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Rezultate finale în primul tur de scrutin:

Viorica Dãncilã a câºtigat Doljul,
Klaus Iohannis – Craiova
Peste 560.000 de doljeni au fost aºteptaþi sã voteze
duminicã în primul tur de scrutin pentru alegerea preºedintelui þãrii. La urne au ajuns, însã, puþin peste 270.000
de doljeni (o prezenþã de 47,97%, în media pe þarã.
Dupã numãrãtoarea finalã a voturilor, pe primele douã
locuri s-au clasat candidatul PSD, Viorica Dãncilã –
99.080 de voturi (36,87%) ºi candidatul PNL, Klaus
Iohannis – 85.884 de voturi (31,96%). Cu o diferenþa între ei de 13.196 de voturi, cei doi intrã în turul al
doilea care este programat pentru data de 24 noiembrie. Cele mai mari scoruri în judeþ, au fost obþinute de
candidatul social-democrat la Filiaºi – 3.225 de voturi,
Dãbuleni -2.528 de voturi, Segarcea – 1.510 de voturi,
Cetate – 1.295 de voturi, Cãlãraºi – 1.136 de voturi,
Moþãþei – 1.189 de voturi, Daneþi – 1.137 de voturi.
Craiova a fost câºtigatã, în schimb, de candidatul liberal, Klaus Iohannis, cu 38.603 voturi (32,59%), în timp
ce candidatul PSD, Viorica Dãncilã, s-a clasat pe locul
al doilea cu 28.969 de voturi (24,45%), diferenþa între ei fiind de 9.634 de voturi. Candidatul USRPLUS, Dan Barna, s-a clasat pe locul al treilea atât în
Dolj - cu 30.630 de voturi (11,40%), cât ºi în Craiova
– cu 21.951 de voturi (18,53%). (L.Moþîrliche)

ªi totuºi
Viorica
Dãncilã!
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Cea de-a XXV-a ediþie
a Festivalului Concurs Naþional al
Interpreþilor Cântecului
Popular Românesc
„Maria Tãnase“
culturã / 5
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ªi totuºi Viorica Dãncilã!
MIRCEA CANÞÃR
Viorica Dãncilã a rãzbit sã acceadã în
turul doi al alegerilor prezidenþiale, luându-i consistent „faþa” principalului sãu
contra-candidat la locul secund, Dan
Barna, oferta USR-Plus. A intrat în competiþiei cu un handicap enorm, într-un
context nefast, cu un guvern blocat realmente de Klaus Iohannis ºi mulþi, inclusiv din tabãra social-democratã s-au îndoit de o asemenea ispravã. De altfel, sa turat cu motoarele deloc ambalate, fiindcã altfel nu era posibil ca în judeþe
consacrate ca fiefuri social-democrate,
Vâlcea, Dâmboviþa, Brãila ºi toatã Moldova, exceptând Botoºaniul, sã se obþinã
rezultatele realmente nefaste. Fostã primministru al þãrii, prima femeie în aceastã
demnitate, a fãcut un rezultat (24%) care
îi dã speranþe îndreptãþite, în circumstanþele în care mulþi „de-ai ei”, aºa ziºi social-democraþi, erau pregãtiþi pentru
noaptea cuþitelor lungi, în partid. Nu le-a
dat aceastã satisfacþie. Deocamdatã. A
bãtut þara în lung ºi în lat, a discutat cu
oamenii, a luat pulsul lucrurilor, cum se
spune, nu a refuzat nici o invitaþie la
posturile de radio ºi televiziune, a rãspuns,
afabilã, la toate întrebãrile, fie ele indiscrete, fie ele rãutãcioase, ale ziariºtilor.
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OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

Viorica Dãncilã este premierul curajos,
cu demnitate, care s-a dus la Bruxelles,
pentru cei care au uitat, ºi le-a spus eurodeputaþilor belicoºi, dar ºi lui Jean Claude Junker ºi Frans Timmermans, cã nu
a venit sã dea raportul, ci sã explice o
stare de lucruri, la valul de acuze regizat
cu sprijinul unor cozi de topor, bine vãzute în þarã. Viorica Dãncilã este premierul care a primit „la scenã deschisã”
mulþumiri pentru excelentul mandat al
þãrii noastre la preºedinþia Consiliului
Uniunii Europene. ªi are o listã lungã de
împliniri, în mandatul de premier, care
pare totuºi insuficientã pentru ºanse concrete în confruntarea cu Klaus Iohannis.
Fiindcã aºa e lumea. Aºa vede lucrurile.
Când Kelemen Hunor, oferta UDMR, primeºte 741 de voturi în Dolj, iar Ramona
Ioana Bruynseels 6205 voturi, mare lucru nu mai e de spus. Turul doi, fãrã
PSD, nu s-a împlinit. ªi nici nu se putea,
fiindcã electoratul sãu real se situazã constant între 30-40%, ceea ce nici un alt
partid de pe scena politicã nu are, deoarece procentul menþionat corespunde
structurii sociale a României. N-a reuºit,
este adevãrat, douã mandate consecutive, sã-ºi ducã la îndeplinire programul

coerent, cu ideologie oficialã, ºi voturi
primite îndestulãtor, din motive ºtiute. ªi
unul dintre ele este cel al traseiºtilor –
patinatorii politici- niciodatã de capul lor.
„Barbutul politic” jucat de Victor Ponta
este descumpãnitor. ªi rãmâne temã de
meditaþie. Guvernul Viorica Dãncilã a
cãzut în plinã campanie electoralã, special pentru a fi scoasã din joc. Nicidecum dintr-un „blat” cu Cotroceniul. Detaliile sunt pentru mai târziu. Deocamdatã play-off-ul se joacã. ªi-a invitat pentru a nu mai ºtim câta oarã, rivalul de la
Cotroceni, pentru o confruntare directã. Deloc decisivã, dar moralmente obligatorie. Dacã votul este baza democraþiei ºi oamenii prebuie sã participe în
numãr cât mai mare la alegerea conducãtorului lor, dreptul sacru al alegãtorilor este sã-ºi cunoascã aleºii, sã ºtie
pentru ce-i voteazã. Când Klaus Iohannis afirmã cu emfazã „Dragi români,
victorie! Am reuºit sã învingem PSDul mai mult ca oricând în ultimii 30
de ani. Niciodatã românii nu au votat atât de mult ºi de clar împotriva
PSD-ului, ºi acest lucru, înseamnã un
pas enorm înainte”, omite cã de fapt
peste douã milioane de români i-au dat

votul Vioricãi Dãncilã, candidatul PSD.
Cum poþi sã învrãjbeºti populaþia þãrii,
împãrþind-o iraþional în anti PSD-iºti ºi
PSD-iºti? Acesta este modelul de preºedinte european? Acesta este promotorul
„României normale”? Chiar ne-am pierdut cu toþii minþile? Nu meritã comentate
astfel de aserþiuni cu izul lor radical. Klaus
Iohannis a avut un mandat de cinci ani la
Cotroceni. A fost privit cu simpatie, la
început, ºi de cei care nu l-au votat, în
speranþa de a fi altceva decât predecesorul sãu. Ajunge însã. Nu este, ca atitudine civicã, nici mãcar umbra profesorului
universitar Emil Constantinescu, care
împlineºte zilele acestea 80 de ani, cel pe
care nu l-am regretat niciodatã destul.
Deºi, graþie unor decizii de sacrificiu, îi
datorãm multe. Sã revenim: turul doi al
alegerilor prezidenþiale se joacã. Viorica
Dãncilã, candidatul PSD, a rãmas în viaþã ºi de acum pregãtaºte asaltul final. Ajutatã de propriul partid, cum n-a fost în
primul tur, poate oferi marea surprizã. Cu
un plus de speranþã ºi de culoare româneascã în imaginea acestei þãri, aºa cum
o vede ea, cu un plus de încredere ºi o
schimbare de ritm în discursuri, poate
deveni viitorul preºedinte al þãrii.

Program european de protejare a mediului,
la Grãdiniþa „Floarea Soarelui”
Sunt foarte bine structurate programele cu finanþare europeanã, prin Proiectul „ Erasmus+”, derulate în învãþãmântul
ºcolar din judeþul Dolj, cu girul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj. Unul dintre ele, care a avut o etapã de desfãºurare în perioada 4 – 10 noiembrie 2019, este cel de la Grãdiniþa cu Program Prelungit „Floarea Soarelui” din Craiova.
În perioada septembrie 2019
– august 2021, Grãdiniþa cu Program Prelungit „Floarea Soarelui”, din Craiova, va implementa, alãturi de alþi patru colaboratori europeni, un proiect „Erasamus+”, în cadrul unui parteneriat strategic în domeniul educaþiei ºcolare, intitulat „Little Friends of Nature”. Acesta are principal scop schimbul de bune
practici ºi dezvoltarea unor metode comune de îmbunãtãþire a
capacitãþii instituþionale a partenerilor de a implica copiii ºi pãrinþii în activitãþi ecologice, de
protejare a mediului ºi de reciclare, de a le forma comporta-

mente pro – ecologice durabile,
a-i ajuta sã înþeleagã necesitatea
pãstrãrii unui mediu curat ºi sã
conºtientizeze importanþa timpului petrecut în naturã, pentru sãnãtatea ºi bunãstarea celor mici.
Un alt deziderat vizeazã formarea ºi perfecþionarea cadrelor didactice, prin participarea la
schimburi de experienþã cu profesori din alte þãri europene, prin
experimentarea unor noi abordãri
în procesul instructiv – educativ, care cuprind învãþarea prin
metode ºi tehnici inovative de a
promova ºi a implementa cu succes activitãþi de educaþie pentru
protecþia mediului. O primã ac-

tivitate din proiect s-a desfãºurat la Grãdiniþa cu Program Prelungit „Floarea Soarelui”, echipa
de coordonare fiind formatã din
cadrele didactice Melinda
Dragnea, Mirela Marinescu ,
Mihaela Vlãdulescu.

Parteneri din patru þãri europene, prezenþi la Craiova

- Pe Popescu îl cunosc de
mult, dar nici pânã azi nam putut sã-l “cunosc”.

La activitate au participat profesori din formele de învãþãmânt
preºcolar ºi primar din Marea
Britanie, Croaþia, Italia ºi Turcia,
care au avut ocazia sã cunoascã
sistemul educaþional românesc,
dezideratele ºi metodologia didacticã în ceea ce priveºte educaþia de mediu . Aceºtia au fost
primiþi de gazde (cadre didactice, elevi, pãrinþi) cu braþele deschise, dar ºi cu o paradã a costumelor realizate din materiale
reciclabile. Programul a cuprins
ºi vizite la Staþia de Epurare a
Apelor Uzate (SEAU) Craiova,
instituþii de învãþãmânt, Parcul

„Nicolae Romanescu”, etc. La
SEAU Craiova oportunitatea a
fost, poate unicã, de observare
a procesului de filtrare ºi purificare a apei, la care s-au adãugat
înþelegerea complexitãþii mecanismelor de epurare a apei reziduale ºi importanþa reciclãrii ºi
respectãrii unor norme ecologice de folosire a apei în gospodãrie, a utilizãrii, în diverse domenii (agriculturã, construcþii, producere de biogaz, agent termic,
etc.) , a nãmolurilor rezultate.
„Ne dorim ca, prin acest proiect,
sã tragem un semnal de alarmã
asupra necesitãþii formãrii unui
comportament pro – ecologic, de
la vârste timpurii, ºi sã încurajãm copiii sã ia atitudine în viaþa
de zi cu zi, referitor la protecþia
mediului înconjurãtor, pentru a
deveni adulþi responsabili”, a precizat prof. Melinda Lavinia
Dragnea, director al Grãdiniþei
„Floarea Soarelui”.
CRISTI PÃTRU
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Primãria Craiova ACORDÃ O IMPORTANÞÃ
MAJORÃ ÎNVÃÞÃMÂNTULUI
Învãþãmântul este prioritar pentru administraþia craioveanã.
Strategia autoritãþilor locale pentru asigurarea celor mai
bune condiþii elevilor din Craiova s-a dezvoltat, în ultima
perioadã, pe toate palierele: investiþii, lucrãri de reparaþii ºi
amenajarea curþilor ºi aleilor din ºcoli, grãdiniþe ºi licee. În
cifre, Municipalitatea a cheltuit, anul acesta, suma totalã de
11.003.974,51 lei de la bugetul local, pentru infrastructura
ºcolarã. În plus, dintre cele 24 de proiecte accesate de Primãria Craiova prin programul POR 2014-2020 ºi aflate în
diferite faze de implementare sau de contractare, 10 sunt
dedicate unitãþilor de învãþãmânt craiovene.
Administraþia localã a depus
toate eforturile ca ºi în anul ºcolar 2019-2020 copiii craioveni sã
beneficieze de condiþii optime de
educaþie. S-a intervenit în toate
unitãþile de învãþãmânt unde directorii au avut nevoie de investiþii sau au solicitat lucrãri de reparaþii ºi întreþinere. Astfel, autoritãþile locale au alocat, anul acesta, o sumã totalã de 3.592.000 lei
pentru investiþii, din care
1.006.000 lei sunt pentru dotãri
cu tehnicã de calcul, mobilier,
aparaturã biroticã, grupuri sanitare sau sisteme de protecþie necesare în 27 de unitãþi de învãþãmânt, 203.000 lei pentru proiecte ºi elaborare studii, 1.225.000
lei pentru reabilitarea bazinului de
înot de la Colegiul Carol I, un
obiectiv de suflet al comunitãþii
locale ºi 610.000 lei pentru con-

solidarea zidului de la Colegiul
Fraþii Buzeºti. Primãria Craiova a
alocat în acest an fonduri importante – 548.000 lei ºi pentru investiþiile necesare la ªcoala nr. 27
din Popoveni: reabilitare ºi extindere corp nou de clãdire ºi grupuri sanitare.
Cu un buget total de
5.559.963,05 lei alocat de Primãria Craiova în 2019 pentru reparaþii, mai multe colegii, licee,
ºcoli ºi grãdiniþe au beneficiat de
lucrãri de igienizare ºi reparaþii
curente, reparaþii la instalaþiile
electrice, de canalizare ºi de alimentare cu apã, lucrãri de tâmplãrie sau finisaje interioare, precum ºi lucrãri de reparaþie sau
înlocuire acoperiºuri. În topul
unitãþilor de învãþãmânt care au
beneficiat, în 2019, de fonduri
consistente pentru reparaþii se

aflã: Colegiul Carol I –
1.585.336,55 lei, Colegiul ªtefan
Odobleja – 883.906,51 lei, Liceul
Voltaire – 874.863,49 lei, ªcoala
Gimnazialã Alexandru Macedonski – 812.709,57 lei.
Un alt obiectiv avut în vedere,
în acest an, de Primãrie, pentru
elevii ºi cadrele didactice de la
unitãþile de învãþãmânt craiovene
a fost asfaltarea aleilor, parcãrilor
ºi curþilor interioare, pentru care
administraþia a realizat lucrãri în
valoare totalã de 1.852.011,46 lei.
În paralel cu atenþia acordatã
de administraþia localã pentru
reparaþii, asfaltãri ºi investiþii în
infrastructura ºcolarã, mii de
elevi craioveni de la Colegiul
Tehnic de Industrie Alimentarã,
Grãdiniþele Curcubeul Copilãriei, Cãsuþa cu poveºti, Ion
Creangã, Phoenix, Elena Farago
(inclusiv Creºa nr. 8), Floare Albastrã (inclusiv Creºa nr. 3), Piticot (inclusiv Creºa nr. 5), ªcolile Gimnaziale Mircea Eliade ºi
Gheorghe Þiþeica vor învãþa, la
finalul implementãrii proiectelor
europene, în clãdiri reabilitate
sau extinse, cu dotãri noi, vor
beneficia de încãlzire cu sistem
de panouri solare, dar ºi de sãli
de sport, laboratoare, vestiare
noi sau se vor relaxa în locuri de

joacã reabilitate. Dintre cele 24
de proiecte accesate de Primãria
Craiova prin programul POR
2014-2020 ºi aflate în diferite
faze de implementare sau de contractare, 10 sunt dedicate unitãþilor de învãþãmânt craiovene,
însumând o valoare totalã de
56.010.611,59 lei.
Ca instituþie publicã ce are în
grijã spaþiile de învãþãmânt, Primãriei îi revine obligativitatea
asigurãrii celor mai bune condiþii, dar ºi nobila misiune de a încuraja ºi aprecia excelenþa în
educaþie. ªi în acest an, cei mai
buni elevi ºi profesori au fost
recompensaþi în cadrul Zilelor
Craiovei pentru rezultatele excepþionale obþinute la concursuri
naþionale, în timp ce valoarea
burselor ºcolare acordate anual

pentru elevii din învãþãmântul
preuniversitar a crescut în mod
constant de la 860.805 lei în 2012
la 2.510.136 în 2019.
Atenþia pe care o acordãm actului educaþional este una constantã. Chiar dacã lucrãrile de investiþii sau reparaþii se fac în timpul vacanþelor, administraþia localã
pãstreazã permanent legãtura cu
directorii unitãþilor de învãþãmânt
pentru a depista ºi soluþiona cât
mai prompt eventualele probleme
apãrute. De la ultima întâlnire dintre conducerea primãriei ºi manageri de ºcoli sau licee a reieºit
necesitatea realizãrii unor proiecte tip pentru grãdiniþe, dar ºi continuarea lucrãrilor de asfaltare a
curþilor interioare.
SERVICIUL IMAGINE
PRIMÃRIA CRAIOVA

Digitalizare ºi politici educaþionale
europene comune
Cercetãtori din Franþa, Spania, Canada ºi
România se întâlnesc la Universitatea din
Craiova la un workshop în jurul politicilor
educaþionale în contextul digital.
Astãzi, între orele 9-17, la
sala 443B, Clãdirea centralã a
Universitãþii din Craiova, Departamentul pentru Pregãtirea
Personalului Didactic, Facultatea de ªtiinþe Sociale ºi ªcoala Doctoralã „Alexandru Piru”
a Facultãþii de Litere, în parteneriat cu Institutul Catolic din
Paris (Franþa) ºi Universitatea
din Salamanca (Spania) organizeazã „Journée d’études: Le
numérique en éducation – politiques publiques, acteurs et
défis”.

Politici educative europene

Evenimentul reuneºte specialiºti din domeniile ºtiinþele
educaþiei, sociologie, ºtiinþe
politice, filologie, care vor dez-

bate ºi realiza analize comparative ale unor experienþe ºi
practici de implementare a unor
proiecte educaþionale (inclusiv
în domeniul digital), care implicã articularea ºi armonizarea
programelor europene, naþionale, regionale sau locale. De asemenea, evenimentul reprezintã
ocazia de a împãrtãºi cunoºtinþe cu privire la punerea în practicã a politicilor educative europene, aplicarea recomandãrilor fãcute de cãtre Comisia Europeanã ºi, nu în ultimul rând,
cu privire la locul pe care îl
ocupã politicile naþionale, regionale sau locale în dezvoltarea
proiectelor din domeniul educaþiei digitale.
MARGA BULUGEAN

„J o u r n é e d ’ é t u d e s : L e n u m é r i q u e e n é d u c a t i o n –
politiquespubliques, acteurs et défis” s e î n s c r i e î n
aria programului de cercetare desfãºurat în cadrul
proiectului Erasmus+ A n c r a g e d u N u m é r i q u e d a n s
la Gouvernance des Établissements.
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22 de staþii de tramvai
vor avea adãposturi noi
RAT Craiova achiziþioneazã 22 de adãposturi pentru cãlãtori pe care le va monta pe traseul liniei de tramvai, acestea fiind primele ce
vor fi amenajate pentru cãlãtorii care circulã
cu tramvaiul. Achiziþia ajunge la suma de
400.000 de lei.

RAT Craiova a lansat, recent, în SEAP, licitaþia pentru
achiziþionarea adãposturilor
pentru cãlãtori. Documentaþia
a fost depusã pe data de 1 noiembrie, iar termenul limitã
pentru primirea ofertelor a fost
stabilit pentru data de 25 noiembrie. Potrivit caietului de
sarcini, urmeazã sã se achiziþioneze douã tipuri de adãposturi modulare: unele mai mari,
compuse dintre trei module ºi
alte mai mici care sunt alcãtuite din douã module. Din primul tip, vor fi cumpãrate 11
de bucãþi, iar din cel de-al doilea tip, aceeaºi cantitate.

Acoperiºurile,
realizate din sticlã
securizatã
Adãposturile trebuie sã aibã
un design modern ºi sã fie fabricate din materiale rezistente, se precizeazã în documen-

taþia tehnicã a achiziþiei. Acoperiºul acestora va trebui sã
fie realizat din sticlã securizatã sau laminatã. „Acoperiºul se va încadra în dimensiunile peronului ºi va facilita
drenajul apei cãtre partea carosabilã. Fiecare modul, la interior, va fi dotat cu o bancã
de odihnã pentru cãlãtori, încastratã în pavimentul peronului sau în structura metalicã a acestuia”, se mai aratã în
caietul de sarcini al investiþiei.

Adãposturile vor
fi dotate cu bãnci
pentru cãlãtori
De asemenea, adãposturile
vor fi dotate ºi cu elemente care
vor facilita montajul de echipamente pentru informaþii utile
sau panouri publicitare. Potrivit documentaþiei, durata normalã de utilizare a acestor module trebuie sã fie de minimum

opt ani. Tot în caietul de sarcini se precizeazã cã, într-un
termen de 30 de zile de la semnarea contractului de achiziþie
cu firma câºtigãtoare, trebuie
furnizate modulele necesare
pentru amenajarea primelor
cinci staþii, pentru care s-a sabilit cã vor fi prevãzute cu câte
trei module fiecare.

Unde vor fi
montate noile
module
Adãposturile vor fi montate,
conform, caietului de sarcini, pe
traseul liniei de tramvai, acolo
unde acum se aflã doar peroanele. Staþiile unde adãposturilor
vor fi formate din trei module
sunt cele de la Casa Tineretului,
Spitalul Nr. 2, Teatrul Naþional,
Piaþa Centralã, Institut ºi pasajul
Electroputere. Potrivit documentaþiei, astfel de amenajãri vor fi
amplasate pe ambele sensuri de

circulaþie a tramvaiului. Celelalte
11 staþii în care adãposturile vor
fi mai mici, adicã formate din
douã module, sunt la Hanul Craioviþa, zona ANL Craioviþa, SIF
Craioviþa, ªcoala „Decebal”,
Rotonda ºi Viitorul.

Calea de rulare va
fi refãcutã cu 25,5
milioane de euro
Adãposturile cele noi se vor
adãuga la o linie de tramvai care
va fi ºi ea refãcutã în totalitate.
Recent, municipalitatea craioveanã a semnat douã contracte
de finanþare europeanã, în valoare de 25,5 milioane de euro,
pentru modernizarea a douã
tronsoane ale cãii de rulare a
tramvaiului, ultimele care mai
rãmãseserã nemodernizate, find
vorba de cea din zona „Henry
Ford” ºi, la capãtul opus, cea
din zona „Peco Severinului”.
Lucrarea va fi scoasã la licita-

þie de primãrie, iar apoi va intra
în lucru.

17 tramvaie noi,
o investiþie de 35
milioane de euro
Tot în privinþa tramvaiului,
autoritãþile au anunþat investiþii în flota de vagoane. Dupã
cum se ºtie, municipalitatea
este pe cale sã cumpere 17
tramvaie noi, cu fonduri europene, licitaþia de achiziþie fiind
în desfãºurare, în acest moment, la Ministerul Dezvoltãrii Regionale. Valoarea tramvaielor a fost estimatã la suma
de 170 milioane de lei, echivalentul a 35,8 milioane de euro.
Capacitatea tramvaielor, potrivit caietului de sarcini, este de
32 de persoane, pe scaune
fixe. Constructorul trebuie sã
acorde o garanþie pe 5 ani sau
pentru o distanþã parcursã de
350.000 de kilometri.
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culturã

Cea de-a XXV-a ediþie a Festivalului Concurs Naþional al Interpreþilor Cântecului
Popular Românesc „Maria Tãnase“
Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj, cu sprijinul Consiliului
Judeþean Dolj, organizeazã cea dea XXV-a ediþie a Festivalului - Concurs Naþional al Interpreþilor Cântecului Popular Românesc „Maria
Tãnase“, festival care a împlinit
anul acesta 50 de ani de existenþã.
Evenimentul a început ieri ºi se va
desfãºura pânã pe 15 noiembrie
2019, la Teatrul Naþional „Marin
Sorescu“ din Craiova.
În recital, pe scena Naþionalului craiovean, în serile
de 13, 14 ºi 15 noiembrie, care este ºi seara de galã a
evenimentului, vor urca laureaþi ai ediþiilor anterioare
ale festivalului. Spectacolele vor începe la ora 19:00,
orã de la care TVR Craiova ºi TVR 3 vor transmite în
direct. Vor acompania orchestrele: „Lãutarii“ din Chi-

ºinãu - dirijor Nicolae Botgros ºi cea a Ansamblului
Folcloric „Maria Tãnase“ din Craiova - dirijor Nicolae
Drãghia. Prezentatoarea celor trei seri de spectacol
va fi Iuliana Tudor, realizatorul TV al proiectului fiind
Elise Stan.
Directorul festivalului este managerul Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj, Amelia - Loredana Etegan, scenografia
îi aparþine Liei Dogaru, iar afiºul evenimentului a fost
realizat de Viorel Pârligras, artist plastic craiovean.
Preselecþia concurenþilor, soliºti vocali ºi instrumentiºti,
cu vârsta cuprinsã între 16 ºi 35 de ani, va avea loc la
Teatrul Naþional „Marin Sorescu“, luni, 11 noiembrie
2019, cu începere de la ora 11:00.
Sesiunea de comunicãri cu tema „Maria Tãnase ºi
valorificarea folclorului românesc“, din cadrul festivalului, va avea loc marþi, 12 noiembrie 2019, cu începere
de la ora 13:00, la Teatrul Naþional „Marin Sorescu“, în
Sala Ion D. Sîrbu, ºi va fi prezidatã de cãtre prof. univ.
dr. Florea Firan ºi directorul festivalului, Amelia - Loredana Etegan. Sesiunea va fi deschisã publicului ºi
mass-media.

Biletele se pot procura de la Agenþia Teatrului Naþional
„Marin Sorescu“, în urmãtorul program: luni - vineri:
11:00 - 19:00 ºi sâmbãtã - duminicã: 12:00 - 19:00.

„Sã cunoaºtem bunele maniere”:

Cãrticica pentru prichindei
ºi copii mai mãricei
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman” organizeazã, în perioada 11-14 noiembrie 2019, în cadrul proiectului „Cãrticica pentru prichindei ºi copii mai mãricei”, activitatea educaþionalã „Sã cunoaºtem
bunele maniere”. Întâlnirile se vor
desfãºura în spaþiul Ludotecii ºi, pornind de la expoziþia de cãrþi organizatã de bibliotecari, vor fi centrate

pe expunerea ºi învãþarea principalelor reguli de politeþe. De asemenea,
pentru a fixa diferite formule clasice specifice bunelor maniere, participanþii vor utiliza o sumedenie de
planºe de colorat în vederea identificãrii comportamentelor ºi atitudinilor considerate politicoase. Vor participa preºcolari ºi ºcolari de la urmãtoarele unitãþi de învãþãmânt:

Marþi, 12 Noiembrie
900 – 1000 Grãdiniþa Paradisul
Copiilor;
1000 – 1100 Grãdiniþa Ion Creangã;
1100 – 1200 Grãdiniþa Ethos;
Miercuri, 13 Noiembrie
9 00 – 10 00 ªcoala Gimnazialã Traian;
1000 – 1100 Grãdiniþa Ion Creangã;
1100 – 1200 Grãdiniþa Ethos;
00
12 – 13 00 ªcoala Gimnazialã Mihai Viteazul
Joi, 14 Noiembrie
900 – 1000 Grãdiniþa Phoenix;
1000 – 1100 Grãdiniþa Ion Creangã;
1100 – 1200 ªcoala Gimnazialã Mihai
Viteazul;
1500 – 1600 Grãdiniþa Floarea
Soarelui.

programe tv

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Matinal
08:00 Matinal
09:00 Matinal
10:00 Cã'n viaþã
11:00 Teleshopping
11:30 Yanxi, palatul suspinelor
(R)
2018, China, Dramã, Istoric
12:30 Pirineii
13:00 Exclusiv în România (R)
13:45 Momentart (R)
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:10 Maghiarã de pe unu
17:00 Cooltura
17:35 Yanxi, palatul suspinelor
2018, China, Dramã, Istoric
18:35 Nadine
19:30 Vorbeºte corect! (R)
19:40 Sport Meteo
20:00 Telejurnal
21:00 Preºedinte pentru
România
22:10 Noapte infernalã
2018, SUA, Acþiune
00:00 Telejurnal
00:40 Nadine (R)
01:40 Noapte infernalã (R)
2018, SUA, Acþiune
03:20 Levintza prezintã (R)
03:45 Vorbeºte corect! (R)
03:50 Telejurnal (R)
04:40 Garantat 100%
05:30 Imnul României
05:35 Cooltura (R)
06:00 Preºedinte pentru
România (R)

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Profu'
2019, România, Comedie
22:30 Masterchef
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Legendã lui Tarzan
(R)
2016, SUA, Acþiune, Aventuri
02:15 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi
Dani
12:00 Observator
14:00 Gazdã perfectã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Chefi la cuþite
23:30 Xtra Night Show
01:00 Observator (R)
02:00 Intrusul (R)
2016, Turcia, Acþiune, Crimã,
Dramã, Mister, Thriller
03:00 Acces direct (R)
05:00 Intrusul
2016, Turcia, Acþiune, Crimã,
Dramã, Mister, Thriller
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Iubire dincolo de timp
(R)
2015, Brazilia, Dramã,
Romantic
08:00 Oanapp (R)
09:00 Documentar 360° Geo
(R)
10:00 Câºtigã România! (R)
11:00 În direct cu viaþa (R)
12:00 Telejurnal TVR 2
12:40 Teleshopping
13:00 Culturã minoritãþilor
13:30 Sãnãtate cu de toate (R)
14:00 Documentar 360° Geo
15:00 Oanapp
16:00 Iubire dincolo de timp
2015, Brazilia, Dramã,
Romantic
17:00 România… în bucate
17:40 În direct cu viaþa
18:45 Sport
19:00 Telejurnal TVR 2
19:35 E vremea ta!
20:00 Câºtigã România!
21:00 D'ale lu' Miticã (R)
22:00 Destine cã-n filme
23:00 Anatomia lui Grey
2005, SUA, Comedie, Dramã,
Romantic, Dragoste
23:55 Câºtigã România! (R)
00:55 Fandango (R)
2014, Dramã
02:45 România… în bucate
(R)

HBO
07:40 Compania Monºtrilor
09:15 Hai, cã sunt belea!
11:05 Povestea nespusã a
crizei financiare din 2008
12:40 Drumul unui câine cãtre
casã
14:15 Ea
16:20 Silicon Valley
16:55 ªtirile sãptãmânii cu
John Oliver
17:30 Scapã, dacã poþi!
19:10 Cartea pierdutã a
vrãjitoarelor
20:00 Materiile întunecate
21:00 Aventurã
22:05 Iubindu-l pe Pablo,
urându-l pe Escobar
00:10 Fãrã onoare
02:20 Scream - þipi... sau fugi!

PRO 2
07:45 Numai iubirea (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Fiicele doamnei
Fazilet (R)
10:15 Preþul dragostei (R)
11:15 Teleshopping
11:45 Suflete pierdute (R)
13:45 Teleshopping
14:00 Legea iubirii (R)
15:00 O singurã privire
16:00 Dragoste de contrabandã
17:00 Inimi ºi lacrimi
18:00 Legea iubirii
19:00 Suflete pierdute
21:00 Fiicele doamnei
Fazilet
22:00 Preþul dragostei
23:00 Numai iubirea
00:15 Suflete pierdute (R)
02:15 Dragoste de contrabandã (R)
03:00 Inimi ºi lacrimi (R)
04:00 Ce se întâmplã
doctore ?

PRO CINEMA
08:15 Un peºtisor pe nume
Wanda (R)
10:45 La bloc (R)
13:00 O afacere de familie
(R)
14:30 Doamna judecator
16:15 Ziua cârtiþei
18:15 La bloc
20:30 Transcendence: Viaþã
dupã moarte
23:00 Legãtura de sânge
01:15 Transcendence: Viaþã
dupã moarte (R)
03:45 Legãtura de sânge (R)
06:15 La bloc (R)

PRO X
07:00 ªtiri Sport.ro
08:45 Teleshopping
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
15:45 Teleshopping
16:00 Marea þãcãnealã (R)
17:00 Reºedinþa Goldberg
18:00 M.A.S.H.
19:00 Marea þãcãnealã
20:00 Bãrbaþi cu taþi
20:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Cititorii de oase
23:00 Dã-i bãtaie! Local
Kombat
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc (R)

PRIMA TV
07:20 Paradisul femeilor (R)
2015, Italia, Dramã, Romantic
09:30 Teleshopping
10:00 Starea naþiei (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Secrete de stil (R)
12:00 Teleshopping
14:00 Camera de râs
14:30 Teleshopping
15:05 Focus
16:00 Paradisul femeilor
2015, Italia, Dramã, Romantic
18:00 Focus 18
19:30 Trãsniþi
2003, România, Comedie
20:30 Misterul din Iordania
2016, SUA, Acþiune, Aventuri
22:30 Starea naþiei
23:30 Focus din inima
României
00:00 Trãsniþi (R)
2003, România, Comedie
01:00 Misterul din Iordania (R)
2016, SUA, Acþiune, Aventuri
03:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
03:30 Familia
2012, Italia, Dramã
05:30 Focus (R)
06:50 Teleshopping

KANAL D
07:30 Teleshopping
08:15 Pastila de râs
08:45 Teleshopping
09:15 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
11:00 Puterea dragostei
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 În cãutarea adevãrului
15:00 Teo Show
17:00 Puterea dragostei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Lacrimi la Marea
Neagrã
2018, Turcia, Dramã
23:00 Patria mea esti tu
2016, Turcia, Dramã, Istoric,
Rãzboi, Romantic
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Puterea dragostei (R)
04:30 În cãutarea adevãrului
(R)
06:00 Teleshopping (R)
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RECOMANDÃRI TV
Scapã, dacã poþi!
Se difuzeazã la HBO, ora 17:30

Escape Room / Scapã dacã
poþi este un thriller psihologic
despre ºase oameni care nu
se cunosc între ei, dar care se
confruntã cu o serie de situaþii
critice, imposibil de controlat
ºi care trebuie fie sã-ºi punã
mintea la contribuþie pentru a
le depãºi, fie sã moarã. În film
joacã Taylor Russell, Logan
Miller, Deborah Ann Woll, Jay
Ellis, Tyler Labine, Nik Dodani ºi Yorick van Wageningen.
Regia îi aparþine lui Adam Robitel. Producþia este asiguratã de Neal H. Moritz ºi Ori Marmur.

Legenda lui Tarzan
Se difuzeazã la Pro TV, ora 00:00

Au trecut ani ºi ani de
când cel cunoscut drept
Tarzan (Alexander Skarsgard) a lãsat în urmã
junglã din Africa pentru o
viaþã rafinatã alãturi de
soþia sã, Jane (M. Robbie). De aceastã datã, a
fost invitat din nou în
Congo, pentru a servi cã
emisar al Parlamentului,
deloc conºtient de faptul
cã este doar un pion într-un plan complex, determinat
de lãcomie ºi rãzbunare ºi pus în miºcare de cãpitanul
Leon (Waltz). Însã cãpitanul ºi acoliþii lui nu au habar de
ceea ce sunt pe cale sã dezlãnþuie.

Transcendence:
Viaþã dupã
moarte
Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30

Doctorul Will Caster (Johnny Depp) este cel mai
apreciat cercetãtor din domeniul inteligenþei artificiale, cãutând soluþia de a
reuni într-o singurã maºinãrie conºtiinþa colectivã, cu informaþii din toate
domeniileºtiinþei ºi emoþia umanã. Experimentele
sale controversate l-au fãcut celebru, însã au
atras în acelaºi timp ºi antipatia extremiºtilor antitehnologie.
sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Anunþ public.COMUNA PLENIÞA titular al
proiectului “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA PLENIÞA, JUDEÞUL
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 “MODERNIZARE
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA PLENIÞA, JUDEÞUL DOLJ” propus a fi amplasat în
comuna Pleniþa, judeþul Dolj. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-J, între orele 816 ºi vineri între orele 8-14, precum ºi la urmãtoarea adresa 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.
ªCOALA Gimnazialã Dobroteºti, cu sediul
în localitatea Dobroteºti, Str. Mihai Viteazul, Nr. 52,
judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei contractuale vacante de: îngrijitor,
treapta I cu 0,25 normã pe perioadã nedeterminatã, în cadrul structurii Grãdiniþa cu program normal Nisipuri, conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfãºura astfel: proba scrisã în data
de 04.12.2019, ora 10.00, proba interviu în data de
06.12.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: studii: minim 10 clase; nu necesitã
vechime. Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrãtoare
de la publicarea anunþului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a la sediul instituþiei, pânã la
data de: 26.11.2019, ora 16.00. Relaþii suplimentare la sediul ªcoalii Gimnaziale Dobroteºti persoanã de contact: Stoian Elena Marina, telefon:
0766.780.260, E-mail: scdobrotesti@yahoo.com.
UNITATEA administrativ-teritorialã comuna
BRATOVOEªTI, din judeþul DOLJ, anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 17 începând cu data de
18.11.2019, pe o perioadã de 60 de zile, la sediul
Primãriei BRATOVOEªTI, 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 comunei Sãlcuþa ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã. Cererile de rectificare depuse prin orice alte
mijloace decât cele menþionate mai sus nu vor fi
luate în considerare.
SC LILI & DEA COMPANY SRL cu sediul în
localitatea UNIREA NR. 581, judeþul Dolj solicitã
de la Agenþia de Protecþie a Mediului, obþinerea
Autorizaþiei de mediu pentru obiectivul (activitatea) „CONSTRUIRE PUNCT DISTRIBUÞIE CARBURANÞI: PECO, - GAZE PETROLIERE LICHEFIATE
SCHID, SPÃLÃTORIA AUTO, SPAÞIU COMERCIAL”, amplasat în localitatea Unirea str. T 25/1, P
61, judeþul Dolj. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaþii sau
sugestii, la sediul APM Dolj, strada Petru Rareº,
nr. 1, telefon: 0251/ 530.010.

Primãria Melineºti, judeþul Dolj anunþã începerea proiectului: ÎNFIINÞARE SISTEM PUBLIC
DE ALIMENTARE CU APÃ ªI CANALIZARE ÎN SATELE BODÃEªTII DE SUS ªI ODOLENI, COMUNA
MELINEªTI, JUDEÞUL DOLJ”.Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul ABA Jiu, str. N.
Romanescu, nr.54, cod poºtal 200738 municipiul
Craiova, judeþul Dolj.

PRESTÃRI SERVICII
SC ÎNCHIRIERI UTILAJE OLTENIA SRL efectueazã lucrãri
de execuþie a drumurilor, rigole scurgere, terasamente,
compactare ºi cãi pietonale.
Telefon: 0744/800.338.

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.
Vând casã Cioroiaºi + teren.
Telefon: 0765/152.614.
Vând casã Craiova, 5 camere, 2 bãi, încãlzire centralã,
izolatã termic, termopane,
parchetatã, 565 mp, 76.000
Euro. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã comuna Cîrlogani - Olt ºi 5000 mp teren.
Telefon: 0770/186.509.
Vând urgent casã nouã +
teren zona Damila (Cãpºunãrie) str. Lalelelor. Telefon:
0723/198.739; 0371/353.350.
Amãrãºti de Jos casã 5 camere, bucãtãrie, baie, pivniþã, 2000 mp, vie. Telefon:
0725/576.141.
Vând casã în comuna Calopãr, sat Dîlga, din cãrãmidã,
anexe gospodãreºti, beci,
grãdinã cu vie, la strada principalã, asfalt, posibilitate racordare la apã. Telefon:
0770/900.833; 0351/410.383.
Vând (schimb) casã locuibilã
comuna Periºor, cadastru,
anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie. Telefon: 0765/291.623.

TERENURI
URGENT teren 615 mp, Damila, lângã case. Telefon:
0736/060.799.
Vând teren (locuri de casã),
Podari. Telefon: 0722/
943.220.
Vând convenabil teren intravilan 1000 mp - Cârcea, str.
Mânãstirii. Telefon: 0722/
522.083; 0723/347.253.

Vând plug pentru boi ºi grapã
în stare bunã de funcþionare.
Craiova, str. Rîndunele, Nr. 43.
Vând centralã pe gaz “VAILLANT” cu piese de rezervã
- 1000 lei, hotã aragaz (50 X
80) cm – 50 lei, aragaz 3
ochiuri (Someºul). Telefon:
0728/011.731.
Vând loc de veci cimitirul
Ungureni, la 30 m de la
poartã, la dreapta. Telefon:
0767/054.227.
Vând cazan de aramã 50 litri,
2 uºi metalice jumãtate
geam ºi jumãtate tablã. Telefon: 0770/687.430.
Vând robot bucãtãrie nou,
cu bol inox cap 6,5 litri, televizor BECKO - 37 cm. Telefon: 0752/236.667.
Vând în Iºalniþa, sãpun de
casã - 5 lei/kg, pompã KAMA
cu sorb rezervã. Telefon:
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 þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.

Vând OPEL CORSA - 450
Euro. Telefon: 0764/036.679.
Vând VW PASSAT 2005,
model 2004, 1,9 TDI, 101 CP,
berlinã, argintie, unic proprietar, întreþinutã, fãrã avarii,
funcþioneazã impecabil,
227.000 km reali, preþ 3100
Euro. Telefon: 0722/537.912.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând porþi metalice în stare
bunã. Comuna Goieºti, Dolj.
Preþ negociabil 1600 RON.
Telefon: 0722/233.332.
Vând cort mare 16 mp
nemþesc merge la stupi,
ºablon steaguri U.E. Telefon:
0723/684.511.
Vând oglindã cristal dreptunghiularã 160/80 cm , hainã
lungã piele de cãprioarã
nr.50. Telefon: 0752/ 236.667.
Vând groapã suprapusã cimitirul Romaneºti. Telefon:
0770/304.207; 0351/654.907.
Vând urgent mobilã sufragerie compuºã din 6 corpuri ºi
douã ºifoniere cu 3 uºi, pat
dublu. Telefon: 0752/166.330.
Vând bibliotecã lemn, 2 fotolii VINTAGE, 1 aparat radio - pikup, 1 masã 12 persoane, 6 scaune, 1 birou, 1
maºinã de cusut (Rusia), 2
seturi inox (noi) crãtiþi - Italia,
2 undiþe de pescuit. Preþuri
mici. Telefon: 0729/684.222.
Vând televizor diagonala 37
cm, cuier hol cu ladã, aþã
cusut goblen, oglindã cristal 160/80 cm. Telefon: 0752/
236.667.

Vând 4200 mp teren intravilan
la 7 km Craiova - pretabil pentu diverse constucþii sau diverse plantaþii. 0727/884.205.
Vând teren agricol 9 ha compact Murgaºi, sat Buºteni.
Telefon: 0784/057.857; 0722/
683.154.
Vând 3000 m pãmânt lângã
lac, pãdure bun de Camping
la Negoieºti 20 km de Craiova sau parteneri. Telefon:
0723/692.884.
Vând teren 1200 mp Drumul
Corneºului Nr. 52, Bariera
Vâlcii. Telefon: 0771/291.027.
Vând în Bãile Govora terenuri de 400 mp ºi 1500 mp,
toate utilitãþile, asfalt, lângã
pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0770/661.438.

AUTO
Vând VW POLO- 11/2006, 1,4
TDI, negu metalizat, funcþioneazã impecabil, unic proprietar,
173.000 km reali, preþ 2600
Euro. Telefon: 0722/537.912.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez garsonierã – preþ 200
Euro. Telefon: 0741/089.175.
Închiriez camerã la casã.
Telefon: 0751/608.096.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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Alb-albaºtrii sub lupã

Neispiraþi de la un cap la altul,
pe bancã ºi în teren
Pigliacelli – Nu i se poate imputa golul primit, dar nici nu se
poate spune cã a fost inspirat,
mingea trecând pe mijloc, aproape de el. Anul trecut ar fi evitat
golul, în acest campionat este
sub nivelul din primul sezon.
Totuºi, în ultimele meciuri nu a
mai greºit.
Vlãdoiu – Nici când a debutat, acum 3 ani, la Giurgiu, nu a
jucat aºa de prost, cum a fãcuto la Ploieºti. Fãrã a avea mari
probleme pe apãrare, a greºit faze
simple, nu a fost capabil sã ofere o singurã centrare decentã în
tot meciul. Pãcat, fiindcã prinsese echipa, iar echipa avea nevoie de încã un jucãtor under.
Poate ºi gafa din meciul cu Dinamo l-a scos din ritm. Martic
era accidentat, dar mai erau alþi
doi fundaºi dreapta în lot care
puteau fi trecuþi pe foaie. Deºi
meritã, e greu sã-l scoþi pe Vlãdoiu din primul 11 la meciul urmãtor, þinând cont cã Mihãilã va
fi suspendat.
Bãlaºa – A fost þinta atacanþilor Chindiei, scoþând ºi eliminarea din minutul 28. Mai
întâi i-a aplicat Ivancic acel
cot, apoi a mai primit douã lovituri de la Dumiter. A jucat
bine, pãcat cã nu a rezistat
pânã la final pe teren.
Tiago Ferreira – Piþurcã a
surprins cu titularizarea lui, þinând cont de ce aratã portughezul. Unicul motiv ar fi cã foloseºte stângul pe construcþie,
dar pasele sale au fost oricum
aiurea.
Bancu – Nu a fost unul dintre meciurile sale bune, deºi este
unul dintre cei mai constanþi jucãtori din Liga I. A avut acea
ocazie în prima reprizã, când a
apãrut la a doua barã, dar nu a
reuºit sã loveascã bine mingea.
Destul de multe greºeli pentru un
jucãtor de valoarea lui.

Cosic – Dupã un meci destul
de bun cu Dinamo, a revenit la
prestaþiile ezitante, multe pase
greºite, a fost depãºit uºor la
centru, pe construcþie nu a reuºit sã verticalizeze, a jucat simplu, deºi ºi astfel a greºit în multe rânduri. A avut ºi acel luft...Poate cã nu e pregãtit, dar
sunt jucãtori pe postul sãu care
ar fi putut fi folosiþi. Sau poate
trebuia sã facã pereche cu Bãlaºa în defensivã, pe postul sãu
de bazã.
Ivanov – Dacã în meciul cu
Dinamo a concurat cu Ivan pentru titlul de MVP al partidei, acum
a fost neverosimil de slab ºi a fost
înlocuit meritat.
Cicâldãu – A fost unul dintre
jucãtorii cu randament bun. A
avut noroc la gol, mai întâi cu
arbitrul, fiindcã a acordat loviturã liberã, apoi cu devierea zidului. A centrat ºi pentru ocazia lui
Ivan, a mai avut acel ºut din repriza a doua, puþin peste poartã.
Poate el ar fi trebuit sã aibã prezenþa de spirit sã iasã pe 16 metri la faza fixã din care s-a deschis scorul, deºi avea om în
marcaj pe 6 metri. Oricum, forma lui Cicâldãu este în creºtere
ºi l-am putea vedea titular cu
Spania, în cazul în care România nu bate Suedia.
Bãrbuþ – În prima parte a dat
impresia cã este activ în bandã
în prima reprizã. A avut un ºut
care a fost mai mult pasã la
portar, deºi poziþia era foarte
bunã, ºi o centrare pentru apariþia lui Bancu. A scos acea loviturã liberã din care a venit egalarea, deºi nu a fost fault. Pe final a preluat pe adversar pasa
lui Pigliacelli într-o zonã periculoasã ºi aºa a apãrut ocazia lui
Neguþ. Meci destul de modest
fãcut de Bãrbuþ, oricum e un
jucãtor care are probleme pe
atac poziþional.

Mihãilã – Activ la
început, a finalizat
modest de trei ori. Prima datã n-a tras periculos, dar portarul a
ezitat, prinzând în doi
timpi, a doua oarã a luftat, a treia oarã mingea a trecut peste
poartã. Evoluþie slabã
în continuare, nu a
mai reuºit sã-ºi depãºeascã adversarul direct, de frustrare a încasat ºi un galben, al
ºaptelea în acest sezon
ºi va fi suspendat.
Ivan – Cine ºtie
când va ajunge sã fie
atacantul de careu pe care ni-l
promite Piþurcã?! Tot în bandã se
simte mai bine, are ºi tendinþa de
a se deplasa spre marginea terenului, cãutând spaþii, nu ºtie jocul
cu spatele la poartã, deºi a avut
unele devieri bune ca pivot. A avut
cea mai mare ocazie, o loviturã
de cap bunã, puþin pe lângã poartã, în prima reprizã. Chiar dacã
s-a zbãtut mult, nu a câºtigat prea
multe dueluri ºi nici pe vitezã nu
ºi-a surprins adversarii.
Acka – A intrat pe final de
nevoie, fiindcã Bãlaºa se accidentase.
Zakaric – Nu am vãzut nimic
la acest jucãtor de când a fost
adus. Dacã nu e pregãtit, atunci
de ce mai e folosit? Oricum,
transferul a pãrut din start inutil,
þinând cont cã acolo erau variantele Ivan, Bãrbuþ, Ioniþã sau Niþu.
Poate dacã era vorba de un fotbalist de clasã, înþelegeam, dar
sârbul nu a arãtat absolut nimic
pânã acum. Oricum, sã nu ai
mãcar pe bancã niciun atacant de
careu, în condiþiile în care era de
aºteptat ca Moldovan sã nu mai
fie naiv ca Uhrin ºi sã ofere spaþii
pentru viteza lui Mihãilã, Ivan ºi
Bãrbuþ, e cel puþin ciudat. Cu atât

SCM Craiova a câºtigat ultimul meci
al anului jucat acasã
În ultimul meci jucat acasã în
2019, handbalistele de la SCM
Craiova au întâlnit lanterna roºie, U Cluj, în faþa cãreia s-au
impus la un singur gol, scor 2322, la pauzã scorul fiind egal 1212. Au jucat pentru SCM Craiova în meciul cu U Cluj: Curmenþ, Dhzukeva, Chetraru
(portari), Þicu 8 goluri, Trifunovic 4, Orºivschi 3, Colac 3,
Zamfir 3, Klikovac 2, Vizitiu,
Ion, Cace. Antrenorul secund
Costin Dumitrescu a spus la fi-

nal: „Victorie cu emoþii pe final
de joc. În loc sã gestionãm cum
trebuie cele cinci goluri avans,
pe care le-am avut, le-am lãsat
sã se apropie la un gol. Jucãtoarele meritã cuvinte de laudã
pentru cum au luptat. Este al
doilea joc în patru zile ºi cu 7, 8
jucãtoare de câmp este foarte
greu sã evoluezi.” Ana Maria
Þicu, a adãugat: “A fost un meci
foarte greu, ne aºteptam la asta.
Este greu sã joci din trei în trei
zile cu un lot restrâns numeric.

Aveam nevoie de moral sã câºtigãm aceste meciuri.” Dupã 10
etape, formaþia lui Bogdan Burcea este pe locul 10, cu 15
puncte. Ultimul meci al anului
pentru craiovence va fi cel contra lui CSM Bucureºti, pe 13 noiembrie, de la ora 18.30, în direct la TVR 1. Dupã acest joc,
echipa din Bãnie a pierdut-o pe
sârboaica Jelena Trifunovic, plecatã la Vâlcea, la schimb cu Ana
Maria Dragut-Savu, un inter
dreapta de 29 de ani.

a-i þine în prizã dupã victoria cu
Dinamo?
Ioniþã – De el ne lãmurisem
de ceva timp. Nu accidentãrile
sunt problema sa, aºa cum a pretins la conferinþa de presã dinaintea meciului, ci forma ºi atitudinea. Introdus sã aducã un plus
de imaginaþie, sã desfacã jocul
prin defensiva aglomeratã a
Chindiei, n-a reuºit decât sã-i
enerveze pe fanii Craiovei.

mai mult cu cât gazdele au rãmas
în inferioritate numericã. Pe construcþie au fost mari probleme, aºa
cã mãcar trebuia sã fi avut un vârf
autentic care sã fi fãcut ceva pe
vreo minge aruncatã în careu, aºa
cum au reuºit Roman, în tur cu
Chindia ºi la Voluntari, ºi Fortes,
cu Poli Iaºi. Tot despre Piþi: sã-þi
acuzi jucãtorii de lipsã de concentrare sau de atitudine înseamnã sã
te culpabilizezi. Al cui era rolul de

Liga I, etapa a XVI-a
Astra – Voluntari 1-0
A marcat: Alibec 19.
Hermannstadt – Viitorul 1-1
Au marcat: Debeljuh 45 / Vl. Achim 14 – pen.
Clinceni – Poli Iaºi 1-0
A marcat: Fl. Achim 71.
Chindia – „U” Craiova 1-1
Au marcat: Bic 60 / Cicâldãu 64.
Botoºani – FCSB 0-2
Au marcat: Fl. Coman 31, Gnohere 74.
Sepsi – Gaz Metan 0-1
A marcat: Olaru 84.
Dinamo – CFR Cluj 0-0

CLASAMENT
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1. CFR Cluj
2. Viitorul
3. Astra
4. Craiova
5. FCSB
6. Mediaº

16
16
16
16
16
16

9
8
8
8
8
7

4
5
4
4
3
5

3
3
4
4
5
4

35-13
35-19
24-17
23-16
24-20
25-21

31
29
28
28
27
26

7. Botoºani
8. Poli Iaºi
9. Dinamo
10. Chindia
11. Sepsi
12. Clinceni
13. Hermann.
14. Voluntari

16
16
16
16
16
16
16
16

5
5
6
4
2
3
3
1

7
6
3
5
10
5
5
4

4
5
7
7
4
8
8
11

24-23
17-20
22-27
18-24
14-14
17-29
13-28
9-29

22
21
21
17
16
14
14
7

