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Centenar „I.D. Sîrbu”, la Craiova, în prezenþa filosofului Mihai ªora ºi a mai multor oameni de culturã
din þarã ºi în absenþa soþiei scriitorului, Elisabeta Sîrbu, care a anunþat cã apreciazã iniþiativa organizãrii
evenimentului, însã vârsta ºi temperaturile caniculare ale zilei o împiedicã sã participe la el. De fapt, o
mânã de oameni s-a reunit, ieri, pentru a-l evoca pe
cel considerat unul dintre cei mai importanþi scriitori
români din secolul al XX-lea, într-un efort comun al

Teatrului Naþional „Marin Sorescu” – unde I.D. Sîrbu
a fost secretar literar din vara anului 1964 pânã la
pensionare, în 1973, ºi unde i s-au jucat 14 spectacole
–, al Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”
ºi Consiliului Judeþean Dolj. Centenarul „I.D. Sîrbu”
a scos din arhive vocea scriitorului pãstratã în înregistrãri audio, dând citire unei „scrisori-testament”, vechi
afiºe ºi fotografii de spectacol reunite într-o expoziþie

documentarã, cãrora le-au fost alãturate evocãri ale
celor care i-au citit opera ºi mãrturii emoþionante ale
celor care l-au cunoscut. Programul evenimentului
continuã astãzi, între orele 10.00-13.00, la Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”, cu Colocviul
Naþional „Locul ºi importanþa operei lui Ion D. Sîrbu în
literatura românã postbelicã (1945-1989)”, la care participã scriitori, critici literari, oameni de culturã ºi de
teatru din întreaga þarã.
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Lecþia de pãrinte a lui Mihai Fifor!
MIRCEA CANÞÃR
Emisiunea „Sinteza zilei”, de miercuri
seara, moderatã de Mihai Gâdea, demarase, ca sa spunem aºa, cu preambulul
de rigoare, ºi venise rândul invitaþilor din
platou, sã-ºi expunã punctele de vedere,
conform formatului respectivei dezbateri.
În discuþie „cazul Sorinei”, fetiþa de 7 ani
din Baia de Aramã, judeþul Mehedinþi, disputatã de douã familii, al cãrei calvar îl
cunoaºtem de acum. Nu o sa reluãm opinii
ºi pãreri ale juriºtilor, psihologilor, jurnaliºtilor, care pot fi împãrtãºite sau nu. De
asemenea, nu o sã facem referire la documentele prezentate, care atestã cã a fost
vorba de „mulþi paºi greºiþi”. Cei de la
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Mehedinþi s-au baricadat, de-a dreptul, în proceduri birocratice º.a.m.d.. Ion Cristoiu scria, într-un
editorial, pe blogul personal, cã „nu este
sentimental când vine vorba de copii”.
Se considerã normal, ºi de pe aceastã
poziþie a urmurit tot scandalul. Oricât s-
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ar dori de inflexibil a cedat, în cuprinsul
textului sãu, probând luciditatea de circumstanþã. Cel care a scurt-circuitat discuþiile aprinse, din emisiunea lui Mihai
Gâdea, surprinzându-l inclusiv pe acesta, a fost senatorul Mihai Fifor, un universitar craiovean cunoscut, cu demnitãþi deþinute anterior în Guvern º.a.m.d.
Dar nu despre vocaþia sa politicã este
vorba. Mai ales cã intervenþia avutã n-a
tuºat nicio contingenþã cu acest teritoriu.
„Îmi cer scuze, sunt un pic pãtimaº,
eu am trecut prin aºa ceva ºi ºtiu despre ce vorbesc”. Moment în care inclusiv moderatorul, i-a cerut o precizare.
ªi atunci Mihai Fifor a adus în discuþie
cum a înfiat un copil, ce se poate întâmpla în astfel de situaþii, când trauma dezrãdãcinãrii, poate avea consecinþe dacã
odatã zdrobit un univers al copilului, nu
este cu tact ºi maximã cãldurã sufleteascã, substituit cu altul mai seducãtor, prin
transmisiuni sociale, dacã nu identic ce-

Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.
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- Senatorul Popescu primeºte bani cu miile, dar ce spune el nu face douã parale.

ani putea fi feritã, cu un plus de atenþie,
de tot spectacolul devastator, la care a
fost obligatã sã asiste. Atât ºi nimic mai
mult. Gradele de vinovãþie ale celor implicaþi, în toatã povestea, vor fi stabilite
într-o zi de instituþiile abilitate ale statului. Presa ºi-a fãcut datoria. Cu prisosinþã. Dar pe fondul emoþiei copleºitoare sa uitat, opinãm noi, exact ceea ce un pãrinte ºtie bine: copilul nu trebuie sã fie
martor ocular la astfel de întâmplãri, nefericite. Sã nu ne imaginãm vreodatã cã
acest copil ar putea sã depãºeascã trauma traversatã. Niciodatã nu îºi va mai gãsi
siguranþa cã aparþine unei familii ºi mâine
nu apare, din nou, cineva care îl smulge
cu brutalitate, pentru a-l duce într-un alt
mediu, convins cã s-ar putea adapta. ªi
discuþia este lungã ºi mai ales sensibilã.
Lecþia de pãrinte a lui Mihai Fifor este
însã una de nota 10, fiindcã a atras atenþia asupra unei chestiuni delicate, care a
scãpat multora din vari motive.

Târg de adopþii canine, în Parcul „Nicolae Romanescu”
SC Salubritate Craiova SRL, în parteneriat cu Asociaþia
Lumea lui Patrocle, Asociaþia Junior Chamber International
Craiova, Inspectoratul de Poliþie Judeþean Dolj ºi Poliþia
Localã a Municipiului Craiova vor organiza duminicã, 30 iunie
2019, între orele 11.00-15.00, în Parcul „Nicolae Romanescu”
(zona chioºc fanfarã), târgul de adopþii „Adoptã un prieten,
salveazã o viaþã!”, aflat la a II-a ediþie.
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lui pãrãsit. ªi la un moment dat Mihai Fifor parcã menþiona pasaje din „Psihologia copilului” a lui Jean Piaget ºi Babel
Inhelder, o carte de referinþã. Orice evoluþie ulterioarã, fie cã este vorba de gândire sau de reciprocitate moralã, este un
progres continuu care conduce de la reglãri la reversibilitate ºi la o extindere neîntreruptã a acesteia din urmã. Reversibilitatea nu este altceva decât un sistem
complet, adicã în întregime echilibrat de
compensaþii, în aºa fel cã fiecãrei transformãri îi corespunde posibilitatea unei
reciproce. Mihai Fifor are acum trei copii, pe lângã fetiþa înfiatã mai are ºi doi
gemeni. A auzit copiii plângând noaptea,
ºi-a fãcut griji fireºti, când aceºtia nu
mãnâncã sau au temperaturã, a avut ºi
are emoþii ca orice pãrinte normal la tot
ce se întâmplã în universul lor. Ce dorea,
de fapt, sã spunã, pe lângã indignarea
copleºitoare prezentã în intervenþiile celor din platou: micuþa fetiþã de numai 7

Iubitorii de animale vor putea pleca acasã direct
de la eveniment cu unul dintre cei 10 câini fãrã stãpân
prezenþi la târg, exemplarele fiind sterilizate, deparazitate, vaccinate ºi adoptabile pe loc. Întregul proces
de adopþie este gratuit ºi fiecare cãþel adoptat va primi
un cadou de casã nouã constând într-un sãculeþ de
hranã uscatã ºi o lesã. Pe lângã posibilitatea de a adopta un prieten necuvântãtor, iubitorii de animale vor
putea dona hranã pentru cãþeii cazaþi în Adãpostul
canin Breasta în spaþiul special amenajat.
Potrivit SC Salubritate Craiova SRL, în cadrul
târgului, desfãºurat sub sloganul „Fii tu eroul meu!”,
va exista ºi o zonã special amenajatã pentru copii,
aceºtia putând participa la ateliere de reciclare creativã, confecþionare de animale de hârtie sau vor putea colora planºe cu animale. Micuþii prezenþi vor
primi cadou baloane colorate cu sloganul târgului.
Începând de la ora 12.00, câinii de serviciu din cadrul Inspectoratului de Poliþie Judeþean Dolj, îndrumaþi
de agenþii conductori, vor executa o demonstraþie pentru public, iar de la ora 13.00 reprezentanþii Poliþiei Locale
a Municipiului Craiova vor vorbi despre respectarea
regulilor stabilite la nivel local ºi naþional pentru proprietarii de câini, inclusiv ai celor din rase clasificate ca
periculoase, în cadrul unei prezentãri interactive (întrebãri ºi rãspunsuri). Ora 14.00 vine cu o provocare
lansatã proprietarilor de câini din Craiova, „Parada cãþeilor cu stãpân” (de rasã ºi nu numai), în cadrul cãreia
participanþii înscriºi vor putea câºtiga, prin tragere la
sorþi, un sãculeþ de mâncare.
Scopul organizãrii evenimentului este promovarea adopþiilor canine în rândul cetãþenilor Craiovei,
a Adãpostului canin Breasta dar ºi a creºterii responsabile a animalelor de companie, mai spun reprezentanþii SC Salubritate Craiova SRL.
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O ºedinþã a Consiliului Local Craiova
ceva mai liniºtitã
Ieri, a avut loc ºedinþa ordinarã lunarã
a Consiliului Local Municipal Craiova. În
program au fost cuprinse 44 de subiecte,
trei dintre ele fiind retrase între timp, ºi
Ordinea de zi a fost una amplã, între timp s-au retras trei
subiecte, au apãrut altele douã,
dar cvorumul a fost atins. S-a
dat citire punctelor de pe centralizator, nu au fost foarte multe discuþii, trecând majoritatea
celor propuse. Câteva subiecte
au fost ceva mai „disputate”.
Primul este cel al punctului 14
de pe ordinea de zi, care se referã la „Reactualizarea studiului de
strategie a alimentãrii cu energie
termicã în sistemul centralizat a
consumatorilor din Craiova”.
Consilierul local Flavius Sirop,
din partea PNL, a deschis discuþiile specificând: „Nu mai vrem
teorii, vrem ceva concret, astfel
încât sã avem o planificare realã
a reabilitãrii termoficãrii. Nu gãsim nicio strategie coerentã”.
Rãspunsul a venit din partea viceprimarului Craiovei, Stelian
Bãrãgan: „Vã asigur cã avem o
strategie coerentã, fãrã aceasta
neputând accesa fonduri europe-

au apãrut alte douã. Nu a fost o ºedinþã
tumultoasã, dar tot au fost câteva puncte
sensibile, discutate în plen, iar interpelãrile au avut ºi ele partea lor de suspans.

ne”. Punctele 36 – 38 au suscitat discuþii aprinse, articolele referindu-se la asocierea municipalitãþii cu mai multe firme private, contractele, aduse spre actualizare, fiind contestate: „Nu
vedem specificat pe niciun act o
sumã minimã care trebuie plãtitã
de aceste firme. Cred cã aceasta
trebuie menþionatã, nu, cum am
vãzut, 2% din cifra de afaceri a
societãþilor comerciale”, a spus
consilierul local PNL Adriana
Ungureanu. Rãspunsul a venit
din partea directorului Direcþiei
Patrimoniu a Primãriei Craiova,
Ionuþ Gîlea: „Este adevãrat, se
specificã 2% din cifra de afaceri,
dar nu sub o sumã minimã, care,
pe fiecare an, este de 2.600 de
lei, actualizatã”.

Întrebãri ...
Interpelãrile au fost ceva mai
animate, discuþii aprinse fiind pe
temele parcãrilor cu platã ºi
schimbãrilor dese de sensuri uni-

ce, pe mai multe strãzi, cele din
urmã necesitând, în opinia celor
care au formulat plângerile, alte
cheltuieli. În ceea ce priveºte circulaþia rutierã, întrebãrile au fost
adresate de Flavius Sirop: «Este
bine cã nu s-a aplicat mãsura parcãrilor cu platã ºi pe Calea Bucureºti, pânã la intersecþia cu strada
„Spania”, mãsurã la care noi neam opus de la început. Dar, trebuie intrat în legalitate, în sensul
în care Hotãrârea CL Craiova stipuleazã acest lucru. Cum faceþi?
De asemenea, s-au tot schimbat
sensurile de mers, pe foarte multe strãzi, dar, între timp, s-a revenit. Sunt artere unde, pentru
sensurile unice, s-au marcat spaþiile de parcare, iar, apoi s-a revenit ºi se merge pe ambele sensuri.
Lumea parcheazã, acum, regulamentar, dar cine ºterge marcajele
ºi, mai ales, cu ce bani?». La acest
punct de vedere a venit, cu o
completare, ºi Adriana Ungureanu: „Ce facem cu parcãrile dintre

blocuri? Deja au apãrut discuþii.
Ori punem bariere, cu acces prin
cartele pentru locatari, ori le lãsãm
libere”. Aceasta a mai atins un
punct sensibil: cel al manageriatului Filarmonicii „Oltenia” ºi al Operei Române Craiova: „Încã nu avem
o situaþie clarã a modului în care
s-au distribuit, de cãtre cele douã
instituþii, invitaþiile la spectacole
susþinute în Sala Polivalentã, fãrã
niciun fel de criteriu. Ne dorim un
rãspuns scris în acest sens”.

... ºi rãspunsuri
Rãspunsurile au venit, cel
care le-a prezentat fiind primarul Craiovei, Mihail Genoiu: „În

ceea ce priveºte parcãrile, eu
cred cã dumneavoastrã, liberalii, sunteþi doar ca membrii de
partid acolo, contestaþi orice,
deoarece, în toatã þara se aplicã
aceste forme de platã, una care
este liberalã, iar în municipiile ºi
oraºele unde sunt primari de la
dumneavoastrã este deja în funcþiune. În ceea ce priveºte parcãrile dintre blocuri, probabil cã se
va ajunge la aceeaºi soluþie. Despre schimbarea sensurilor de
mers, nu cred cã nu s-au fãcut
modificãrile la marcaje. Iar, cu
distribuirea invitaþiilor, nu se poate face nimic pânã la finalizarea
auditului”.

Universitatea din Craiova continuã sprijinirea
antreprenoriatului în rândul studenþilor
Aula „Mihai I al României” a gãzduit, ieri, conferinþa de lansare a douã noi proiecte din seria „Student
antreprenor”, cofinanþate din Programul Operaþional
Capital Uman 2014 – 2020. Prezentarea a avut loc în
prezenþa prorectorului Universitãþii din Craiova, prof.
univ. dr. Nicu George Bîzdoacã, ºi a celor doi manageri de proiect, prof.univ.dr.ing. Daniela Roºca ºi prof.
univ. dr. ing. Tudor Alexandru.
Este un nou succes, în ceea
ce priveºte atragerea fondurilor europene, al Universitãþii din
Craiova. Acest fapt a fost pus
în evidenþã ºi de prof.univ.dr.
Nicu George Bîzdoacã, pro-

rector „Informatizare ºi Administrarea Fondurilor Europene”
al Universitãþii din Craiova, care
a precizat, în deschiderea conferinþei de prezentare: „Vã
transmit atât salutul domnului

rector al Universitãþii din
Craiova, prof. univ. dr. Ionuþ Cezar Spînu, cât ºi
pe al meu personal. Se
lanseazã douã proiecte de
anvergurã, în spiritul dezvoltãrii antreprenoriatului
în cadrul tinerilor, venind
în sprijinul studenþilor, în
vederea dezvoltãrii capacitãþilor lor. Este absolut
necesarã diversificarea
procesului educaþional,
unul care trebuie adaptat
la cerinþele moderne, cu
acoperire în piaþa muncii.
Universitatea din Craiova este singura instituþie de acest fel din
þarã care a accesat
cinci programe de acest tip
al antreprenoriatului, numãrul maxim admis, ºi le-a
câºtigat pe toate”.
Primul dintre acestea
este manageriat de prof.
univ. dr. ing. Tudor Alexandru, decan al Facultãþii de Agronomie al Universitãþii din Craiova, ºi se
numeºte „Student antreprenor al Facultãþii de
Agronomie”. Menþionãrile acestuia sunt semnificative: „Avem un program
de peste 7,3 milioane de

lei, din aceastã sumã mai bine
de 6,3 milioane de lei venind
din cofinanþare europeanã”.
Sume apropiate sunt ºi la cel
de-al doilea – „Student antreprenor în cadrul Facultãþilor
de ªtiinþe ºi Inginerie”, precizãrile venind din partea prof.
univ. dr. Daniela Roºca: „Ne
dorim dezvoltarea antreprenoriatului din clasele de liceu,
pentru a forma studenþi foarte
bine pregãtiþi, care sã facã faþã
concurenþei de pe piaþa muncii. Bugetul este de 7,5 milioane de lei, cu o parte de cofi-

nanþare, venitã de la Uniunea
Europeanã, de 6,3 milioane de
lei”. În ambele proiecte se merge pe atragerea cât mai multor
tineri din mediile vulnerabile
social (familii cu situaþie economicã precarã, netradiþionale
sau de etnie romã), asigurându-se consiliere, programe antreprenoriale, acordarea de burse etc. La ultimul program prezentat, 300 de studenþi proveniþi din mediile defavorizate vor
beneficia de subvenþii de maximum 300 de lei lunar, pe perioada a trei semestre.
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Scriitorul I.D. Sîrbu, evocat la Craiova
la 100 de ani de la naºtere
Centenar „I.D. Sîrbu”, la Craiova, în prezenþa filosofului Mihai ªora ºi a mai multor oameni
de culturã din þarã ºi în absenþa soþiei scriitorului, Elisabeta Sîrbu, care a anunþat cã apreciazã
iniþiativa organizãrii evenimentului, însã vârsta
ºi temperaturile caniculare ale zilei o împiedicã
sã participe la el. De fapt, o mânã de oameni s-a
reunit, ieri, pentru a-l evoca pe cel considerat
unul dintre cei mai importanþi scriitori români
din secolul al XX-lea, într-un efort comun al Teatrului Naþional „Marin Sorescu” – unde I.D.
Sîrbu a fost secretar literar din vara anului 1964
pânã la pensionare, în 1973, ºi unde i s-au jucat
14 spectacole –, al Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, Bibliotecii Judeþene „Ale-

xandru ºi Aristia Aman” ºi Consiliului Judeþean
Dolj. Centenarul „I.D. Sîrbu” a scos din arhive
vocea scriitorului pãstratã în înregistrãri audio,
dând citire unei „scrisori-testament”, vechi afiºe ºi fotografii de spectacol reunite într-o expoziþie documentarã, cãrora le-au fost alãturate evocãri ale celor care i-au citit opera ºi mãrturii
emoþionante ale celor care l-au cunoscut. Programul evenimentului continuã astãzi, între orele
10.00-13.00, la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman”, cu Colocviul Naþional „Locul ºi
importanþa operei lui Ion D. Sîrbu în literatura românã postbelicã (1945-1989)”, la care participã
scriitori, critici literari, oameni de culturã ºi de
teatru din întreaga þarã.
Ion D. Sîrbu, „Eu de cine era sã mã sprijin?” – cuvântul autorului în caietul program al spectacolului „Arca Bunei Speranþe”,
cu premiera la 17 septembrie 1989: „M-am gândit cã unele cetãþi
sau urbe s-au clãdit plecându-se de la o micã industrie, atelier, fabricã.
Craiova noastrã – dupã a mea pãrere –, a fost ridicatã ca aºezare, oraº,
municipiu, lãrgindu-se ºi înãlþându-se, având ca nucleu-princeps Teatrul sãu Naþional. Eu când am venit în Craiova, în 1964, de cine era sã
mã sprijin? Sunt un profesionist al dialogului (cred în virtuþile dialectice
ale dialogului mai mult decât în legile primare ale judecãþii logice), am
servit, toatã viaþa, ca soldat simplu în armata Mãriei Sale Limba Românã: de cine era sã mã sprijin, ca artã, valoare, chemare dacã nu de
aceastã bãtrânã instituþie de culturã a Cuvântului, care a fost, care este
ºi care rãmâne în vecii-vecilor, Teatrul?! Am învãþat meserie pe scena
teatrului, am învãþat artã la spectacolele teatrului, voi învãþa un pic de
veºnicie tot de la acest bãtrân teatru naþional, care s-ar putea sã-ºi
aducã aminte de numele meu ºi dupã ce eu nu voi mai fi. Îngenunchez,
ca dupã o bãtãlie, în faþa cortinei sale veºnice ºi mã rog zeiþei Thalia sã
nu mã uite ºi sã nu mã urgiseascã...».

Destinul lui Ion D. Sîrbu –
nãscut la Petrila, la 28 iunie 1919,
stins din viaþã la 17 septembrie
1989, la Craiova – a gravitat semnificativ în jurul Teatrului Naþional din Craiova (TNC). Eliberat
de la Gherla, dupã ce mai ispãºise o pedeapsã la Jilava pentru
delictul de „uneltire contra ordinei sociale”, a fost angajat ca
secretar literar din vara anului
1964. Aici i s-au jucat 14 spectacole, dupã piese de teatru scrise în aceastã perioadã, a coordonat peste 30 de „conferinþe
experimentale”, iar în anul 1973
s-a pensionat pe caz de boalã.
„Am fost un foarte serios secretar literar, m-am dãruit acestei
meserii, am fãcut ordine, am

adunat arhivã, am pus bazele unui
muzeu al acestui teatru, (nn),
realizat împreunã cu referentul
literar Constantin Gheorghiu. Am
îngropat zece ani de maturã viaþã între aceste nobile ziduri”,
avea sã declare Ion D. Sîrbu în
postfaþa la volumul „Arca Bunei
Speranþe”, apãrut la Editura
„Eminescu”, în 1982.
„Este o datorie de onoare a
Teatrului Naþional din Craiova sã
debuteze în onorarea ºi omagierea marelui scriitor chiar aici,
unde Ion D. Sîrbu a muncit 9
ani de zile. S-a pensionat, dupã
cum ºtiþi, în 1973, chiar în anul
în care clãdirea instituþiei urma
sã fie inauguratã, pentru cã voia
sã scrie, acesta este motivul

real”, a declarat, ieri, Nicolae
Coande – ºef Serviciu Dramaturgie în cadrul instituþiei.
Moderat, în deschiderea din
foaierul TNC, de Ioan Lascu,
preºedintele filialei craiovene a
Uniunii Scriitorilor din România
(USR), care l-a apreciat ca fiind
„un eveniment memorabil”, Centenarul „Ion D. Sîrbu” a adus la
Craiova mai mulþi scriitori, critici literari, oameni de culturã din
întreaga þarã: Antonio Patraº
(Iaºi), Vasile Spiridon (Bacãu),
Ovidiu Pecican (Arad), Laszlo
Alexandru (Cluj-Napoca), Adrian Dinu Rachieru (Timiºoara),
Mihai Barbu (Petroºani), Nicolae Oprea (Piteºti), Ion Dur (Sibiu), Luigi Bambulea (Bucureºti),

Sorin Lavric ºi Rãzvan Voncu –
director de programe interne,
respectiv externe, în cadrul USR
ºi alþii.
Invitaþi speciali au fost filosoful Mihai ªora, alãturi de soþia
domniei sale, Luiza ªora – poetã, eseistã ºi traducãtoare, care
au prezentat, cu acest prilej, la
Craiova, documentarul „Sub zidurile Troiei roºii – despre condiþia intelectualului în totalitarism”, un omagiu adus lui Ion
D. Sîrbu. Doar 15 minute, din
cele aproape douã ore, cât dureazã acest „eseu cinematografic”, dupã cum l-a numit Luiza
ªora, au putut fi vizionate de
public. „Am fãcut aceastã selecþie concentrându-ne mai mult pe
ideea de autenticitate. Îl filmez pe
Mihai ªora de mai bine de un
deceniu. Din punctul meu de
vedere, aceste filme sunt un fel
de extensie a operei – ele fac
parte organicã din opera lui scrisã. ªi de aceea le pãstrez cu tempo-ul lor, cu frazarea lor, cu

Foaierul Teatrului Naþional din Craiova gãzduieºte, zilele acestea, expoziþia documentarã „Ion D. Sîrbu, secretar literar, conferenþiar ºi dramaturg”, ce reflectã o parte a activitãþii pe care scriitorul a desfãºurat-o în cadrul acestei instituþii. Din arhive au fost
scoase o mulþime de afiºe ale spectacolelor dupã piesele sale, care
s-au jucat, de-a lungul timpului, pe aceasta scenã. Aºa sunt „Arca
Bunei Speranþe” (regia Cãlin Florian, 1972), „Pragul albastru”
(regia Cristian Hadjiculea, 1991), „Iarna lupului cenuºiu” (regia
Mihai Manolescu, stagiunea 1985-1986), „Amurgul acela violet”
(regia Valentina Balogh, stagiunea 1974-1975), „Simion cel drept”
(regia Georgeta Tomescu, stagiunea 1980-1981), „A doua faþã a
medaliei” (regia Valeriu Moisescu, cu premiera la 18 ianuarie 1993),
„Frunze care ard” (regia Valentina Balogh, 1968). Expoziþia mai
cuprinde numeroase fotografii din spectacole, caiete-program, precum ºi cãrþi ºi câteva exemplare din Caietele Colocviului Naþional
„Ion D. Sîrbu”, organizat la Craiova.

aceastã plonjare în adâncul reflecþiei, în care Mihai ªora îºi
alege cu mare atenþie, cu mare
acurateþe ºi acribie cuvintele.
Sunt tãcerile lui care devin semnificative în context. Eu þin la ele,
pentru cã ele umplu, de fapt, de
sens întreaga relaþie care s-a instalat, de-a lungul anilor, între
Mihai ªora ºi Gary Sîrbu”, a declarat Luiza ªora.
ªi tot în memoria scriitorului,
Naþionalul craiovean a prezentat,
asearã, spectacolul „Adio, Europa!”, dramatizare de Nicolae
Coande dupã romanul cu acelaºi
nume, în regia ºi adaptarea scenicã ale lui Bogdan-Cristian Drãgan, cu actorii Angel Rababoc,
Anca Dinu, Constantin Cicort,
Nicolae Vicol, Gabriela Baciu ºi
Petronela Zurba. Referindu-se la
„Adio, Europa!” ºi, în general,
la scrierile lui I.D. Sîrbu, Nicolae Coande a apreciat cã este „o
operã mirabilã, care suscitã ºi
astãzi nenumãrate polemici”, „o
uimire amestecatã cu admiraþie”.

vineri, 28 iunie 2019

Anunþul tãu!
SANDA MARIA-DANA si DUMITRASCU JANINA-BIANCA, titular al proiectului - CONSTRUIRE ADAPOST CANIN, IMPREJMUIRE SI UTILITATI – T58, P161,
COMUNA PIELESTI, JUDETUL
DOLJ, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectulCONSTRUIRE ADAPOST CANIN, IMPREJMUIRE SI
UTILITATI, propus a fi amplasat
în T58, P161, COMUNA PIELESTI,
JUDETUL DOLJ. Proiectul deciziei de încadrare si motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova,
strada Petru Rares, nr.1, în zilele
de L-J, între orele 8-16 ºi vineri
între orele 8-14, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet
www.apmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 10 zile
de la data publicãrii anunþului pe
pagina de internet a APM Dolj.
UNITATEA administrativ-teritorialã Comuna Mãceºu de Sus,
din judeþul Dolj, anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.1 începând cu data de
08.07.2019, pe o perioadã de 60
de zile, la sediul Comunei Mãceºu de Sus, 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.

publicitate
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

În conformitate cu prevede- EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
rile Legii Apelor nr.107/1996, cu  Cele mai înalte standarde de
modificãrile ºi completãrile ulte- profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnearioare, COMUNA DRÃNIC, Str. voastrã:
Principalã, nr. 79, Localitate: Drã-  SSM Securitate ºi Sãnãtate în
nic, Judeþ: Dolj, TEL/FAX: Muncã (Protecþia Muncii)
0251.351.070, intenþioneazã sã  Situaþii de Urgenþã – Preveºi Stingerea Incendiilor
solicite de la A.N. “Apele Româ- nirea
(P.S.I)-Protecþia civilã
ne”- ADMINISTRAÞIA BAZINALÃ  Întocmirea Documentelor Iniþiale
DE APÃ JIU, aviz de gospodãrire  Evaluare de risc de accidente ºi
a apelor, pentru realizarea lucrã- îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
rilor ALIMENTARE CU APÃ ÎN 
 Managementul Mediului
SATUL BOOVENI ªI REÞEA CANALIZARE MENAJERÃ ÎN SATE- Relaþii la telefoanele: 0766/632.388
LE BOOVENI ªI FOIªOR, COMU- ºi 0760/678.231.
NA DRÃNIC, JUDEÞUL DOLJ,
amplasate în comuna Drãnic, judeþul Dolj. Aceastã investiþie este: CENTRUL COMERCIAL SUCPI
investiþie nouã. Persoanele care
Unora le place
doresc sã obþinã informaþii suplisã munceascã
mentare cu privire la solicitarea decât sã piardã timpul
avizului de gospodãrire a apelor,
ºi sã aºtepte
pot contacta solicitantul de aviz speranþa unui „job”.
la adresa menþionatã. PersoaneSunã la telefon
le care doresc sã transmitã ob0251/438.440 ºi vino
servaþii, sugestii ºi recomandãri
în Calea Bucureºti,
se pot adresa solicitantului sau
la adresa: Bld. Nicolae Romanes- strada Grigore Pleºoianu,
cu, nr. 54, Craiova, Dolj, 200738, sã închiriezi un stand la
cel mai bun preþ.
Tel. 0251.427.597, 0251.427.512,
Cu noi vei avea
dupã data de 23.05.2019.
propriul „job”!
UNITATEA administrativ-teritorialã Comuna Braloºtiþa, din judeþul Dolj, anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastru- Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
lui pentru sectorul cadastral nr.8
SUCPI
începând cu data de 08.07.2019, pe
o perioadã de 60 de zile, la sediul anunţă programul
Comunei Braloºtiþa, conform
de lucr
u:
lucru
art.14 alin.(1) ºi (2) din Legea caL uni - V
ineri
Vineri
dastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/1996, republicatã, cu modi9.00 - 20.00,
ficãrile ºi completãrile ulterioare.
Sâmbătă
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi de9.00 - 1
8.00,
18.00,
puse la sediul primãriei ºi pe siteDuminică
ul Agenþiei Naþionale de Cadastru
9.00 - 1
8.00.
18.00.
ºi Publicitate Imobiliarã.
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Vând televizor diagonala 37 cm,
cuier hol cu ladã,
aþã cusut goblen,
oglindã cristal 160/
80 cm. Telefon:
0752/236.667.

Vând douã
chioºcuri noi,
cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457.

FACULTATEA DE MECANICÃ

OFERTE DE SERVICIU
Caut femeie internã pentru bãtrânã
deplasabilã oraº
Segarcea - Dolj.
Condiþii decente la
casã, salariu atractiv. Telefon: 0744/
968.675.
VÂNZÃRI
CASE

Vând sau schimb
cu apartament
Craiova, casã
mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Casã locuibilã comuna Celaru sat
Ghizdãveºti cu teren 6700 mp. Telefon: 0760/194.541.
Casã construitã în
anul 2000, mobilatã, vie,pomi, Amãrãºtii de Jos, judeþul Dolj. Telefon:
0725/ 576.141.
Vând (schimb)
casã locuibilã comuna Periºor, cadastru, anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren
4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

Vând casã nouã
P+M / 110 m amprenta Craiova,
Bordei, str. Carpenului, pomi fructiferi,
viþã de vie. Telefon:
0752/641.487.
TERENURI
Vând teren (locuri
de casã), Podari.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând 3000 m pãmânt lângã lac, pãdure bun de Camping la Negoieºti 20
km de Craiova sau
parteneri. Telefon:
0723/692884.
Vând teren 1000
mp Cârcea, Drum
Expres Ford. Telefon: 0752/641.487.
5000 mp Gara
Pieleºti lângã Fabrica Q Fort Termopane. Telefon:
0752/641.487.
Vând în Bãile Govora terenuri de 400
mp ºi 1500 mp, toate utilitãþile, asfalt,
lângã pãdure. Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
VÂNZÃRI DIVERSE
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon: 0722/943.220.

Vând planetarã DACIA SUPER–
NOVA ºi arbore cotit, televizor IVORI cu
sistem digital. Telefon: 0770/419.180.
Vând cuptor cu microunde (Orion)
1800 W – 100 lei,
televizor cu tub color – 100 lei. Telefon: 0729/977.036.
Vând electromotor
nou, alternator ºi
oglinzi, Cielo Nexia
1600 - 2 axe cu
came - funcþionare
perfectã. Telefon:
0786/391.745.
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.

Autovehicule rutiere (învãþãmânt la zi): 87 locuri la buget
ºi 33 locuri cu taxã
Ingineria transporturilor ºi a traficului (învãþãmânt la zi):
40 locuri la buget ºi 50 locuri cu taxã
Tehnologia construcþiilor de maºini (învãþãmânt la zi): 50
locuri la buget ºi 40 locuri cu taxã
Construcþii civile, industriale ºi agricole (învãþãmânt la
zi): 36 locuri la buget ºi 24 locuri cu taxã
Ingineria ºi protecþia mediului în industrie (învãþãmânt la
zi) – la Drobeta-Turnu Severin: 29 locuri la buget ºi 21 locuri
cu taxã
Navigaþie ºi transport maritim ºi fluvial (învãþãmânt la zi) –
la Drobeta-Turnu Severin: 28 locuri la buget ºi 2 locuri cu taxã
Inginerie economicã industrialã (învãþãmânt la zi) – la Drobeta-Turnu Severin: 40 locuri la buget ºi 20 locuri cu taxã
Oportunitãþi de carierã oferite de Facultatea de Mecanicã: industria automotive, institute de cercetãri ºi testãri în
domeniile: autovehicule, transporturi, inginerie industrialã,
inginerie civilã, ingineria mediului, ingineria materialelor;
proiectare asistatã de profil (CAD-CAM-CAE); societãþi cutehnologii moderne (de fabricaþie, de construcþii, de logisticã); unitãþi de producþie ºi mentenanþã; organisme de certificare-control (R.A.R., A.R.R., I.S.C.T.R., metrologie, asigurãri); învãþãmânt de specialitate etc.
Toate detaliile, aici: http://mecanica.ucv.ro/

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICÃ
Echipamente ºi instalaþii de aviaþie (învãþãmânt la zi): 30
locuri la buget ºi 3 locuri cu taxã
Electromecanicã (învãþãmânt la zi): 65 locuri la buget ºi 3
locuri cu taxã
Electromecanicã (frecvenþã redusã): 30 locuri cu taxã
Inginerie electricã ºi calculatoare (învãþãmânt la zi): 65
locuri la buget ºi 3 locuri cu taxã
Informaticã aplicatã în inginerie electricã (învãþãmânt la
zi): 35 locuri la buget ºi 3 locuri cu taxã
Ingineria sistemelor electroenergetice (învãþãmânt la zi):
40 locuri la buget ºi 3 locuri cu taxã
Oportunitãþi de carierã:
Vând maºinã spãlat,
Absolvenþii Facultãþii de Inginerie Electricã pot lucra în
grilaje fereastrã, butoaie tablã, uºã baie. Te- companii industriale multinaþionale ºi autohtone, în construclefon: 0351/802.459. þii de maºini, producãtori de echipamente,producere-transport-distribuþie a energiei electrice ºi serviciile aferente, în
Vând groapã su- companii de transport, firme de montaj-exploatare-mentenanprapusã cimitirul þã instalaþii specifice, institute de cercetare-dezvoltare, laboRomaneºti. Telefon: ratoare de încercãri, agenþi economici specilizaþi în protecþia
0770/304.207; mediului ºiîn învãþãmânt.
Toate detaliile, aici: http://ie.ucv.ro/
0351/456.907.
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Clubul Sportiv Cârcea si SC SERVICII PUBLICE SRL
organizeazã concurs pentru ocuparea unei funcþii publice de executie vacante, pe perioada nedeterminatã:
Contabil studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã, în domeniul:
ªtiinþe economice
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii
funcþiei publice: 1 an
care va avea loc în data de:
- 14.07.2019, ora 10.00, pentru proba scrisã
Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 de
zile de la data publicãrii anunþului la sediul Clubului Sportiv
Cârcea, str. Aeroportului, nr. 25.
Relaþii la telefon 0251/458121.
ANUNT PUBLIC

ANUNÞ
Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova în conformitate cu prevederile
H.G. 286/2011 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, organizeazã concurs la sediul
din Craiova, str. Constantin Lecca, nr. 32, pentru ocuparea unui post vacant de execuþie, în regim contractual, pe perioadã nedeterminatã de Antrenor, categoria IV, în cadrul Compartimentului Antrenori.
Concursul pentru ocuparea postului vacant va consta în 3 etape succesive, dupã
cum urmeazã:
- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã - 23.07.2019, ora 10,00;
- interviul – 25.07.2019, ora 10,00.
În vederea participãrii la concurs, candidatul trebuie sa îndeplineasca urmãtoarele
condiþii:
Condiþii generale:
- are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apartinând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în România;
- cunoaþte limba românã, scris þi vorbit;
- are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
- are capacitate deplinã de exerciþiu;
- are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinþei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãþile sanitare
abilitate;
- îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice potrivit cerinþelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infracþiuni contra umanitãtii, contra statului ori contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care
împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei infracþiuni
sãvârþite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia
situaþiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiþii specifice :
- Studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;
- Studii de specialitate - licenta A sau B UEFA, carnetul de antrenor vizat pe anul în curs;
- Vechime în specialitatea studiilor necesarã exercitãrii funcþiei: minim 3 ani;
- Disponibilitate la program de lucru cu copii;
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 15.07.2019,
ora 15,00 la sediul Clubului Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova din str. Constantin
Lecca, nr. 32.
Informaþii suplimentare se pot obþine de la Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U”
Craiova, Compartimentul Resurse Umane, sau la telefon 0251/413.827.

Comuna Mârºani, titular al proiectului: “EXTINDERE ALIMENTARE CU APA IN SISTEM CENTRALIZAT IN COMUNA MÂRªANI, JUDETUL DOLJ”, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre APM Dolj
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul “EXTINDERE ALIMENTARE CU APA IN SISTEM CENTRALIZAT IN COMUNA MÂRªANI, JUDETUL
DOLJ”,, propus a fi amplasat în Comuna Mârºani.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, strada
Petru Rares, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 ºi vineri
între orele 8-14, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet
www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare întermen de 10 zile de la data publicãrii
anunþului pe pagina de internet a APM Dolj.

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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Craiova i-a
i-a prezentat
prezentat
Craiova
pe Vãtãjelu
Vãtãjelu ºi
ºi Ivanov
Ivanov
pe
Fundaºul stânga oltean ºi mijlocaºul bulgar au
semnat contracte pe 4 ani cu gruparea din Bãnie

Se pare cã Universitatea Craiova pregãteºte despãrþirile de
internaþionalii Alex Cicâldãu ºi
Nicuºor Bancu. Dar mãcar în
cazul lor gruparea din Bãnie îºi
ia mãsuri din timp, fiindcã i-a
transferat deja pe Bogdan Vãtãjelu ºi Antoni Ivanov. Fundaºul
stânga de 26 de ani se întoarce
în Bãnie dupã 2 ani ºi jumãtate
petrecuþi în Cehia, la Sparta Praga ºi Jablonec, iar acum plecarea lui Nicuºor Bancu din Bãnie
este iminentã. Internaþionalul român are oferte din Italia, de la
Lazio, din Olanda, de la PSV Eindhoven, dar ºi din Rusia. „Bancone” are deja 5 sezoane la „U”

Craiova ºi i s-a promis cã va pleca în cazul unei oferte concrete.
La revenirea în Bãnie, Vãtãjelu va
juca tot cu numãrul 5, pe care la avut ºi înainte la Craiova. Vãtãjelu fusese transferat la Craiova de la Metalul Reºiþa, în 2014,
pentru 200.000 de euro.
Comunicatul Craiovei privind
revenirea lui Vãtãjelu: „Bogdan
Vãtãjelu a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe
4 ani, cu opþiune de prelungire
pe încã un an. Bine ai revenit
acasã, Bogdan ºi îþi dorim cât mai
multe meciuri reuºite în alb-albastrul ªtiinþei. Fost cãpitan al
echipei noastre, idol al tribune-

lor, peste 100 de meciuri în tricoul alb-albastru, 8 goluri ºi 7
pase decisive. Aºa l-am putea
descrie cel mai uºor pe cel care
ne-a încântat de atâtea ori privirile prin incursiunile de pe partea
stângã. Vãtã a efectuat vizita
medicalã în capitalã, iar dupã
aceea a sosit în cantonamentul
Universitãþii Craiova din Neustift
im Stubaital, Austria. El se antreneazã normal alãturi de colegii sãi în stagiul de pregãtire ºi
ºi-a ales deja numãrul de pe tricoul de joc: #5. Dupã ce a plecat
de la Universitatea în 2017, Vãtãjelu a evoluat la Sparta Praga
(39 de meciuri, un gol ºi 11 pase
decisive) ºi FK Jablonec (14
meciuri, 2 goluri ºi o pasã decisivã). Are ºase selecþii ºi trei goluri pentru Naþionala Under-17 ºi
patru selecþii la Under-19. Pentru Naþionala mare a României a
debutat într-un meci amical cu
Bulgaria, desfãºurat la data de 7
februarie 2015.”

Drãghici ºi R. Popa, trimiºi la
Mediaº

Mijlocaºul bulgar Antoni Ivanov a semnat un contract pe 4
ani cu „U” Craiova. Formaþia din
Bãnie s-ar putea despãrþi în vara
aceasta de internaþionalul Alexandru Cicâldãu, care are mai multe
oferte ºi o clauzã de transfer, aºa
încât oltenii ºi-au luat mãsuri
pentru a fi acoperiþi în linia medanã. Dupã ce l-au adus pe albanezul Qaka, de la Poli Iaºi, cei
de la Craiova l-au transferat ºi

pe bulgarul de la Gaz Metan
Mediaº, pentru care au plãtit
150.000 de euro. Totodatã, Mediaºul l-a primit împrumut pentru un an, cu opþiune de cumpãrare, pe mijlocaºul de 20 de ani
Stephan Drãghici, ºi definitiv pe
fundaºul de 22 de ani Rãzvan
Popa. În Bãnie, Ivanov va purta
numãrul 21.
Iatã cum l-au prezentat cei de
la Universitatea Craiova pe bulgarul Antoni Ivanov: „Antoni
Ivanov a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil
pe 4 ani. Bine ai venit în familia
ªtiinþei, Antoni ºi îþi dorim cât
mai multe meciuri reuºite în tricoul alb-albastru. Antoni Ivanov
a fost un jucãtor monitorizat de
clubul nostru ºi urmãrit pe parcursul sezonului trecut. Ne bu-

curãm de faptul cã începând de
astãzi este în mod oficial fotbalistul ªtiinþei. Ca ºi Vãtãjelu,
mijlocaºul bulgar se antreneazã
normal alãturi de noii sãi colegi
ºi va evolua cu numãrul #21.
Nãscut pe data de 11 septembrie 1995, noul transfer al echipei noastre are 1,70 m. ºi este
cotat la 650.000 de euro, conform website-ului de specialitate transfermarkt.com. El a evoluat de-a lungul carierei sale de
fotbalist profesionist la echipe
precum Akademik Svishtov,
Spartak Pleven, FK Sozopol,
PFC Montana, Septemvri Sofia
ºi Gaz Metan Mediaº. În tricoul
medieºenilor a evoluat în 32 de
partide sezonul trecut, reuºind
sã-ºi treacã în cont un gol ºi o
pasã decisivã.”

Alb-albaºtrii joacã azi
cu Viktoria Plzen
În cadrul stagiului de pregãtire din
Austria, Universitatea Craiova va juca
astãzi, de la ora 12.30, ora României,
un meci amical împotriva vicecampioanei Cehiei, Viktoria Plzen. Cehii
au ajuns miercuri seara în Austria,
acesta fiind primul lor meci de pregãtire în zonã, dupã ce au învins cu
4-1, într-un amical jucat în Cehia,
formaþia din liga secundã Liptovsky
Mikulas. Sunt ºanse mari ca formaþia cehã sã utilizeze contra Craiovei
rezervele, deoarece tot astãzi, de la

ora 18, are programat un alt meci
amical, cu Legia Varºovia. Echipa din
oraºul cunoscut pentru berea Pilsen
ºi uzinele Skoda va juca peste douã
sãptãmâni în preliminariile Champions League, unde va întâlni vicecampioana Greciei, Olympiakos Pireu. Înfiinþatã în 1911, Plzen are 5
titluri în Cehia, toate câºtigate în ultimii 8 ani. Formaþia antrenatã de Pavel Vrba are un lot evaluat la 33 de
milioane de euro, cei mai importanþi
jucãtori fiind atacantul Krmencik, mij-

locaºii Hrosovsky ºi Kopic ºi fundaºul Brabec. Anul trecut, Plzen a jucat
în grupele Champions League, unde
s-a duelat cu Real Madrid, AS Roma
ºi ÞSKA Moscova. Celelalte amicale
ale Craiovei în stagiul din Austria vor
fi cu campioana Ungariei, Ferencvaros Budapesta, pe 1 iulie, ºi cu vicecampioana Poloniei, Legia Varºovia,
pe 2 iulie. Altfel, astãzi, în jurul orei
13.30, va fi stabilit programul noului
sezon al Ligii I, care va începe în
week-end-ul 14-15 iulie.

Voleibaliºtii Craiovei ºi-au aflat
adversarul din Cupa Challenge
Echipa masculinã de volei
SCMU Craiova va întâlni formaþia austriacã Union Raiffeisen Volleyball Waldviertel,
în turul preliminar al Cupei
Challenge, conform tragerii
la sorþi care a avut loc în Lu-

xemburg. Primul meci este
programat în Austria, pe 12
noiembrie, iar returul în Sala
Polivalentã, pe 28 noiembrie.
În cazul în care vor trece de
Waldviertel, jucãtorii lui Dan
Pascu vor juca în 16-imile

competiþiei cu cehii de la Volejbal Kladno. Meciurile din
aceastã fazã a competiþiei vor
avea loc pe 12 ºi 19 decembrie. SCMU Craiova a terminat campionatul trecut pe locul al treilea.

