cu prezentarea unor noþiuni
avansate de chirurgie, radiologie, anatomie patologicã ºi oncologie – în raport cu evoluþia
cancerului de sân. „Sunt invitaþi sã se înscrie la acest curs
medici, cu specialitatea medicinã de familie – în principal. Cursul poate fi audiat, totodatã, ºi
de cei interesaþi sã afle mai multe despre prevenirea, diagnosticarea ºi tratarea cancerului de
sân. Participarea la curs este
gratuitã. Medicii de familie care
se vor înscrie ºi vor participa la
acest curs vor primi o diplomã

neralã – Filiala Dolj organizeazã
cursul „Rolul medicului de familie
în prevenirea ºi diagnosticarea precoce a cancerului de sân la feme-

oficialã, recunoscutã de Colegiul Medicilor din România, ce
le va aduce 6 credite EMC”, a
subliniat lect.univ.dr Constantin Crãiþoiu, Facultatea de
ªtiinþe Sociale, Universitatea din
Craiova.

„Zor pentru
Speranþã”

Cursul este organizat în cadrul
campaniei „Zor pentru Speranþã”, al cãrei scop este prevenirea
ºi diagnosticarea precoce a cancerului de sân, iniþiatã de cãtre
Eugen Georgescu, medic primar
chirurgie generalã. Prelegerile
vor fi susþinute de cãtre cadre
didactice de la Universitatea de
Medicinã ºi Farmacie din Craiova, Universitatea din Craiova ºi
medici specialiºti de la Spitalul
Clinic de Urgenþã Craiova. Partea a doua a zilei de 26 noiembrie 2018 va fi dedicatã ateliere-

ie”. Acesta se va desfãºura în sala
de conferinþã „Constantin Brâncuºi” a Hotelului Ramada Plaza
Craiova.

lor de lucru cu medicii de familie, scopul principal fiind acela de
a pune la punct, în detaliu, metodologia campaniei „Zor pen-

tru Speranþã” în privinþa traseului
pacientelor cu factori de risc sau
diagnosticate cu cancer de sân.
MARGA BULUGEAN

Prelegerile ºi atelierele vor fi susþinute de: lect.univ.dr Constantin
Crãiþoiu, prodecan Facultatea de ªtiinþe Sociale, Universitatea din Craiova, director executiv Asociaþia pentru Educaþie Creativã ºi Cercetare
Directã; ºef.lucr.dr Carmen-Adriana Dogaru, Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din Craiova, preºedinte Societatea Naþionalã de Medicinã Generalã – Filiala Dolj; Claudia Valentina Georgescu, medic primar anatomie patologicã Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova;
ºef.lucr.dr Eugen Georgescu, Universitatea de Medicinã ºi Farmacie
din Craiova, medic primar chirurgie generalã ºi manager general Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova; Mirela Ghiluºi, medic primar anatomie patologicã Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova; Luana Lascu, asist. univ. dr. la Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din Craiova,
medic primar radiologie ºi imagisticã medicalã Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova; ºef.lucr.dr Michael Schenker, la Universitatea de
Medicinã ºi Farmacie din Craiova, medic primar oncologie medicalã
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, manager Centrul de Oncologie „Sfântul Nectarie” Craiova; asist.univ.dr Ovidiu Sîrbu, la Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din Craiova, medic primar obstetricãginecologie Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova.
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„Mândru cã sunt român” –
proiect educativ la Casa Bãniei
Secþia de Etnografie a Muzeului Olteniei (Casa Bãniei) va organiza joi, 29
noiembrie 2018, de la ora 10.00, în
parteneriat cu ªcoala Gimnazialã
„Gheorghe Þiþeica” din Craiova, un
proiect educativ destinat familiarizãrii copiilor clasei I D (învãþãtoare:
Roxana Marinicã) cu semnificaþia zilei de 1 Decembrie 1918. Sub genericul „Mândru cã sunt român”, copiii
vor prezenta un program de cântece
ºi poezii dedicate Zilei Naþionale ºi vor
purta costume tradiþionale de sãrbãtoare din Oltenia.
„Contextul etnografic al derulãrii

acestei activitãþi culturale va fi un prilej
fericit pentru specialiºtii secþiei de a
le împãrtãºi elevilor de clasa I valori,
cutume ºi obiceiuri specifice acestei
perioade, iar meºteºugurile ºi obiceiurile prezentate în expoziþia permanentã de la Casa Bãniei vor oferi o altã
perspectivã de a înþelege istoria, prin
intermediul manifestãrilor spirituale ºi
artistice tradiþionale româneºti concretizate în piesele de port popular, în
icoanele de vatrã, în scoarþele ºi covoarele olteneºti, în ceramicã ºi þesãturi de interior. Toate acestea îi vor
ajuta pe copii sã înþeleagã mai bine no-

þiunile de patrie, steag, imn ºi român”,
spune dr. Roxana Deca, muzeograf
la Secþia de Etnografie a Muzeului Olteniei, coordonator al proiectului alãturi de înv. Roxana Marinicã.
Copiii vor participa ºi la un atelier
de creaþie în cadrul cãruia vor confecþiona steguleþe ºi insigne tricolore,
iar semnificaþiile acestora, precum ºi
principalele tradiþii care sunt specifice Olteniei în perioada cuprinsã între
1 decembrie ºi sfârºitul anului, vor fi
explicate, pe înþelesul lor, de muzeograful Roxana Deca.
MAGDA BRATU

TNC: Concurs de proiecte pentru
Actorul Emil Boroghinã va susþine recitalul
tineri regizori ºi scenografi români “Treptele Unirii”, pe 1 Decembrie, la Craiova

Teatrul Naþional din Craiova (TNC) a
lansat, recent, cea de-a IX-a ediþie a Concursului de proiecte pentru tineri regizori
ºi scenografi români. Proiectul constã în
prezentarea scrisã a unei concepþii regizoral-scenografice în vederea montãrii
unui spectacol la sala studio „Ion D. Sîrbu” a instituþiei, în stagiunea 2019-2020.
Suma acordatã este de maximum 50.000
lei brut, incluzând costuri de producþie

decor ºi onorarii pentru echipa
de creaþie (regizor, scenograf,
compozitor etc.), costuri drepturi de autor.
Textul proiectului va avea la
bazã o piesã româneascã contemporanã, scrisã în ultimii zece ani,
cu cel mult opt personaje. „Textele care nu au mai fost reprezentate pe scenã au prioritate. Aceasta nu este o condiþie obligatorie,
dar va funcþiona drept criteriu de
departajare în cazul egalitãþii de
punctaj”, menþioneazã organizatorii între condiþiile de participare.
În plus, regizorul ºi scenograful
trebuie sã fie absolvenþi de studii superioare
de specialitate, în ultimii 5 ani.
Data-limitã pentru depunerea proiectelor este 10 decembrie 2018 – transmise
prin e-mail, pe adresa concurs@tncms.ro,
sau prin poºtã, la sediul teatrului (strada
„A.I. Cuza” nr. 11, 200585, Craiova),
cu menþiunea „În atenþia Serviciului
Dramaturgie”.
MAGDA BRATU

Sâmbãtã, 1 decembrie 2018, cu ocazia
Zilei Naþionale a României ºi sãrbãtoririi
Centenarului fãuririi Marii Uniri ºi desãvârºirii Statului Naþional Unitar Român, ac-

torul Emil Boroghinã, Societar de Onoare
al Teatrului Naþional „Marin Sorescu”, va
prezenta la Craiova recitalul de poezie româneascã „Treptele Unirii”. Evenimentul va avea loc în Sala „Ion D. Sîrbu” a
teatrului, cu începere de la ora 19.00. Preþul biletului este 20 la Agenþia teatralã (tel.
0251.413.677) ºi 19 lei online.
„Treptele Unirii” face parte, alãturi de
recitalul „Sunt suflet în sufletul neamului
meu – Limba românã este patria mea” al
aceluiaºi actor, dintr-un proiect realizat în
parteneriat de Teatrul Naþional din Craiova
ºi Teatrul Nottara din Bucureºti, dedicat sãrbãtoririi Centenarului Marii Uniri. „Treptele
Unirii”, în regia lui Alexandru Mâzgãreanu,
a avut premiera în ziua de 29 noiembrie 2017,
la cel de al XXI-lea Congres al Spiritualitãþii
Româneºti de la Alba Iulia.
În Anul Centenar, recitalul „Treptele
Unirii” a fost prezentat la Paris, Bruxelles, Haga ºi Viena, la invitaþia Institutelor
Culturale Româneºti din Paris, Bruxelles
ºi Viena ºi Ambasadelor României în Franþa, Belgia, Olanda ºi Austria.
MAGDA BRATU

„Educaþia socialã” – disciplinã S-a stabilit calendarul „corigenþelor”,
pregãtitã în ºcolile din Dolj
pentru anul ºcolar 2018 - 2019
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a
transmis, cãtre toate instituþiile de învãþãmânt preuniversitar din Dolj, o scrisoare
metodicã disciplina de învãþãmânt „Educaþie socialã”. Aceasta are drept scop precizarea unor aspecte esenþiale, referitoare
la modul în care se aplicã prevederile legale în vigoare, referitoare la materia amintitã. În conformitate cu legislaþia, în anul
ºcolar 2017 – 2018, la cls. a V-a a început
predarea acestei discipline, având tematica
„Gândirea criticã ºi drepturile copilului”,
care este studiatã o orã pe sãptãmânã, în
cadrul ariei curriculare „Om ºi societate”.
Din acest an ºcolar, ºi elevii clasei a VI-a

vor pregãti materia, tematica fiind „Educaþia interculturalã”, tot în cadrul uneo ore
de curs/sãptãmânã. În anul ºcolar 2019 –
2020, cei din cls. a VII-a vor începe studiul la aceeaºi disciplinã, problematica fiind „Educaþia pentru cetãþenie democraticã”, înlocuind „Cultura civicã”. Încadrarea cadrelor didactice trebuie sã respecte
metodologia valabilã în anul ºcolar respectiv. Proiectul educaþional pentru aceastã
disciplinã , la nivelul competenþelor specifice, activitãþilor de învãþare ºi conþinuturilor, are alocat un buget de timp de 25
– 30 % din cel total de timp, pe an de
sudiu. În elaborarea ºi derularea proiectului educaþional, îndiferent de anul de
studiu, elevii, coordonaþi de profesori,
vor parcurge mai multe etape: alegerea
temei; elaborarea fiºei de proiect, cu
recomandarea repectãrii modelului din
programa ºcolarã; evaluarea activitãþii
lor; corelarea competenþelor specifice
ale unei unitãþi de învãþare activitãþile ºi
conþinuturile; planificarea tuturor activitãþilor, conform modelelor propuse în
cadrul programelor ºcolare.
CRISTI PÃTRU

La începutul acestei luni, a apãrut calendarul desfãºurãrii examenelor de corigenþã, în anul ºcolar 2018 – 2019, perioada de desfãºurare fiind 15 – 25 iulie
2019, pentru toate clasele din învãþãmântul primar, gimnazial, liceal ºi profesional, respectiv pentru clasele cu stagii de
pregãtire practicã, ºcoalã post-licealã sau
de maiºtri. Elevii din cls.a VIII-a , care
au susþinut ºi promovat examenul de corigenþã, se pot înscrie la admiterea în cls.
a IX-a, pe locurile rãmase libere, în a
doua etapã de admitere în învãþãmântul

liceal, sau, dupã caz, la învãþãmântul profesional ºi învãþãmântul profesional dual, conform legislaþiei în vigoare. Elevii corigenþi,
care nu se vor prezenta la sesiunea de susþinere a examenelor sau
care nu vor promova vor fi declaraþi repetenþi. Tinerii din clasele terminale de liceu, care au
trecut peste „corigenþã”, se pot
înscrie pentru Bacalaureat pe 26
iulie 2019, sesiunea de toamnã a
anului viitor. De asemenea, elevii
anilor finali de învãþãmânt liceal,
profesional ºi al stagiilor de pregãtire
practicã, declaraþi promovaþi la examenele de corigenþã, se pot înscrie în sesiunea de toamnã la certificarea competenþelor profesionale. În cazul în care
curriculumul parcurs este organizat modular, pentru elevii care nu au promovat
modulele ce se finalizeazã pe parcursul
anului ºcolar, indiferent de numãrul celor nepromovate, se organizeazã o sesiune specialã de examene de corigenþã, în
ultima sãptãmânã a anului ºcolar.
CRISTI PÃTRU
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

UNITATEA administrativ-teritorialã Amãrãºtii de Jos, din judeþul Dolj, anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sector cadastral nr.58 începând cu
data de 30.11.2018, pe o perioadã de 60 de
zile, la sediul Comunei Amãrãºtii de Jos, conform art.14 alin. (1) ºi (2) din Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/1996, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primãriei ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã.
SELIDA GAS SRL, titular al proiectului “AMPLASARE STAÞIE TRANSPORTABILÃ DISTRIBUÞIE CARBURANÞI, TOTEM
ªI STEAGURI” anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj:
proiectul nu se supune evaluãrii impactului asupra mediului ºi evaluãrii adecvate în
cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului ºi de evaluare adecvatã, proiect propus a fi amplasat în jud. Dolj,
mun. Bãileºti, str. Calea Craiovei, nr. 43.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consultate la
sediul autoritãþii competente pentru protecþia mediului APM Dolj, mun. Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1, în zilele de luni - joi între
orele 8.00 – 16.00 ºi vineri între orele 8.00 –
14.00, 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, pânã la data de 26.11.2018.
MUNICIPIUL Bãileºti, cu sediul în localitatea Bãileºti, str. Revoluþiei, nr.1, judeþul
Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei contractuale vacante de: referent de
specialitate superior, conform HG nr.286/
2011. Concursul se va desfãºura astfel: -Proba scrisã în data de 14.12.2018, ora 10.00; Proba interviu în data de 17.12.2018, ora
10.00. Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: -condiþiile prevãzute de art.6 din
HG nr.286/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Sã îndeplineascã condiþiile
de studii astfel: -Studii superioare de scurtã duratã absolvite cu diplomã de licenþã
sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor inginereºti construcþii civile; -Vechime 9 ani.
Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrãtoare de la publicarea anunþului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Primãriei
Municipiului Bãileºti. Relaþii suplimentare la
sediul Primãriei Municipiului Bãileºti, persoanã de contact: Buzdugan Miruna, telefon: 0251.311.017, fax: 0251.311.956, e-mail:
pmb.contabilitate@yahoo.com.

UNITATEA administrativ-teritorialã Izvoare, din judeþul Dolj, anunþã publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.48, 53 începând
cu data de 30.11.2018, pe o perioadã de 60
de zile, la sediul Comunei Izvoare, conform
art.14 alin. (1) ºi (2) din Legea cadastrului
ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/1996, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul
primãriei ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de
Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã.
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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.
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 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 Govora, toate
utilitãþile instalate, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0744/563.640,
0351/402.056.

AUTO
OFERTE DE SERVICIU Vând teren casã, GOLF III - 1,6 benzi1.200 de metri pãtraþi,

Angajez femeie la curãþenie, Popas Rus- în comuna Iancu Jiatic Balº. Telefon: nu, judeþul Olt – pe
lângã liceu, cu teme0768/706.304.
lie beton, 2 camere +
PRESTÃRI SERVICII antreu, fântânã cu
Filmãri foto video de hidrofor, pãtul metacalitate superioarã la lic, cu perdea în faþã
preþuri avantajoase. unde introduci douã
Telefon: 0766/359.513. autoturisme, gard
pomi fructiVÂNZÃRI metalic,
feri. Acte la zi. Preþ
CASE
16.500 de euro, neVând casã + anexe gociabil. Telefon:
în Calopãr, sat Dâlga, 0769/512.701.
gard metalic, posibi- Vând (schimb) casã
litãþi apã curentã. Te- locuibilã comuna Pelefon: 0770/900.833; riºor, cadastru, ane0351/410.383.
xe, apã curentã, caVând casã + anexe, nalizare la poartã, teteren 2800 mp. Cio- ren 4500 mp, livadã
roiaºi - Dolj. Telefon: cu pruni, vie. Telefon:
0765/152.614.
0765/291.623.

nã, nr. roºii valabile.
Preþ 650 Euro. Telefon: 0764/355.107
sau 0773/897.678.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând Aparat de sport
Fitness AB Generator,
nou, nefolosit, preþ
380 lei negociabil. Telefon: 0723/984.309.
Vând roþi MERCEDEZ cu cauciucuri de
iarnã 195/65R15.
Preþ convenabil Telefon: 0762/183.205.
Vând lucrare cu 4 locuri - cimitirul Romaneºti, 2 televizoare,
radiocasetofon dublu
cu casete. Telefon:
0729/977.036.

Uºi duble vopsite cu
geamuri ºi ialã, uºi
normale la fel, giurgiuvele cu geamuri,
apometru apã rece,
sobã cu þevi de la hidrofor noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând strung ºi frezã
ceasornicãrie. Telefon: 0771/558.789.
Vând motosapã G 94
B. Telefon: 0742/
153.952.
Vând 2 plãpumi de
lânã noi. Telefon:
0745/602.001.
Covor persan 220/
210, televizir color 100 lei, frigider 2 uºi
micã defecþiune, cuverturã pluºatã grena
cu 2 pt. Fotolii - 100 lei,
sãpun de casã. Telefion: 0770/303.445.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600, alternator 12V nou,
Pick-up Tesla cu
boxe, dozã nouã de
rezervã, discuri cu
muzicã diferitã. Telefon: 0251/427.583.
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 garsonierã
zona 1 Mai (Facultatea de Medicinã). Telefon: 0748/102.286.

MATRIMONIALE

Caut doamnã vârsta
40-60 ani, pentru
convieþuire. Telefon:
00393421093850;
0761/620.657.
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PRIMÃRIA COMUNEI BISTREÞ, JUDETÞUL DOLJ
organizeazã în data de 03.12.2018 ora 1100, licitaþie publicã
în vederea vânzãri de: AUTOCAMION MIXT DACIA 1307
DJ-10-CLB, AUTOSPECIALÃ TRANSPORT MORTUAR
DJ-30-CLB ªI AUTOSPECIALIZATÃ TRANSPORT
ªCOLAR ARO DJ-09-NEW, autoturisme uzate ºi casate.
Documentaþia de licitaþie se poate ridica de la sediul, PRIMÃRIEI COMUNEI BISTREÞ, JUDEÞUL DOLJ, Str. Calea Dunarii Nr. 192 începând cu data publicãrii anunþului.
Ofertele se depun la registratura, PRIMÃRIEI COMUNEI BISTREÞ, JUDEÞUL DOLJ, Str. Calea Dunãrii, Nr.
192, pânã la data de 03.12.2018, ora 0930.
Criteriul de atribuire a contractului de vânzare este preþul
cel mai mare.
Alte informaþii suplimentare se pot obþine la numãrul de
telefon 0251.355.011, fax 0251.355.550, sau pe site-ul
www.primariabistret.ro.
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Staþiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolã ªimnicCraiova cu sediul în localitatea Craiova, str. ªoseaua Bãlceºti nr. 54, jud. Dolj, tel/fax: 0251417534, organizeazã
concurs pentru ocuparea pe urmãtoarelor funcþii:
- funcþia contractuale de conducere, vacantã, de ªef
Labotaror Ameliorarea plantelor ºi biotehnologii vegetale, protecþia plantelor ºi producere de sãmânþã (1
post). Candidatii trebuie sa aiba studii studii superioare
de specialitate (agriculturã), atestat ºtiinþific (CS I),
activitate de cercetare (programe, proiecte, lucrãri
ºtiinþifice). Concursul va consta în probã scrisã ºi interviu ºi va avea loc în data de 20.12.2018, la ora 9:30,
la sediul S.C.D.A. Simnic-Craiova. Dosarele de concurs
se depun pana la 18.12.2018, ora 13:00.
Calendarul de desfãºurare, tematica ºi bibliografia
pot fi obþinute la telefon: 0251/417534 sau e-mail:
scda_simnic@yahoo.com.

Staþiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolã ªimnic-Craiova cu sediul în localitatea Craiova, str.
ªoseaua Bãlceºti nr. 54, jud. Dolj, tel/fax:
0251417534, organizeazã concurs pentru ocuparea
funcþieia contractuale de execuþie, vacantã, de economist. Concursul va consta în probã scrisã ºi interviu ºi va avea loc la data de 14.12.2018 ora 09.30 la
sediul unitãþii iar dosarele de concurs se vor depune
pana la data de 12.12.2018 ora 13.00.
Cerinþe: studii superioare economice, cunoºtinþe de operare pe calculator; carnet de conducere categoria B.
Acte necesare: cerere de înscriere la concurs, copie
act identitate, copie acte studii, CV.
Calendarul de desfãºurare, tematica ºi bibliografia
pot fi obþinute la telefon: 0251/417.534 sau e-mail:
scda_simnic@yahoo.com.

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

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

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

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

Succes
Succes dramatic
dramatic pe
pe Bega
Bega
pentru alb-albaºtri
Baschetbaliºtii de la SCMU Craiova s-au impus în ultimele
secunde, cu 74-73, în deplasare cu SCM BC Timiºoara,
ºi ocupã locul 3 în Liga Naþionalã
Rezultate neaºteptat de bune
pentru echipa de baschet a Craiovei, care are 5 victorii în cele 6
meciuri disputate pânã acum în
Liga Naþionalã. Luni seara, elevii
lui Aco Todorov au obþinut o victorie in extremis pe Bega, împotriva unei echipe cu probleme financiare, SCM BC Timiºoara,
dar care a luptat pânã la ultima
fazã, când, de altfel, a ºi acuzat
un fault nedictat la pãtrunderea
lui Vukosavljevic, stopat de Boone. Cu 4 secunde înainte de final, Craiova a intrat în avantaj,
prin cele douã libere transformate de Mo Curry, decisive în cele
din urmã pentru succesul alb-albaºtrilor, scor 74-73, pe sferturi:
13-14, 22-21, 16-15, 23-23. Na fost o evoluþie tocmai bunã a
acestora, dar, aºa cum remarca
la final ºi antrenorul Todorov,
este importantã victoria tocmai
în condiþiile unui joc mai puþin
bun. Au jucat pentru SCMU Cra-

iova: Curry 21 de puncte, Gajovic 14, Boone 12, Mijajlovic 10,
Troupe 6, Radukic 6, Ionescu 3,
Berceanu 2, Berculescu.
Antrenorul Todorov, care îºi
propunea la startul sezonului 7
victorii pentru intrarea în Top 6,
se aflã la douã succese de realizarea obiectivului. „Sunt bucuros pentru victorie, fiindcã nu
multe echipe vor câºtiga aici.
Suntem aproape de îndeplinirea
obiectivului cu acest succes. Nu
am jucat un baschet de calitate,
poate chiar a fost cel mai slab
meci al nostru dupã cel de la Cluj,
dar e importantã victoria. Echipa a arãtat caracter ºi a câºtigat
ºi atunci când nu a jucat bine.
Am învins o echipã cu jucãtori
buni, care merita ºi ea victoria,
fiindcã s-a jucat de la egal la egal.
Este bine cã am câºtigat, am arãtat caracter ºi e mai bunã o victorie urâtã decât un eºec frumos” a spus la final Todorov.

Tricolorii under 19 nu s-au
ferit de darurile grecilor
urul de Elitã
ºi merg la TTurul

Sursã foto: totalbaschet.ro
Tehnicianul gazdelor, Miodrag
Perisic, a acuzat arbitrajul: „Am
trecut printr-o perioadã foarte
grea în ultimele 10-15 zile, dar
chiar ºi aºa am încercat sã rãmânem concentraþi ºi ne-a reuºit în proporþie foarte mare, dar
nu am reuºit a treia victorie consecutivã. Despre meci: cert este
cã nu avem statutul altor echipe
ºi nici nu cerem sã avem un statut special, dar au fost multe faze

cu semne de întrebare. E vorba
despre cele din ultimul minut, dar
ºi despre aceea când nu ni s-a
validat un coº de douã puncte,
când mingea era în coborâre, iar
apoi Craiova a marcat o triþã pe
contratac. În loc sã ne distanþãm noi la ºase puncte, s-au apropiat adversarii la unul singur”.
SCMU Craiova este pe locul 3 la
întreruperea campionatului, iar
urmãtorul meci va fi pe 3 decem-

brie, de la ora 19.45, în deplasare, cu Steaua, echipã pe care albalbaºtrii o vor întâlni ºi pe 12
decembrie, în Sala Polivalentã din
Bãnie, în restanþa din prima etapã. Între cele douã partide, Craiovca primeºte vizita lui Dinamo.
Practic, dacã ar câºtiga restanþa
cu Steaua, în acest moment
SCMU Craiova ar fi liderul Ligii
Naþionale, la jumãtatea primei
pãrþi a sezonului.

Liga a IV-a Dolj
Rezultatele etapei a 16-a:
Flacãra Moþãþei - Unirea Amãrãºtii de Jos 1-1, Victoria Pleniþa - UT Dãbuleni 2-0, Dunãrea
Calafat - Jiul Podari 2-0, Unirea
Vela - Progresul Segarcea 2-8,
Metropolitan Iºalniþa - Recolta
Ostroveni 1-2, Tractorul Cetate - Vânãtorul Desa 5-3, Danubius Bechet - CS Cârcea 1-4.

Etapa a 17-a, astãzi, ora
14: Unirea Amãrãºtii de Jos Victoria Pleniþa, UT Dãbuleni
- Dunãrea Calafat, Jiul Podari
- Unirea Vela, Progresul Segarcea - Metropolitan Iºalniþa, Recolta Ostroveni - Tractorul Cetate, Vânãtorul Desa
- Danubius Bechet, CS Cârcea - Flacãra Moþãþei.

Clasament: 1. Dunãrea Calafat
38p, 2. Tractorul Cetate 33p, 3. CS
Cârcea 31p, 4. Metropolitan Iºalniþa
30p, 5. Jiul Podari 27p, 6. UT Dãbuleni 26p, 7. Vânãtorul Desa 26p, 8.
Danubius Bechet 22p, 9. Unirea
Amãrãºtii de Jos 21p, 10. Victoria Pleniþa 18p, 11. Recolta Ostroveni 16p,
12. Progresul Segarcea 15p, 13. Flacãra Moþãþei 7p, 14. Unirea Vela 5p.

Liga a V-a Dolj, etapa a 14-a

Naþionala under 19 a României s-a calificat la Turul de Elitã pentru calificarea la Euro
2019, în urma turneului din Bulgaria. Tricolorii au zdrobit modesta naþionalã a Gibraltarului,
8-0, în ultimul meci al grupei,
la Stara Zagora, dar au beneficiat ºi de victoria Greciei în faþa
Bulgariei, scor 3-0. Deºi ambele formaþii ar fi fost mulþumite
cu o remizã, cu care elenii ar fi
câºtigat grupa iar bulgarii s-ar
fi calificat de pe locul secund,
Grecia s-a impus cu 3-0 ºi a scos
din competiþie gazda turneului.
Naþionala lui Dan Oprescu avusese ghinion în primul meci, cu
Bulgaria, fiind egalatã în minu-

tul 90+8, scor 1-1. În cel de-al
doilea joc, România a pierdut cu
5-3 în faþa Greciei. Contra Gibraltarului, jucãtorul Craiovei,
Vali Mihãilã a reuºit o triplã (45,
49 – ambele din penalty, 56),
Sefer ºi-a trecut în cont dubla
(4, 22), celelalte goluri fiind
marcate de Petrila (18), Manolache (38) ºi Stoica (76). România a evoluat în formula:
Duþu – Jurj, Leca, Manolache,
Ispas – Sefer (90 Chiriac),
Toma, Mihãilã – Horºia, Niþu (46
Stoica), Petrila (77 S. ªerban).
Clasamentul grupei: 1. Grecia
9p, 2. România 4p (golaveraj 126), 3. Bulgaria 4p (golaveraj 74), 4. Gibraltar 0p.

Seria I: Viitorul Afumaþi Desnãþuiul Giurgiþa 2-1, Fulgerul Întorsura - Spicul Unirea 71, Viitorul Giurgiþa - Progresul
Cerãt 2-2, Voinþa Caraula - Viitorul Dobridor 3-7, Tineretul
Poiana Mare - Viitorul Ciupercenii Noi 3-3, Recolta Seaca de
Câmp - Fulgerul Maglavit 1-2,
Recolta Mãceºu de Jos - Triumf
Bârca 6-0, Avântul Rast ºi Viitorul Mãceºu de Sus au stat.

Seria a II-a: ªtiinþa Malu
Mare - CS II Cârcea 6-0, Victoria Cãlãraºi - Viitorul Teasc
4-1, AS Rojiºte - Torentul Secui 4-0, AFC Coºoveni - City
Leu 4-0, Fulgerul Mârºani Energia Radomir 6-1, Sporting
Leu - Progresul Castranova 21, Voinþa Puþuri - Unirea Tâmbureºti 0-3, Inter Secui - Progresul Amãrãºtii de Sus 3-5.
ªtiinþa Celaru a stat.

Seria a III-a: Viitorul Valea
Fântânilor - Viitorul Þuglui 1-4,
Viitorul Coþofenii din Dos - ªtiinþa
Calopãr 0-3, Vulturul Cernãteºti
- ªtiinþa 2016 Craiova 4-1, Avântul Pieleºti - AS Scãeºti 7-1, Jiul
Breasta - Progresul Mischii 0-6,
ACSO II Filiaºi - Meck Iºalniþa
5-1, ªarja Robãneºti -Voinþa Rasnic 2-0, Betis Craiova - Flacãra
Drãgoteºti 1-1, Voinþa Belcin CS Sopot 3-3.

Clasament: 1. Viitorul Giurgiþa 35p, 2. Recolta Mãceºu de
Jos 31p, 3. Progresul Cerãt 30p,
4. Viitorul Afumaþi 30p, 5. Viitorul Mãceºu de Sus 25p, 6. Desnãþuiul Giurgiþa 19p, 7. Viitorul
Dobridor 19p, 8. Fulgerul Maglavit 15p, 9. Fulgerul Întorsura
13p, 10. Voinþa Caraula 13p, 11.
Spicul Unirea 12p, 12. Recolta
Seaca de Câmp 12p, 13. Triumf
Bârca 11p, 14. Tineretul Poiana
Mare 10p, 15. Viitorul Ciupercenii Noi 8p, 16. Avântul Rast 6p.

Clasament: 1. ªtiinþa Celaru
31p, 2. AS Rojiºte 31p, 3. Fulgerul Mârºani 28p, 4. Progresul
Castranova 28p, 5. Progresul
Amãrãºtii de Sus 25p, 6. AFC
Coºoveni 24p, 7. Sporting Leu
23p, 8. CS II Cârcea 21p, 9.
Unirea Tâmbureºti 18p, 10.
ªtiinþa Malu Mare 17p, 11. Inter
Secui 17p, 12. Energia Radomir
16p, 13. Victoria Cãlãraºi 16p,
14. City Leu 11p, 15. Torentul
Secui 7p, 16. Voinþa Puþuri 7p,
17. Viitorul Teasc 2p.

Clasament: 1. ACSO II Filiaºi
37p, 2. CS Sopot 32p, 3. Avântul
Pieleºti 30p, 4. ªtiinþa Calopãr 28p,
5. Voinþa Belcin 25p, 6. Vulturul
Cernãteºti 23p, 7. Progresul Mischii 23p, 8. Betis Craiova 21p, 9.
Viitorul Þuglui 20p, 10. ªtiinþa
2016 Craiova 18p, 11. Viitorul
Coþofenii din Dos 17p, 12. Viitorul Valea Fântânilor 14p, 13. AS
Scãeºti 14p, 14. Jiul Breasta 13p,
15. ªarja Robãneºti 12p, 16. Meck
Iºalniþa 12p, 17. Flacãra Drãgoteºti 12p, 18. Voinþa Rasnic 2p.

