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Piþi la ªtiinþa!
Victor Piþurcã va fi managerul
general al Universitãþii Craiova în
urmãtorii 3 ani, iar Cornel Papurã
va rãmâne antrenor principal

În vederea fiscalizãrii bacºiºului...
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din SUA

teazã ca etapa a doua a Campionatului Naþional de Super
Rally 2019, este programatã sã
se desfãºoare pe 13 ºi 14 sep-

tembrie, în centrul oraºului.
Primãria Craiova contribuie cu
un buget de 130.000 de lei la
organizarea evenimentului.
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Peste douã sãptãmâni, Craiova
Super Rally 2019 se întoarce,
pentru al treilea an consecutiv,
în Bãnie. Competiþia, care con-
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politicã

Bine, dar cu... China?
MIRCEA CANÞÃR
Declaraþia comunã semnatã la Casa Albã,
de Klaus Iohannis ºi Donald Trump, atinge
în mod evident interesele strategice ale SUA,
în relaþiile cu China ºi Rusia, în domeniul
cibernetic, respectiv energetic. Declaraþia
tuºeazã dezvoltarea relaþiilor comerciale ale
României cu companii chineze, în domeniul 5G ºi al investiþiilor la Centrala nuclearã de la Cernavodã. Cã administraþia americanã solicitã o legislaþie mai „flexibilã”
pentru exploatarea gazelor naturale ºi un
sprijin mai consistent pentru Exxon Mobil,
asta se presupunea. Ce a obþinut România
am vãzut: nimic. Fiindcã legislaþia americanã privind acordarea vizelor, de pildã, care
ne intereseazã, e clarã, coerentã, fermã, ºi
impune o serie de exigenþe. De asemenea
Memorandumul semnat de ambasadorii
celor douã þãri, la Washington ºi Bucureºti,

recomandã o evaluarea riguroasã a furnizorilor pentru asigurarea deplinã a securitãþii implementãrii tehnologiei 5G. Delicatã
situaþie. SUA ºi China se aflã de mai multã
vreme într-un rãzboi comercial cu puþine
momente de acalmie. Cum se va încheia
nu este uºor de anticipat. Momentan negocierile comerciale s-au întrerupt, între cele
douã pãrþi, fãrã vreun rezultat, chiar dacã
pe Twitter Donald Trump a evocat „discuþii deschise ºi constructive”, asigurând cã
relaþiile cu omologul chinez Xi Jinping rãmân „foarte puternice”. Contenciosul pe seama creºterii reciproce a tarifelor vamale
rãmâne o problemã exclusivã, a celor douã
mari puteri economice ale lumii. Mai nou,
Donald Trump, pentru prima datã a legat
negocierile, pe un posibil acord comercial,
între China ºi SUA, de situaþia tensionatã

din... Hong Kong. De aproape ºapte decenii România are relaþii diplomatice privilegiate cu China, acorduri bilaterale, ºi ultima
vizitã a premierului Li Kekiang, însoþit de o
importantã delegaþie guvernamentalã ºi oameni de afaceri, în cadrul Parteneriatului
amplu de prietenie ºi cooperare, între România ºi Republica Popularã Chinezã, a avut
loc între 25 ºi 28 noiembrie 2013. ªeful
executivului de la Beijing aprecia atunci cã
relaþiile, între cele douã þãri, sunt excepþionale, iar România este tratatã ca „un partener strategic” de cãtre China. O menþiune:
în 1977, România a primit, dupã cutremur,
cel mai substanþial ajutor internaþional, nerambursabil, în bani, din partea statului chinez. Douãzeci de ani mai târziu, când –dupã
Bancorex- sistemul financiar românesc se
pregãtea de colaps, China comunistã a ofe-

rit României capitaliste un depozit bancar
ºi a contribuit decisiv la evitarea falimentului fragilei noastre democratii. Fireºte este
greu sã te descurci onorabil în labirintul unor
relaþii extrem de confuze, chiar antipatice,
pe plan internaþional, dar Beijingul are memorie bunã. De asta nu trebuie sã ne îndoim. Cum relaþiile lui Donald Trump cu
Uniunea Europeanã sunt cele care sunt, ºi
vom vedea la Biarritz, la sfârºitul sãptãmânii, cu ocazia summit-ului G8, „cãldura”
lor, sã nu ne trezim, cum se spune, între
scaune, deºi nu ne place postura de victime. Opunându-se conductei Nord Stream
II, criticatã de Donald Trump, Klaus Iohannis a fãcut-o pe Angela Merkel, probabil, sã zâmbeascã. La Beijing, acelaºi gest îl
face ºi premierul chinez. Politicã externã,
de mare calibru, promoveazã Bucureºtiul.
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Peste douã sãptãmâni, Craiova Super Rally 2019 se
întoarce, pentru al treilea an consecutiv, în Bãnie.
Competiþia, care conteazã ca etapa a doua a Campionatului Naþional de Super Rally 2019, este programatã sã
se desfãºoare pe 13 ºi 14 septembrie, în centrul oraºului. Primãria Craiova contribuie cu un buget de 130.000
de lei la organizarea evenimentului.
Ajuns la cea de-a treia ediþie,
raliul automobilistic Craiova Super
Rally 20119 este gãzduit, din nou,
în Bãnie, în primul rând datoritã
faptului cã s-a bucurat de o bunã
audienþã în rândul publicului, în
anii trecuþi. În zilele competiþiei,
craiovenii s-au transformat în susþinãtorii de pe margine ai piloþilor
care au turat motoarele maºinilor
de concurs. ”Transformã Craiova într-un oraº plin de adrenalinã,
care, în ultimii doi ani a arãtat cã
este un magnet pentru iubitorii
sporturilor auto”, se precizeazã în
proiectul de hotãrâre care promoveazã acest eveniment. Autoritãþile spun cã raliul este conceput ca
un eveniment interactiv ºi dinamic,
fiind unul dintre reperele cele mai
aºteptate de cãtre craioveni, în
aceastã perioadã a anului, pentru
petrecerea timpului liber ºi pentru
distracþie.

La start, piloþi din douã
campionate naþionale

- Banii n-au miros
Popescule, dar corupþia
pute a dracului.

La eveniment sunt aºteptaþi sã
participe cei mai buni piloþi de curse din campionatul naþional, campioni ºi vicecampioni naþionali,
care îi vor încânta pe spectatori
cu un show automobilistic, în zona
centralã a oraºului. Avantajul unei
competiþii Super Rally este ca, la
start, sã fie prezenþi piloþi din douã
campionate naþionale: raliu ºi vitezã de coastã. „Acest campionat a
fost creat cu scopul de a oferi piloþilor ºansa de a concura în condiþii de maximã siguranþã ºi cu un
public numeros”, spun organizatorii. Sãrbãtoarea automobilisticã
se va desfãºura, aºadar, în centrul

oraºului Craiova, pe un circuit special amenajat, avân d ca scop promovarea oraºului ºi crearea unui
spectacol unic pentru spectatori.

130.000 de lei de la
bugetul local
Primãria Craiova participã cu un
buget de 130.000 de lei, bani care
au fost alocaþi de la bugetul local
în luna iulie, când consilierii municipali au fost de acord cu organizarea evenimentului în Bãnie. Reprezentanþii municipalitãþii au motivat atunci cã evenimentul la care
se contribuie financiar vine cu câteva avantaje concrete pentru municipiu. Fiind vorba de un eveniment automobilistic singurul de
acest gen din zona de sud-vest a
þãrii”, Craiova Super Rally
2019”este organizat sub patronajul Federaþiei Române de Automobilism Sportiv ºi asigurã accesul
gratuit al spectatorilor la toate
momentele ºi conduce la „benefi-

cii directe ºi indirecte pentru imaginea municipiului Craiova”.

Înscrierile pânã la 9 septembrie

Conceput ca o sãrbãtoare automobilisticã, Craiova Super Rally 2019 se va desfãºura în zona
centralã a municipiului, pe un circuit special amenajat, cu respectarea tuturor mãsurilor de siguranþã. Circuitul de concurs va fi amplasat în zona Pasajului Universitãþii, având o lungime totalã de 1.8
km. Concurenþii vor lua startul în
patru manºe de concurs, urmân d
sã parcurgã traseul de trei ori, lungimea totalã fiind de 5,4 km. ªi-au
anunþat participarea Mihai Leu, Titi
Aur, Dani Oþil ºi Emil Ghinea. La
evenimentul de la Craiova pot participa piloþi ºi copiloþi cu licenþã

FRAS 2019, cu vârsta de peste
18 ani, care se mai pot înscrie pânã
luni, pe 9 septembrie, urmând ca
a doua zi, pe 10 septembrie sã fie
publicatã lista de înscrieri. Anvelopele ºi combustibilul sunt la liber, iar în ceea ce priveºte echipamentul de concurs, toþi piloþii trebuie sã aibã combinezon de curse, cascã, ghete rally ºi mãnuºi.
Potrivit organizatorilor, echipamentul poate sã nu fie omologat sau sã
aibã omologarea expiratã.

Douã manºe de concurs

Raliul va începe vineri, la ora
15.00, cu deschiderea parcului
service. Se fac verificãrile tehnice
ale maºinilor, dupã care, la ora
20.00, în Piaþa Ìihai Viteazul ºi sunt
prezentate echipajele de concurs.
Competiþia are loc sâmbãtã dimineaþa. O jumãtate de orã este programatã pentru verificarea tehnicã a maºinilor care intrã în concurs, iar altã jumãtate de orã este
destinatã pentru recunoaºterea traseului. Competiþia propriu-zisãîncepe la ora 9.15, cân d toþi piloþii
înscriºi în concurs intrã în manºa
1, cu parcurgerea a patru manºe.
Cei calificaþi pornesc în finalã, programatã sã se desfãºoare la ora
14.15. Festivitatea de premiere a
câºgãtorilor va fi seara, la ora
19.00, în parcul de maºini al concursului, care se anunþã a fi unul
extrem de spectaculos.
LAURA MOÞÎRLICHE
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BULUGEAN
În vederea fiscalizãrii bacºiºului...

Clientului i se va da o notã de platã,
în prealabil emiterii bonului fiscal
Ministerul Finanþelor Publice legifereazã, la solicitarea industriei de profil, conþinutul economic al bacºiºului în domeniul
restaurantelor ºi barurilor ºi stabileºte regulile fiscale ºi contabile de înregistrare a

acestuia. Nivelul bacºiºului oferit de client
poate varia între 0% ºi 15% iar acesta se
va introduce în baza de date a aparatelor
de marcat electronice fiscale sub formã de
articol, cu denumirea „bacºiº”.
venituri din alte surse, fiind supuse impunerii prin reþinere la
sursã la momentul acordãrii veniturilor de cãtre plãtitorii de venituri. Astfel, veniturile nu se cuprind în baza de calcul a contribuþiei de asigurãri sociale. Conducerea Ministerului susþine cã
aceasta ar fi o mãsurã care a fost
cerutã de industria HoReCa ºi nu
numai. Obiectivul nu este de a
suprataxa ceva, ci doar de a avea
un cadru legal simplu ºi clar, aºa
cum existã în numeroase alte þãri.
„Este, totodatã, ºi o promisiune
îndeplinitã, o promisiune pe care

Proiectul de act normativ cuprinde o serie de reglementãri. De
exemplu, definirea bacºiºului în
vederea evidenþierii acestor sume
pe bonul fiscal, cu scopul delimitãrii clare a acestora de veniturile încasate de operatorii economici pentru livrarea bunurilor
sau prestarea serviciilor direct
cãtre populaþie ºi asigurãrii fiscalizãrii bacºiºului potrivit Codului fiscal. Sau instituirea obligaþiei de evidenþiere pe bonul fiscal
a bacºiºului încasat de la clienþi,
în cazul serviciilor de restaurant,
baruri ºi alte activitãþi de servire
a bãuturilor, indiferent de modalitatea de platã a acestuia (card/
numerar/substitute de numerar).
O altã reglementare comnstã în
evidenþierea bacºiºului pe bonul
fiscal nu este obligatorie pentru
livrãrile la domiciliu. De asemenea se interzice condiþionarea,
sub orice formã, a livrãrilor de
bunuri sau a prestãrilor de servicii de acordarea bacºiºului.

Plata contravalorii consumaþiei
se face prin ordin de platã

Totodatã, se instituie obligaþia
operatorului economic de a înmâna clientului o notã de platã, în

prealabil emiterii bonului fiscal.
Nota de platã va conþine rubrici
destinate alegerii de cãtre client,
a nivelului bacºiºului pe care acesta doreºte sã îl ofere. Se lasã la
opþiunea operatorului economic,
posibilitatea marcãrii bacºiºului pe
acelaºi bon fiscal cu bunurile livrate/serviciile prestate sau pe un
bon fiscal distinct, în funcþie de
situaþia de fapt, respectiv de momentul în care valoarea bacºiºului este cunoscutã de cãtre emitentul bonului fiscal. „Se instituie
obligaþia operatorului economic
de a distribui sumele provenite din
încasarea bacºiºului, integral salariaþilor, potrivit unui regulament
intern ºi de a le înregistra în contabilitate pe seama conturilor de
datorii/analitic distinct iar în situaþia în care plata contravalorii consumaþiei se face prin ordin de platã
ºi se emite facturã, bacºiºul se
evidenþiazã distinct pe aceasta”,
se precizeazã într-un comunicat
de presã al Ministerului Finanþelor Publice.

O mãsurã solicitatã de
industria HoReCa

Pentru salariat, sumele provenite din bacºiº sunt calificate ca

nu am facut-o de ieri, de azi, ci
de mult timp. Vom continua sã
creãm cadrul legal care sã ne per-

mitã sã-i ajutãm pe cei care activeazã în economia realã”, susþin
reprezentanþii MFP
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educaþie / culturã

Peste 300 de elevi doljeni,
parte al unui proiect european
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj are în plinã
desfãºurare un proiect, cu finanþare din fonduri
europene, în cadrul acestuia fiind cuprinºi peste
300 de elevi din învãþãmântul profesional.
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj are în desfãºurare Programul integrat de sprijin în carierã,
adresat elevilor de liceu din judeþul Dolj. Obiectivul principal al
proiectului constã în facilitarea
tranziþiei de la studiu la viaþã activã, pentru elevii înmtariculaþi în
ºcolile cu profil tehnologic sau
profesionale. Printre cazurile specice ale programului se aflã urmãtoarele: facilitarea accesului la

informare; creºterea gradului de
dezvoltare ºi conºtientizare a perspectivelor de carierã; dezvoltarea spiritului antreprenoarial al
celor 336 elevi prinºi în program;
promovarea ºi consolidarea experienþelor profesionale; campania
de intfomare ºi informarera polpulxatiei. Organizarea ºi monitorizaree serviciilor pentru 335 se
elevi din claselea XI-a º ia XIIdin Dolj s-a realizat pe selectarea

adolescenþilor, urmãrindu-se „promovarea ºi consolidarea relaþiei
dintre reþeaua instituþiilor de învãmânt privat din judeþ, prin crearea unui unui sistem de informare
coordonatã în domeniul ocupãrii ºi
formãrii profesionale, premise pentru dezvoltarea de parteneriate”, a

precizat prof. Simona Ciulu, inspector pentru învãþãmântul profesional ºi tehnic, în cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj
ºi coordonator al proiectului. La
rândul sãu, prof. Ani Drãghici,
inspector al ISJ Dolj, pe Proiecte
Europene, a menþionat: „ Reþeaua

va avea o secþiune dedicatã pe site
- ul wwb a al proiectului, în cadrul cãreia fiecare participant îºi
va prezenta activitatea ºi propunerile, în domeniul facilitãrii inserþiei pe piaþa muncuu a absolvenþilor de liceu din Dolj.
CRISTI PÃTRU

Se joacã „ªOTRON” la ªcoala „Mihai Viteazul”
ªcoala Gimnayialã „Mihai Viteazul” din
Craiova þine de tradiþie ºi are, an de an,
proiecte de cuprindere naþionalã. În aceastã varã, instituþia de învãþãmânt are un nou
program. Astfel, în perioada 19 – 30 august, unitatea ºcolarã are, în colaborare,
cu Asociþia „OvidiuRo”, Atelierele de Varã
„ªOTRON”, în cadrul Proiectului Naþional „Fiecare copil meritã o poveste”, beneficiari direcþi fiind elevii din cartierul
Craioviþa Nouã.

Timp de douã sãptãmâni, aceºtia vor
avea posibilitatea de a explora, de a investigalumea înconjurãtoare, prin participarea
activã la discuþii structurate ºi strategii de
gândire criticã. Conform celor precizate de
prof. Alexandrina Nãstase, manager al
ªcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul”, copiii
de pe „Insula de Nisip , „vor avea oportrunitatea unei cãlãtorii, în care vor descoperi
ceea ce-i înconjoarã, de la „firul ierbii pânã
la stele”, prin intermediul materialelor edu-

caþionale, în special de cãrþi ilustrate, puse
la dispoziºie de „Ovidiu- Ro.
De asemenea, beneficiarii indirecþi, pãrinþii din comunitatea noastrã, vor fi familiarizaþi cu activitãþi educative. Atelierele vor
fi susþinute de vprofesori voluntari din
ºcoala noastrã, noastrã, care au participat
la training- urile organizate de cãtre noi, în
colaborae cu „OvidiuRo, accentul fiind pus
pe talent ºi pe lucrul în echipã”.
CRISTI PÃTRU

Expoziþie de fotografie a artistei Kristin Reinhart, din SUA

La Cercul Militar Craiova s-a deschis, ieri, în organizarea Fotoclubului „Mihai Dan-Cãlinescu”, expoziþia internaþionalã de fotografie a artistei Kristin Reinhart, din
SUA. Membrã a fotoclubului craiovean, aceasta a avut o
lucrare acceptatã la recentul Salon Internaþional de Fotografie „Mihai Dan-Cãlinescu”.

Kristin Reinhart este licenþiatã în Arte Plastice, absolvind, în 1995, SUNY College din Buffalo – New York.
De-atunci ºi pânã în prezent a fost fotograf independent,
cu lucrãri acceptate în mai multe saloane de fotografie
din lume ºi cu expoziþii personale deschise în New York.
Face parte ºi din Global Photographic Union.

Artista expune la Craiova 50 de lucrãri, alb-negru ºi
color. „Imaginile sale sunt pline de viaþã ºi ne prezintã
firescul ºi subtilul în acelaºi timp”, a remarcat col. (r.)
Mircea Anghel, preºedintele de onoare al Fotoclubului
„Mihai Dan-Cãlinescu”. «Autoarea are imagini alb-negru
foarte reuºite. A ales cu grijã transpunerea imaginilor color
în monocromii ºi le-a dat acel aer vechi, al anilor filmului
alb-negru. Sigur cã se ºi preteazã „ambientul” la monocromie. Parcã vãd imaginile lui Breson din anii ’50-’60,
evident, cu alte subiecte, alþi oameni ºi alte locuri. Am
remarcat cu plãcere ºi decupajele pe care le face. Alege
cu grijã elementele ambientale, iar oamenii sunt reprezentaþi, uneori, doar parþial, sugerând prin ambient locul
acestora în ansamblul cadrului. Se creeazã în felul acesta o armonizare foarte subtilã între locuri ºi personaje.
Este o foarte finã observatoare a lumii prin care trece,
iar reportajul, se pare, este genul care o caracterizeazã ºi
cred cã i se ºi potriveºte. E remarcabil felul în care a
surprins atitudini, trãiri, comunicãri între personaje, situaþii uneori cotidiene, alteori dramatice, altele fireºti ori
tandre», a subliniat col. (r.) Mircea Anghel.
MAGDA BRATU
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Anunþul tãu!
CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ
PREªEDINTE
DISPOZIÞIE
privind convocarea Consiliului Judeþean Dolj în ºedinþã ordinarã
Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 179 alin. (1) ºi alin.(2) lit. a), art.182 alin.(1) ºi art. 196 alin.(1) lit.b) din Ordonanþa de
Urgenþã a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
D I S P U N E:
ART. 1. Se convoacã Consiliul Judeþean Dolj în ºedinþã ordinarã în data de 29 august 2019, ora 14.00
în sala de ºedinþe a Consiliului Judeþean Dolj din Craiova, Calea Unirii nr.19, judeþul Dolj.
ART. 2. Proiectul ordinii de zi a ºedinþei ordinare a Consiliului Judeþean Dolj din data de 29 august
2019 este înscris în anexa care face parte integrantã din prezenta dispoziþie.
Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor judeþeni pe suport de
hârtie, vor fi afiºate pe pagina oficialã de internet a Consiliului Judeþean Dolj ºi vor intra în analiza, dezbaterea
ºi avizarea comisiilor de specialitate ale consiliului judeþean.
Art.4. Consilierii judeþeni pot formula ºi depune amendamente asupra proiectelor de hotãrâri în conformitate cu art.179 alin.(6), art. 134 alin.(5) lit. f) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.
NR. 493
PREªEDINTE
ION PRIOTEASA

Emisã astãzi, 22.08.2019
CONTRASEMNEAZÃ
pentru SECRETAR
ANDA NICOLAE

Anexã la Dispoziþia Preºedintelui Consiliului Judeþean Dolj nr.493 /2019
PROIECT AL ORDINII DE ZI
a ºedinþei ordinare a Consiliului Judeþean Dolj
din data de 29.08.2019
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale Muzeului de Artã
Craiova ºi Clubului Sportiv Judeþean ªtiinþa „U” Craiova, pe anul 2019. (comisiile nr.1 ºi nr.4)
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale ªcolii Gimnaziale
Speciale „Sfântul Mina”, Centrului ªcolar pentru Educaþie Incluzivã ”Sfântul Vasile” Craiova, Liceului Tehnologic Special „Beethoven” ºi Centrului Judeþean de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã Dolj, pe anul 2019 ºi a
rectificãrii bugetului fondurilor externe nerambursabile al Liceului Tehnologic Special „Beethoven”, pe anul
2019 . (comisiile nr.1 ºi nr.4)
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Direcþiei Publice
Comunitare de Evidenþã a Persoanelor Dolj, pe anul 2019. (comisiile nr.1 ºi nr.5)
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Centrului Judeþean
pentru Protecþia Naturii, Turism ºi Dezvoltare Ruralã Durabilã Dolj, pe anul 2019 . (comisiile nr.1 ºi nr.2)
5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Direcþiei Judeþene
de Pazã ºi Servicii Dolj, pe anul 2019. (comisiile nr.1 ºi nr.3)
6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea redistribuirii sumei de 369 mii lei din excedentul bugetar al anului
2018 repartizat pentru finanþarea unor cheltuieli ale secþiunii de dezvoltare în anul 2019. (comisia nr.1)
7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului propriu al judeþului Dolj pe primele 6 luni ale
anului 2019 ºi a execuþiei bugetelor instituþiilor publice ºi a activitãþilor finanþate integral sau parþial din venituri
proprii pe primele 6 luni ale anului 2019. (comisia nr.1)
8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al judeþului Dolj, pe anul 2019.
(comisia nr.1)
9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Unitatea Medico-Socialã
Brabova. (comisiile nr.4 ºi nr.5)
10. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Judeþului Dolj la Societatea Comercialã ParcTurism S.A. Craiova pentru a vota în adunarea generalã a acþionarilor unele mãsuri. (comisiile nr.3 ºi nr.6)
11. Proiect de hotãrâre privind majorarea domeniului privat al judeþului Dolj cu bunul „Reþea gaze naturale”
ºi darea acestuia în administrarea S.C High-Tech Industry S.A.. (comisiile nr.1 ºi nr.2)
12. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere a unor loturi de teren situate
în Craiova, str. Tabaci nr.1. (comisia nr.1)
13. Diverse – interpelãri

Anunþ public privind decizia
etapei de încadrare. Primãria Comunei Amãrãºtii de Jos, titular al
proiectului ,,ASFALTARE STRÃZI
DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA
AMÃRÃªTII DE JOS, JUDEÞUL
DOLJ”, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru
Protecþia Mediului Dolj, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,ASFALTARE STRÃZI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNAAMÃRÃªTII DE JOS, JUDEÞUL DOLJ”, propus a fi amplasat în intravilanul
comunei Amãrãºtii de Jos, judeþul
Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, din Craiova, Str. Petru
Rareº nr.1, jud. Dolj, în zilele de
luni-joi, intre orele 8:00-16:30 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 10 zile
de la data publicãrii anunþului pe
pagina de internet a Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj.
UNITATEA administrativ-teritorialã SÃLCUÞA, din judeþul Dolj,
anunþã publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.2, începând
cu data de 23.08.2019, pe o perioadã de 60 de zile, la sediul Primãriei
comunei Sãlcuþa, 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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Anunþul tãu!
BADEA MARIUS STEFAN, titular al proiectului “CONSTRUIRE
IMOBIL P+4-5Retras, CU DESTINAÞIA LA PARTER SPAÞII COMERCIALE, BIROURI LA ET. 1-4, ªI LOCUINÞÃ DE SERVICIU LA ET.5R”anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru Protecþia Mediului
Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,pentru proiectul “CONSTRUIRE IMOBIL
P+4-5 Retras, CU DESTINAÞIA LA
PARTER SPAÞII COMERCIALE, BIROURI LA ET. 1-4, ªI LOCUINÞÃ DE
SERVICIU LA ET.5R”, propus a fi
amplasat în MUN.Craiova, str. GENERAL STEFAN FALCOLANU, nr.
6A, jud. DOLJ. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, din Craiova, str.Petru
Rareº nr.1 jud.Dolj, în zilele de lunijoi, între orele 8,00-16,30 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 10 zile de la
data publicãrii anunþului pe pagina de internet a Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj.

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
L uni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă
9.00 - 1
8.00,
18.00,
Duminică
9.00 - 1
8.00.
18.00.

publicitate
OFERTE DE SERVICIU

Vând (schimb) casã loCaut femeie pentru cu- cuibilã comuna Periºor,
rãþenie la vilã. Telefon: cadastru, anexe, apã
curentã, canalizare la
0722/846.368.
poartã, teren 4500 mp,
PRESTÃRI SERVICII livadã cu pruni, vie. TeSC PROIECT BOGDAN lefon: 0765/291.623.
IMOBIL SRL oferã soluþii
TERENURI
complete de mixare,
transport ºi turnare be- VÂND TEREN 5000 mp
ton de cea mai bunã Aleea ªimnic 1, cadascalitate pentru toate pro- trat, intabulat, intravilan.
iectele de construcþii la Preþ 19 Euro/mp. Telefon:
preþuri competitive! Tele- Telefon: 0723/919.689;
0040/723919689; 0041/
fon: 0752/099.640.
766020683.
VÂNZÃRI URGENT teren 615 mp,
APARTAMENTE Damila, lângã case. TeVând apartament 3 ca- lefon: 0736/060.799.
mere Craioviþa Nouã îm- Vând teren (locuri de
bunãtãþit. Preþ 73.000 casã), Podari. Telefon:
Euro - negociabil Tele- 0722/943.220.
fon: 0787/271.006.
Vând teren 1000 mp
Vând apartament 4 ca- Cârcea str. Mânãstirii.
mere lângã Liceul Sani- Telefon: 0722/522.083.
tar. Fãrã agenþie. Telefon. Vând 3000 m pãmânt
0734/473.266.
lângã lac, pãdure bun
Vând apartament 4 ca- de Camping la Negoieºti
mere Mc Donalds. Tele- 20 km de Craiova sau
parteneri. Telefon: 0723/
fon: 0722/992.902.
692.884.
CASE
Vând teren 1000 mp
Vând sau schimb cu
Cârcea, Drum Expres
apartament Craiova,
Ford. Telefon: 0752/
casã mare cu toate utili641.487.
tãþile super-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu cu te- 5000 mp Gara Pieleºti
ren 7000 mp. Telefon: lângã Fabrica Q Fort
Termopane. Telefon:
0742/450.724.
0752/641.487.
Casã locuibilã comuna
Celaru sat Ghizdãveºti Vând în Bãile Govora
cu teren 6700 mp. Tele- terenuri de 400 mp ºi
1500 mp, toate utilitãþile,
fon: 0760/194.541.
asfalt, lângã pãdure. TeCasã construitã în anul
lefon: 0744/563.640;
2000, mobilatã, vie,
0770/661.438.
pomi, Amãrãºtii de Jos,
judeþul Dolj. Telefon: Vând teren intravilan –
4200 mp la 7 km de Cra0725/576.141.
iova. Telefon: 0727/
Casã 6 camere, pivniþã,
884.205.
gaze microcentralã - AC,
2 bãi, teren 1300 mp AUTO
Schimb cu douã apartaROMÂNEªTI
mente (variante). TeleVând Dacia 1300 Stanfon: 0769/360.741.
dard – 1977 (bunã penVând casã Craiova,5
tru maºinã de epocã).
camere 2 bãi, încãlzire
Telefon: 0727/884.205.
centralã, termopane,
STRÃINE
565 mp, 72.000 euro.
Telefon. 0746/498.818. Vând VW POLO- 11/
Vând casã nouã P+M 2006, 1,4 TDI, negu
/ 110 m amprenta Cra- metalizat, funcþioneazã
iova, Bordei, str. Carpe- impecabil, unic proprienului, pomi fructiferi, viþã tar, 173.000 km reali,
de vie. Telefon: 0752/ preþ 2600 Euro. Telefon:
641.487.
0722/537.912.

vineri, 23 august 2019

Vând VW PASSAT
2005, model 2004, 1,9
TDI, 101 CP, berlinã, argintie, unic proprietar, întreþinutã, fãrã avarii, funcþioneazã impecabil,
227000 km reali, preþ
3100 Euro. Telefon:
0722/537.912.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând planetarã - DACIA
SUPER–NOVA ºi arbore cotit, televizor IVORI cu
sistem digital. Telefon:
0770/419.180.
Vând combinã frigorificã
Indesit. Preþ negociabil.
Telefon: 0770/942.470.
Vând loc de veci cimitirul Ungureni, 8000 lei, la
30 m de la poartã, la
dreapta. Telefon: 0767/
054.227.
Vând robot bucãtãrie
nou, cu bol inox cap
6,5 litri. Telefon: 0752/
236.667.
Vând pat cu ladã studio, ºifonier cu 3 uºi,
noptierã cu oglindã,
masã 12 persoane, frigider mic, 2 pãturi de
lânã. TELEFON: 0729/
684.222.
Vând papuci AGAPONIS ºi cuºti diferite mãrimi
aproape noi. Telefon:
0762/672.086.
Vând vitrinã frigorificã
mezeluri 400 lei, negociabil ºi ladã frigorificã 250 lei. Telefon: 0799/
042.187.
Vând combinã frigorificã
INDESA. Preþ 750 lei negociabil. Telefon: 0770/
942.470.
Vând cãruþ handicap,
sobã teracotã, schelã
metalicã, pat mecanic,
polizor 2500 W. Telefon:
0760/588.581.
Vând în Iºalniþa, prune,
corcoduºe, caise - 1 leu/
kg, sãpun de casã - 5
lei/kg, pompã KAMA cu
sorb rezervã. Telefon:
0770/303.445.
Vând televizor diagonala 37 cm, cuier hol
cu ladã, aþã cusut goblen, oglindã cristal
160/80 cm. Telefon:
0752/236.667.

Vând cuptor cu microunde (Orion) 1800 W –
100 lei, televizor cu tub
color – 100 lei. Telefon:
0729/977.036.
Vând centralã termicã pe
gaz Vaillant, hotã pentru
aragaz (50x85), maºinã
de cusut electricã „IULIA”
Telefon: 0728/011.731.
Vând groapã suprapusã cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0770/304.207;
0351/456.907.
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 þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon: 0722/
943.220.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr - ocazional frigider, aragaz, butelie,
maºinã spãlat. Telefon:
0736/060.799.

OFERTE ÎNCHIRIERI

Închiriez (vând) apartament 3 camere decomandate, zona Rotonda
recent modernizat, centralã proprie. Telefon:
0744/654.136.
Particular apartament 2
camere renovat, parter,
nemobilat, Sãrari - Spania, preferabil firmã. Telefon: 0727/226.757.

DIVERSE
COMUNA Drãgoteºti, în
data de 25 august 2019,
duminica, de Ziua Cornului, organizeazã bâlci
cu tiribombe, mici, bere
ºi standuri cu diferite bunuri, pe terenul de fotbal
din satul Popînzãleºti.
Sunteþi invitaþi sã participaþi cu toþii!

PIERDERI

SC XERYUS SRL anunþã
pierderea certificatului de
TVA seria B, Nr. 398389
din data de 01.11.2006.
Se declarã nul.

vineri, 23 august 2019
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ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii Cornetti
Craiova, cu sediul în strada Jieþului nr. 19, primeºte înscrieri pentru anul I de studii, an ºcolar 2019-2020, în perioada 19 - 30 august 2019,
la urmãtoarele discipline: canto clasic, muzicã uºoarã, muzicã popularã, pian, vioarã, chitarã, orgã, acordeon, saxofon, balet, actorie,
picturã, graficã, artã cinematograficã.
Examenul de admitere, în anul I, se va desfãºura în perioada 2 - 5 septembrie 2019.
Relaþii la telefon 0251 – 413 371; între orele
9.00 – 15.00 sau pe www.scoalacornetticraiova.ro.
FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT
Educaþie fizicã ºi sportivã (învãþãmânt la zi): 46 locuri la buget ºi
103 locuri cu taxã
Educaþie fizicã ºi sportivã (învãþãmânt la zi) la Drobeta-Turnu
Severin: 15 locuri la buget ºi 44 locuri cu taxã
Kinetoterapie ºi motricitate specialã (învãþãmânt la zi): 35 locuri la buget ºi 114 locuri cu taxã
Kinetoterapie ºi motricitate specialã (învãþãmânt la zi) la Drobeta-Turnu Severin: 9 locuri la buget ºi 50 locuri cu taxã
Oportunitãþi de carierã pentru absolvenþii Facultãþii de Educaþie
Fizicã ºi Sport: sport de performanþã, învãþãmânt, spitale, centre de recuperare, unitãþi cu caracter/departament sportiv.
Toate detaliile, aici: http://cis01.central.ucv.ro/educatie_fizica-kineto/
FACULTATEA DE ECONOMIE ªI ADMINISTRAREA
AFACERILOR
Administrarea afacerilor – Drobeta-Turnu Severin (învãþãmânt la
zi): 19 locuri la buget ºi 21 locuri cu taxã
Economia comerþului, turismului ºi serviciilor (învãþãmânt la zi):
30 locuri la buget ºi 10 locuri cu taxã
Informaticã economicã (învãþãmânt la zi): 53 locuri la buget ºi 7
locuri cu taxã
Statisticã ºi previziune economicã (învãþãmânt la zi): 20 locuri la
buget ºi 10 locuri cu taxã
Contabilitate ºi informaticã de gestiune (învãþãmânt la zi): 67 locuri la buget ºi 23 locuri cu taxã
Contabilitate ºi informaticã de gestiune (ID): 50 locuri cu taxã
Contabilitate ºi informaticã de gestiune (învãþãmânt la zi) – Drobeta-Turnu Severin: 24 locuri la buget ºi 16 locuri cu taxã
Economie ºi afaceri internaþionale (învãþãmânt la zi): 33 locuri la
buget ºi 7 locuri cu taxã
Economie ºi afaceri internaþionale (învãþãmânt la zi)/ în limba englezã: 24 locuri la buget ºi 6 locuri cu taxã
Finanþe ºi bãnci (învãþãmânt la zi): 75 locuri la buget ºi 15 locuri cu
taxã
Finanþe ºi bãnci (ID): 50 locuri cu taxã
Finanþe ºi bãnci (învãþãmânt la zi) – Drobeta-Turnu Severin: 23 locuri la buget ºi 17 locuri cu taxã
Management (învãþãmânt la zi): 54 locuri la buget ºi 26 locuri cu
taxã
Management (ID): 125 locuri cu taxã
Management (învãþãmânt la zi) – Drobeta-Turnu Severin: 18 locuri
la buget ºi 22 locuri cu taxã
Marketing (învãþãmânt la zi): 30 locuri la buget ºi 7 locuri cu taxã
Oportunitãþi de carierã pentru absolvenþii Facultãþii de Economie ºi Administrarea afacerilor: Finanþe, Bãnci, Piaþa de capital,
Contabilitate, Audit, Consultanþã fiscalã, Expertizã contabilã, Administraþie publicã centralã ºi localã, IT, Comerþ, Turism, Servicii, Afaceri
internaþionale, Marketing.
Toate detaliile, aici: http://feaa.ucv.ro/one/index.php?lang=ro

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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Piþi
Piþi la
la ªtiinþa!
ªtiinþa!
Victor Piþurcã va fi managerul general
al Universitãþii Craiova în urmãtorii 3 ani,
iar Cornel Papurã va rãmâne antrenor principal
Dupã eliminarea din cupele
europene, dar mai ales în urma
contestãrilor repetate de care a
avut parte Cornel Papurã din partea fanilor olteni, acþionarul principal, Mihai Rotaru, a decis sã
apeleze la favoritul suporterilor,
Victor Piþurcã (63 de ani), pentru a conduce Universitatea Craiova pentru urmãtorii 3 ani. Acesta va îndeplini funcþia de manager general al echipei, iar antrenor principal va rãmâne Cornel
Papurã. De altfel, „Papi” a recunoscut cã îi solicitã sfaturi lui
„Piþi” de când a preluat Universitatea Craiova. Primul mandat al
lui Victor Piþurcã în Bãnie a fost

în sezonul 1994-1995, când Craiova, cu Craioveanu, Stângã,
Gane, Papurã, Gabi Popescu în
echipã, s-a bãtut la titlu cu Steaua, terminând pe locul 2. Piþurcã a preluat în 2010 din nou Craiova, fiind instalat de Adrian Mititelu, care însã dupã câteva luni
i-a închis poarta cantonamentului, izgonindu-l de la echipã dupã
un scandal enorm, care avea sã
ducã în cele din urmã la dezafilierea clubului, Piþurcã având o
clauzã de 7 milioane de euro în
contract dacã va fi destituit. În
fiecare dintre cele douã mandate, Piþi îi succedase pe banca tehnicã a Universitãþii lui Auricã Þi-

cleanu. Originar din comuna doljeanã Orodel, Victor Piþurcã ºi-a
fãcut junioratul ºi a evoluat la
Universitatea Craiova în anii 70,
plecând apoi la Pandurii, Drobeta, FC Scorniceºti ºi apoi la Steaua, cu echipa din Ghencea câºtigând mai multe trofee, culminând cu Cupa Campionilor Europeni ºi Supercupa Europei.
Echipele antrenate de Victor Piþurcã: Steaua (în 2 rânduri), Universitatea Craiova (în 2 rânduri),
naþionala de tineret a României,
naþionala de seniori a României
(în 3 rânduri), Al Ittihad.

Va debuta la derby-ul cu FCSB
Victor Piþurcã a semnat contractul cu Craiova, dar va fi prezentat abia dupã 1 septembrie, între timp el plecând într-o vacanþã
pe care ºi-o programase de mai

vineri, 23 august 2019
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

jucãtori valoroºi, dar obiectivul
meu acesta este: câºtigarea campionatului pentru cã suporterii
Universitãþii asta aºteaptã de la
echipã ºi implicit de la mine. îmi
doresc ca actualul antrenor, Corneliu Papurã, sã rãmânã alãturi
de mine la echipã ºi sper cã va
accepta lucrul acesta.” au fost
primele declaraþii ale lui Piþurcã

mult timp. Primul meci la care Piþi
va sta pe bancã va fi chiar derbyul cu FCSB, de la jumãtatea lunii
septembrie, Papurã urmând sã
conducã echipa în partidele cu
Astra Giurgiu ºi FC Voluntari.
“Am acceptat sã revin în fotbalul românesc doar pentru cã a
fost vorba de Universitatea Craiova. Mai avem nevoie de 4 - 5

Aºteptându-l pe Piþurcã, alb-albaºtrii întâlnesc Astra
Universitatea Craiova – Astra Giurgiu
Stadion: „Ion Oblemenco”, ora 21
Universitatea Craiova: Pigliacelli – Martic, Bãlaºa, Acka,
Bancu – Mateiu, Cicâldãu, Ivanov – Bãrbuþ, Mihãilã, Markovic. Antrenor: Cornel Papurã. Rezerve: Popescu – Borþa,
Hreniuc, Qaka, Vãtãjelu, V. Constantin, Roman.
Astra Giurgiu: Kitanov – David Bruno, Graovac, Tamaº,
Radunovic – Simion, Crepulja, Rãduþ – Fl. Matei, Stahl, Ajayi. Antrenor: Dan Alexa. Rezerve: Lazar – Dima, Biceanu,
Budescu, Copaci, V. Gheorghe, Begue.
Arbitru: Horaþiu Feºnic (Cluj). Asistenþi: Alexandru Cerei
(Cluj), Imre Bucsi (Sf. Gheorghe).
Rezervã: Florin Chivulete (Bucureºti).
Observatori: Cristian Nica (Ploieºti), Marian Bucurescu
(Bucureºti).
Cu siguranþã emulaþia venirii
lui Victor Piþurcã în Bãnie se va
simþi încã de la meciul de astãzi, în care ªtiinþa întâlneºte
Astra Giurgiu. Cornel Papurã,
spune cã se aºteaptã la o replicã
solidã a adversarilor, care au jucãtori de calitate, dar crede cã
dacã echipa sa se ridicã la nivelul meciului retur cu AEK Atena, atunci va fi foarte greu de
învins în Liga I. „Ne aºteaptã
un meci contra unei echipe cu
jucãtori de calitate ºi trebuie sã
ne ridicãm jocul la un nivel bun
pentru a reuºi sã câºtigãm. Astra are jucãtori care pot face di-

ferenþa în orice moment, chiar
dacã au ºi ei ceva probleme cu
accidentãrile. Jucãtorii Astrei nu
cred cã se preteazã la a se apãra, nu pot refuza jocul, fiindcã
au calitate. Dacã ne vom concentra ºi vom aborda meciul
precum returul de la Atena cred
cã vom câºtiga. De fapt, asta
trebuie sã fie baza de la care plecãm, meciul de la Atena, fiindcã va fi greu sã pierdem vreun
meci în campionat dacã vom
juca aºa cum am fãcut-o la Atena. E pãcat cã am ieºit din Europa League, dacã arbitrul lua
deciziile corecte aveam ºanse la

calificare. Pe de altã parte, e
normal sã fim mai proaspeþi în
campionat de acum încolo” a
declarat Cornel Papurã.
Tehnicianul oltean, care va
împlini 46 de ani pe 5 septembrie, de ziua Universitãþii Craiova, este contrariat de atitudinea
suporterilor craioveni faþã de el,
deºi statistica spune cã Universitatea are cel mai bun început
de sezon din ultimii ani ºi a trecut douã tururi în cupele europene, ce nu se întâmplase de
foarte mult timp în Bãnie. „Am
întâlnit aceastã ostilitate pe care
nu o înþeleg. Am avut un început bun de campionat, nu am
mai trecut de mult de douã tururi preliminare în cupele europene, iar la Atena am avut 6-7
ocazii, ni s-a anulat un gol valabil ºi nu am primit un penalty
clar. Sper ca mentalitatea asta
pãguboasã sã se schimbe în decursul vieþii mele. Dacã publicul ne-ar încuraja ar fi mai bine.
Spre exemplu, în minutul 60 al
meciului cu Sepsi un jucãtor a
greºit ºi a fost apostrofat, aºa
am pierdut cu toþii contra unei
echipe care a ajuns o singurã
datã la poartã. Este alegerea fiecãruia cum reacþioneazã, fanii se
pot manifesta cum vor, dar ne
ajutã mai mult dacã ne sunt alãturi” spune tehnicianul.

Koljic revine, dar la meciul
cu Voluntari

Cornel Papurã a anunþat revenirea pe teren a golgheterului
Craiovei din sezonul trecut, bosniacul Elvir Koljic. Atacantul de
24 de ani a intrat deja în programul echipei ºi ar putea redebuta în curând. Papurã îl sfãtuieºte însã pe vârful sãu sã nu
forþeze, sã nu aibã aºteptãri prea
mari, dupã o pauzã aºa de lungã. „Koljic s-a antrenat cu noi
pentru prima datã astãzi, vom
vedea când va primi voie de la
medic sã joace. Depinde de starea lui, trebuie sã aibã rãbdare,

care a marcat ultimul gol pentru Craiova tocmai într-un meci
cu Astra, va putea redebuta în
etapa viitoare, la Voluntari.

ca orice jucãtor care revine vrea
sã sã facã într-un meci cât nu a
fãcut în toate lunile de absenþã.
Nu ar trebui sã-ºi punã o presiune în plus, trebuie sã aibã rãbdare pentru a-ºi cãpãta forma”
a spus Papurã. Elvir Koljic s-a
accidentat în martie anul acesta, la câteva minute dupã ce intrase pe teren într-un meci al
naþionalei Bosniei, contra Armeniei. El a fost operat la tendonul
femural, la o clinicã din Barcelona de reputatul profesor Ramon Cugat. 13 goluri a marcat
Elvir Koljic pentru Craiova în
sezonul trecut. 5 luni au trecut
de la ultimul meci jucat de Koljic pentru Universitatea. Koljic,

Nume importante la Astra

Dacã la începutul sezonului
Astra arãta ca o candidatã la retrogradare, prin prisma lotului,
iar antrenorul Dan Alexa chiar
a ameninþat cu demisia, pe parcurs giurgiuvenii s-au întãrit
serios, transferând jucãtori importanþi. Astfel, alãturi de Alibec, accidentat în aceastã perioadã, au sosit Budescu, pentru care încã se aºtepta ieri cartea verde, dar ºi Rãduþ, Tamaº
sau Fl. Matei.

Liga I, etapa a VII-a
Poli Iaºi – Chindia, astãzi, ora 18
„U” Craiova – Astra, astãzi, ora 21
Clinceni – Sepsi, sâmbãtã, ora 15.30
CFR Cluj – FC Botoºani, sâmbãtã, ora 21
Viitorul – FC Voluntari, duminicã, ora 18
Gaz Metan – FCSB, duminicã, ora 21
Dinamo – Hermannstadt, luni, ora 21
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