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vede ºi retehnologizarea unor echipamente tehnice din oraº, printre
care douã puncte termice care alimenteazã peste 1.600 de apartamente din cartierul Valea Roºie.
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Mugur Isãrescu, încã un mandat
Audierea în comisiile de specialitate
ale Parlamentului, pentru obþinerea unui
nou mandat de guvernator general al
BNR, n-a fost decât o formalitate pentru cel aflat „în funcþie”, Mugur Isãrescu. Faptul cã, în cele din urmã, senatorii social-democraþi ºi ALDE au pus „batista pe þambal” dupã ce au luat „luminã” de la liderii lor, înseamnã cã vorbele
lui Aristotel, conform cãrora fiecare om
ajunge acolo unde meritele lui îl duc, au
fost „înþelese”. Premierul Viorica Dãncilã anunþase în prealabil cã PSD va susþine candidatura lui Mugur Isãrescu, Florin Georgescu ºi Leonard Badea pentru
conducerea Bãncii Naþionale. Nimic nu
prevestea o asemenea abordare, chiar
dacã „alchimiºtii” bancheri ºtiu reþeta
vrãjirii guvernanþilor, atunci când, de
pildã, cadavrul speculaþiilor financiare
trebuie mutat de pe strada responsabilitãþii lor, pe bulevardul datoriei publice,
pe spatele cocoºat ºi aºa de dãri ale contribuabililor. Realegerea guvernatorului
general al BNR, Mugur Isãrescu, survi-

MIRCEA CANÞÃR
însoþit de obligaþia de
ne dupã recentele reprize de tensiuni, de
a da socotealã pentru
la începutul anului, pe seama „ROBOR”
fiecare demers ºi
ºi repatrierea aurului, cu parlamentari altBNR a ieºit sistemaminteri bine intenþionaþi. Prin atitudinea
tic „din aceastã scherecalcitrantã, adoptatã, BNR apãrea stat
mã”. Dar faptul cã atât
în stat, chiar ceva mai mult, un fel de
Viorica Dãncilã, cât ºi
dar constituþional de sorginte transceCãlin Popescu Tãridentalã. Poate cã prin mãiestria exersaceanu au dat comantã, din când în când, în momente delida „capul la cutie”,
cate, în domeniul cursului valutar – sufãrã explicaþii adiapravegherea pieþei bancare – Mugur Isãcente, înseamnã cã pe
rescu, cel mai longeviv guvernator euholurile tãcute ale
ropean, a lãsat impresia cã este controBNR longevitatea
lorul legitim ºi legitimat al societãþii roconducãtorilor este preferatã oricãrei
mâneºti, iar perpetuarea mandatelor sale
schimbãri. Din raþiuni... de stat. PSD a
la conducerea BNR este o dovadã în
plonjat din agitaþia excesivã, în tãcere deplus. Vorbind de þinta de inflaþie, ratatã
plinã, ºi oricât am vrea ca totul sã fie
an de an, potrivit Institutului Naþional de
simplu, pierdem vremea cu „normalitaStatisticã, la audierea de cãtre comisiile
tea” statului de drept ºi altele din catereunite – economicã ºi de buget-finanþe
goria asta. Dreapta îºi permite, e omni– ale Senatului, la 12 februarie a.c. Muprezentã, la nivelul UE, în toate nuanþele
gur Isãrescu s-a arãtat un vocal acuzaposibile, stânga nu are dreptul la luxul
tor al unei instituþii definitorie democraacesta. Iar Mugur Isãrescu, stãpân pe
þiei parlamentare, omiþând cã lumea acsine, a dat semnalul pieþelor care zic „sã
tualã ºi laicã, dreptul de a decide este

dãm muzica încet”. Când în ipostaza de
prim-ministru – demachiatã –, pus în faþa
maselor revoltate de situaþia economicã, actualul guvernator era stingher, albit de fricã, nehotãrât ºi servil, în faþa
liderilor de partide care alcãtuiau coaliþia de guvernare, alta era situaþia, uitatã
de actualul guvernator. Pe 3 iulie a.c. Parlamentul va vota noua conducere a BNR,
pentru un mandat de 5 ani. ªi, astfel,
Mugur Isãrescu continuã.
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În zilele de joi, 4 iulie, ºi vineri,
5 iulie 2019, între orele 11.0013.00, Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale (CJCPCT) Dolj
va organiza cursuri de picturã,
sub coordonarea prof. Dorina
Chirion, de la ªcolile „Ion Creangã”, „Decebal” ºi „Sf. Dumitru”
din Craiova.
Cursurile sunt gratuite ºi se
adreseazã elevilor din clasele a Va – a VIII-a, numãrul maxim de
participanþi fiind 10. „Copiii vor
imagina ºi crea alãturi de Dorina
Chirion peisaje marine, peisaje
abstracte, vor învãþa combinaþiile ºi juxtapunerea de culoare,

Se lanseazã volumul „AH, BD!
o aventurã balcanicã”

Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- De când a intrat în politicã, Popescu s-a schimbat:
a trecut de la ciorba de fasole la icre negre.

vor afla detalii privind folosirea
culorilor reci, dar ºi a celor calde”, precizeazã organizatorii.
Este al doilea an când Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale
Dolj ºi prof. Dorina Chirion susþin
ore de picturã pentru elevii din gimnaziu, primele desfãºurându-se în
anul 2017. Aceste activitãþi se alãturã proiectului „Micul artist”, coordonat de Dorina Chirion ºi derulat la Galeriile „Cromatic” în parteneriat cu zeci de ºcoli, profesori
ºi elevi din judeþele Dolj ºi Gorj,
proiect organizat de mai mulþi ani
împreunã cu CJCPCT Dolj.
MAGDA BRATU

În Sala „Acad. Dinu C. Giurescu” a Bibliotecii Judeþene
„Alexandru ºi Aristia Aman” va
avea loc mâine, 4 iulie 2019, ora
17.30, lansarea volumului „AH,

BD! o aventurã balcanicã”, de Marian Mirescu.
Invitaþi: Mircea Liviu
Goga, Cristian Ciomu, Gabriel Liviu Balica. «„AH,
BD! o aventurã balcanicã” este o culegere de articole, comentarii scrise de
Marian Mirescu ºi de interviuri acordate de acesta, adunate din diverse
medii, mai ales electronice, ºi orânduite la locul lor,
pe hârtie, cu noimã împreunã, spre a da seama de
dezvoltarea acestei arte
narative în România, sub
aspectul apropierii dintre
autorii de benzi desenate
din România ºi din Balcani. Desenele rãsfirate
printre aceste texte completeazã, ca într-o bandã
desenatã, o lecturã pe care autorul o doreºte cititorului atât
informativã cât ºi plãcutã», precizeazã organizatorii.
MAGDA BRATU

Mirel Taloº preia conducerea
Institutului Cultural Român
Mirel Taloº a fost audiat, ieri,
în faþa comisiilor pentru Culturã ºi
Externe reunite ale Senatului pentru numirea ca interimar la conducerea Institutului Cultural Român (ICR) dupã ce Liliana Þuroiu
a cerut încetarea mandatului de
preºedinte. Propunerea a fost adoptatã cu trei voturi împotrivã ºi o
abþinere. Liliana Þuroi a cerut dispunerea „încetãrii mandatului meu
în funcþia de Preºedinte al Institutului Cultural Român”, se aratã în
cererea depusã pe 25 iunie la Bi-

roul Permanent al Senatului României. „Având în vedere încetarea mandatului de preºedinte al Institutului Cultural Român al Doamnei Liliana Magdalena Þuroiu, (...)
Senatul ia act de încetarea mandatului de preºedinte. (...) Exercitarea, cu caracter temporar, a atribuþiilor de preºedinte al Institutului îi revine domnului vicepreºedinte Mirel Taloº pânã la numirea
noului preºedinte”, se aratã în hotãrârea care a trecut marþi votul
senatorilor din comisii.
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Debranºãrile de la reþea,
marea problemã a Termo Craiova
Strategia de alimentare cu energie termicã în sistem centralizat, pe scurt încãlzirea
pe termoficare a Craiovei, a fost reactualizatã de consilierii municipali. Studiul prevePrima strategie de acest gen
a fost elaboratã de municipalitate în anul 2004, a fost votatã
în 2005 ºi reactualizatã în anul
2008. De aceastã datã, autoritãþile locale au propus o nouã
reactualizare a strategiei, motivând cã este nevoie de acest lucru întrucât municipalitatea ºia propus sã acceseze fonduri
guvernamentale pentru modernizarea instalaþiilor termice în
cadrul programului „Termoficare 2006 – 2020 cãldurã ºi
confort”. „Ordinul MDRAP nr.
49/2018 prevede o condiþie de
eligibilitate a proiectelor, ca la
solicitarea de finanþare sã fie
anexata Strategia localã de alimentare cu energie termicã în
sistem centralizat”, se precizeazã în proiectul de hotãrâre care
a fost supus consilierilor municipali, în ºedinþa de sãptãmâna trecutã.

de ºi retehnologizarea unor echipamente
tehnice din oraº, printre care douã puncte
termice care alimenteazã peste 1.600 de
apartamente din cartierul Valea Roºie.

„retehnologizare”, „modernizare” vor fi tot timpul de actualitate. Eu vreau sã ºtiu ce investiþii facem în retehnologizare, un plan coerent. Pânã
atunci, vom vota împotriva
acestui proiect”, a anunþat Sirop. Acesta a pus ºi problema
stãrii proaste în care se aflã
sistemul de distribuþie, care se
aflã în administrarea SC Termo, reamintindu-le consilierilor cum locuitorii municipiului Craiova au rãmas fãrã cãldurã, în iarna trecutã, din cauza defecþiunilor apãrute în
reþea.

aprobãrii acestei strategii, care
este una bine întocmitã. „ªi eu
am vãzut strategia ºi o apreciez.
Eu cred cã este un pas înainte
prin ceea ce face termoficare ºi
echipa de conducere de acolo.
Dacã iarna trecutã – ºi vorbesc
în cunoºtinþã de cauzã – au mai
fost situaþii în care craiovenii au
rãmas fãrã agent termic, nu s-a
cauzat termoficãrii, ci complexului energetic. Eu zic cã este un
pas bun ºi trebuie sã mergem
înainte, iar dumneavoastrã ºtiþi
cã eu nu fac aprecieri gratuite,
vã spun în mod sigur”, a afirmat
Gheorghe Nedelescu.

Nedelescu (PSD): „Un studiu
bine întocmit”

SC Termo se pregãteºte
sã acceseze fonduri
guvernamentale

Liberalii au criticat strategia

Consilierii PNL nu au fost de
acord cu aceastã strategie, criticând modul cum a fost conceputã. Alesul local Flavius Sirop a spus cã liberalii nu vor
vota acest proiect din pricina
felului în care a fost redactatã,
mare parte din strategie fiind
copiatã din precedentele proiecte de hotãrâre. „Am avut
curiozitatea sã studiez aceastã
strategie a oraºului nostru pe
termoficare ºi am fost decepþionat. Am gãsit aceleaºi fraze
sforãitoare despre cum vom
face ºi vom drege, cã trebuie
sã retehnologizãm etc., teorii
despre care ne-aþi tot povestit
aici, fãrã nimic concret. O poveste care nu are nici o legãturã cu realitatea, nu are niºte
date reale, niºte prognoze, o
planificare realã a investiþiilor
care sã mã facã ºi pe mine sã
cred cã este o gândire coerentã în spatele acestei planificãri”,
a declarat consilierul PNL.

Sirop (PNL): „Mergem aºa
cu ea pânã în 2040?”

Potrivit lui Sirop, strategia
pe care a realizat-o acum municipalitatea nu oferã nici o garanþie cã Termoficarea va scãpa de faliment, nici mãcar în
urmãtorii patru-cinci ani.
„Aceastã strategie nu m-a convins, mi s-a pãrut cã este o
poveste reluatã, din obligativitatea de a fi înnoitã, dar, în
mare parte, preluatã din fosta
strategie. Sã mergem aºa cu ea
pânã în 2040, cred cã putem
sã o folosim, pentru cã nu apare nici o cifrã, iar termenii ca

Consilierul PSD Gheorghe
Nedelescu, fost viceprimar în
mandatul în care s-a realizat prima variantã a strategiei termice,
a luat cuvântul, transmiþându-le
aleºilor locali cã termoficarea va
avea de câºtigat de pe urma

Strategia de termoficare
este bine întocmitã ºi din
punctul de vedere al municipalitãþii. Viceprimarul Craiovei, Stelian Bãrãgan, i-a con-

trazis pe liberali, spunându-le
cã studiul este „destul de bine
fãcut” ºi cã reactualizarea
aceasta a fost cerutã de Ministerul Dezvoltãrii Regionale
ºi al Administraþiei Publice,
fiind necesarã pentru a accesa fondul guvernamental pe
care ºi l-a propus SC Termo.
„Este o strategie pe care noi
o considerãm oportunã pentru cã fãrã ea nu am putea
accesa nici un fond. Termoficarea este în faliment, dar
nu este adusã de noi în faliment, dupã cum bine ºtiþi.
Haideþi sã încercãm sã fim
uniþi ºi sã gãsim o cale de mijloc ca sã scãpãm de problemele pe care le are, în urmãtoarea perioadã”, a fãcut apel
Stelian Bãrãgan la consilierii
municipali. Liberalii nu au votat, însã strategia pe termoficare, propusã de Primãrie, a
trecut, în cele din urmã, cu
votul majoritãþii PSD.

Reþelele termice din Valea
Roºie vor fi modernizate

Strategia de alimentare cu
energie termicã în sistem centralizat a fost realizatã, de

aceastã datã, de firma SC
EDG Consult SRL, în colaborare cu Universitatea Politehnicã din Bucureºti, pe baza
datelor care au pus puse la
dispoziþie de SC Termo. Cuprinde peste 150 de pagini, în
care se analizeazã starea în
care se aflã toate punctele ºi
centralele termice prin care se
alimenteazã oraºul Craiova. În
privinþa reþelelor secundare,
cum sunt centralele termice
care alimenteazã cartierul Potelu, s-a efectuat un audit
amãnunþit, care a fost inclus
ºi el în strategie. „O sã vedeþi
cã, în cartierul Valea Roºie,
prin cele douã puncte care alimenteazã peste 1.600 de apartamente vor fi retehnologizate”, a promis viceprimarul
Craiovei, Stelian Bãrãgan, fãcând trimitere la recomandãrile pe care le prevede aceastã nouã strategie.

Lipseºte un regulament de
termoficare

În analiza swot pe care o
include strategia, la punctele
slabe, se precizeazã, totuºi,
valoarea ridicatã a pierderilor
din reþea, observându-se o
creºtere a lor în timp. În acelaºi timp, se aratã cã tot mai
mulþi abonaþi ai Termoficãrii
aleg sã se debranºeze, separându-se de sistemul de alimentare centralizat ºi motivându-ºi centrale proprii de
apartament, acest lucru însemnând o pierdere gravã
pentru Termoficare, care riscã sã se desfiinþeze în timp.
O cauzã menþionatã de auditori ar fi chiar Consiliul Local
Municipal ºi Primãria Craiova, în analiza swot menþionându-se „neimplicarea susþinutã” a acestora în promovarea
SACET ºi stoparea debranºãrilor. Se mai aratã, tot la punctele slabe, cã nu a existat o
strategie ºi un regulament al
serviciului de termoficare, cu
responsabilitãþi clare pentru
fiecare distribuitor ºi abonaþi,
precum ºi lipsa unei politici de
fidelizare a clienþilor.
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Începe „lupta” pentru admiterea în licee!
De astãzi, începe procedura de admitere a absolvenþilor clasei a VIII-a, care au susþinut examenul de
Evaluare Naþionalã, pe baza repartizãrii computerizate în liceele pentru care îºi vor exprima opþiunea.
Este un calendar amplu, care se întinde pe întreaga
lunã în curs, prin douã etape specifice.
De curând, s-au afiºat rezultatele la examenul de Evaluare
Naþionalã, susþinut de absolvenþii clasei a VIII-a. În Dolj, au
fost înscriºi 4.533 de candidaþi,
prezenþa a depãºit 93%, cea mai
mare din ultimii ani, cu promovabilitate de 71,19 %, ºi cu 31
de medii generale maxime obþinute, dupã finalizarea contestaþiilor.
S-au terminat emoþiile examinãrilor, încep, de astãzi, cele care
cuprind admiterea în licee. Ca în
fiecare an, „bãtaia” va fi pe Colegiile Naþionale din Craiova – „Fraþii Buzeºti”, „Carol I”, „Elena
Cuza”, Pedagogic „ªtefan Velovan”, „Nicolae Titulescu”,
„Gheorghe Chiþu”. Între 3-7 iulie,
absolvenþii clasei a VIII-a vor completa opþiunile pentru licee, împreunã cu pãrinþii, fiind asistaþi de diriginþii de clase. Pe 8 iulie este ter-

menul-limitã pentru transmiterea
bazei de date de la centrele de înscriere la cel judeþean, precum ºi
a listei absolvenþilor care nu participã la repartizarea computerizatã. Dupã verificarea ºi corectarea bazelor de date, de cãtre
Comisia Naþionalã de Admitere,
pe 12 iulie va avea loc repartizarea computerizatã în învãþãmântul liceal de stat, în aceeaºi zi
având loc ºi afiºarea, în unitãþile
de învãþãmânt gimnazial, a listei
cu locurile neocupate în licee.
Între 15-18 iulie, va avea loc depunerea dosarelor de înscriere la
ºcolile unde candidaþii vor fi repartizaþi. Pe 18 iulie este termenul final în care liceele trebuie sã
transmitã situaþia cu locurile rãmase libere. În zilele de 19, 22 ºi 23
iulie, comisiile judeþene trebuie sã
rezolve situaþiile speciale apãrute
dupã repartizarea computerizatã.

Mai este ºi o a doua etapã
Nu se terminã totul aici, deoarece, pe 23 iulie, se va da startul etapei a II-a de repartizare,
prin afiºarea situaþiei locurilor
rãmase libere, a locului de desfãºurare ºi a graficului probelor
de aptitudini sau de verificare a
cunoºtinþelor de limba modernã

sau maternã, acolo unde este
cazul. Pe 24-25 iulie va avea loc
înscrierea candidaþilor în cazul
aptitudinilor, care se vor desfãºura pe 26 ºi 29 iulie. Între 24 ºi
30 iulie va avea loc primirea cererilor de înscriere a absolvenþilor clasei a VIII-a, care nu au
participat sau nu au fost repartizaþi în etapa anterioarã, care nu

s-au înscris în perioada prevãzutã de metodologie sau care ºiau încheiat situaþia ºcolarã ulterior etapei anterioare. În zilele de
31 iulie ºi 1 augusteste programatã repartizarea computerizatã
a celor care fac parte din situaþiile prezentate anterior, astfel cã
în prima zi din august va fi finalizat procesul de admitere.

Premiul I la „Culturã ºi civilizaþie în România” este la Craiova
În luna iunie, la Iaºi s-a desfãºurat Concursul
naþional „Culturã ºi civilizaþie în România”, care a
reunit la start echipe din 31 de judeþe din toatã
þara. Competiþia a fost una în care au primat dãruirea, implicarea, perseverenþa ºi dorinþa de a promova valorile naþionale. Pentru Colegiul Naþional
„Carol I”, cea de-a XIII-a participare s-a finalizat
cu un succes, fiind obþinut Premiul I.

Echipe din 31 de judeþe din România au participat, la Iaºi, în luna iunie, la Concursul Naþional „Culturã ºi civilizaþie în România”. Craiova a fost reprezentatã de echipajul Colegiului Naþional „Carol I”,
care a obþinut primul loc, prin clasarea pe podium a
elevilor care au fãcut parte din proiect. A fost vorba
de o muncã asiduã de cercetare, în care s-au implicat atât elevii, cât ºi coordonatorii, practic a fost o
muncã în echipã.
Programul prezentat de „caroliºti” a avut un titlu
sugestiv – „Fantoma din Bibliotecã”. Este vorba despre un proiect amplu care a avut ca obiectiv general
prezentat de întreaga echipã „promovarea valorilor
naþionale, care reprezintã fundamentul uneiintegrãri
durabile ºi echitabile, în condiþiile unei globalizãri inechitabile. Cercetãrile au pornit de la ideea unei clarificãri a stãrii de spirit a elevilor, în acceptarea unei educaþii noi, cu perspective europene, construite pe bogãþia spiritualã a neamului, a limbii ºi literaturii române, care reprezintã condiþia de bazã a celorlalte discipline, unele care modeleazã, ulterior, dezvoltarea personalitãþii tânãrului, în scopul de a cunoaºte, aprecia
ºi respecta valorile patrimoniului cultural”. Ca obiective specifice, au fost: dezvoltarea interesului pentru
valorile care ne înconjoarã; descoperirea diversitãþii ,
pentru iniþierea unui dialog intercultural despre lucrurile pe care le avem în comun (obiectiv integrat în
sloganul ales: „La confluenþa dintre trecut ºi viitor” –

subordonat dezideratului anului 2018 – Anul European al Patrimoniului Cultural); implicarea directã în
parteneriate educaþionale, în vederea unui schimb real
de experienþã între comunitãþile locale ºi mediul educaþional; promovarea esteticului ºi autenticului; revitalizarea activitãþilor didactice, prin stimularea capacitãþii creatoare a elevilor.

Proiect venit din istorie

Proiectul realizat ºi prezentat de echipa Colegiului
Naþional „Carol I” a fost unul bazat pe istorie, þinând
cont cã Biblioteca Colegiului a luat naºtere pe 18 octombrie 1836, iar cel care este considerat adevãratul organizator al bibliotecii este „omul care, timp de 18 ani, cu o
dragoste neînfricatã, muncind zi ºi noapte”, profesorul
Mihail Strajan, cãruia i-a fost încredinþatã conducerea
instituþiei, în 1884, cinci ani mai târziu întocmind primul
catalog sistematic. În 2014, când a început renovarea
clãdirii istorice, au fost gãsite peste 500 de pagini de
manuscrise neºtiute, ascunse într-o niºã în spatele unor
rafturi cu cãrþi. De aici, a început povestea frumoasã a
echipajului de la „Carol I”, care a fost primul pe þarã la
„Culturã ºi civilizaþie în România” .
Cei trei elevi care au adus premiul la Craiova suntPatrizia ªtefania Fudulu(clasa a XI-a), Vlad Andrei Craiuºi Rareº Gabriel Vasilca,ambii din clasaa
X-a. Coordonatori proiectului au fost profesorii Georgeta Vulea, Raluca Diaconu ºiAnca Pricinã.
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Cuc cere mobilizare maximã pentru drumul expres
Craiova – Piteºti: La finalul anului sã fie gata
Ministrul Transporturilor, Rãzvan
Cuc, a vizitat, ieri, ºantierul drumului
expres Craiova – Piteºti, iar dupã ce a
vãzut lucrãrile a cerut constructorului

Ministrul Transporturilor,
Rãzvan Cuc, a cerut constructorului sã lucreze mult mai intens
ºi a anunþat cã va mai face vizite
pe ºantier. „Am fost pe tronso-

sã se mobilizeze ºi sã respecte termenele promise, adicã sã fie dat în folosinþã drumul la sfârºitul anului, transmite corespondentul Mediafax.

nul 1 unde s-a ºi dat startul pentru drumul de mare vitezã. Trebuie sã înþelegem un lucru. ªi eu,
ca toþi românii, îmi doresc ca sã
avem finalizate aceste obiective.

Tocmai de asta s-au ºi comprimat termenele. În acest sens,
domnule constructor, mobilizaþivã ºi încercaþi sã lucraþi mult mai
intens! Am înþeles cã fiecare
aveþi o strategie a voastrã, aºa
cum v-aþi fãcut-o de la început.
Noi nu ne bãgãm pe strategie,
numai cã eu vreau sã vãd cã ce
v-aþi asumat, cã veþi da în folosinþã la sfârºitul acestui an, se
va întâmpla! Voi veni pe ºantier
sã mã asigur cã se lucreazã”, a
spus Cuc.
Ministrul Transporturilor a
precizat cã nu sunt probleme în
privinþa fondurilor sau cu autorizaþiile în cazul acestui drum.
„Nu e nici o problemã vizavi de
fonduri. Din punct de vedere
administrativ aþi primit la timp
autorizaþia de construcþie pentru
terenurile care erau în domeniul
public. Aþi primit ºi cealaltã au-

AEP: Alegerile prezidenþiale vor avea loc pe 10
noiembrie, primul tur, ºi 24 noiembrie al doilea tur
Preºedintele Autoritãþii
Electorale Permanente
(AEP), Constantin-Florin
Mituleþu Buicã, a declarat,
ieri, pentru Mediafax, cã a
avut o discuþie cu premierul Viorica Dãncilã, iar alegerile prezidenþiale urmeazã sã se desfãºoare pe 10
noiembrie, primul tur de
scrutin, ºi 24 noiembrie, al
doilea tur. Preºedintele AEP
a precizat cã discuþia cu ºeful Executivului despre acest subiect a avut loc luni searã. Decizia
va fi luatã printr-o Hotãrâre de Guvern, care a

fost pregãtitã de
AEP, Ministerul
Afacerilor Interne
(MAI) fiind co-iniþiator al documentului. Documentul
va fi trimis de cãtre AEP la MAI.
Actul normativ ar
putea fi adoptat de
Guvern, în ºedinþa
de sãptãmâna viitoare, a mai spus Constantin Buicã. Klaus Iohannis a câºtigat alegerile prezidenþiale din 2014 în al
doilea tur de scrutin.

torizaþie pentru tot amplasamentul. Intraþi la lucru, pentru cã nu
veþi mai avea nici o problemã!”,
a mai spus Cuc.
Cuc i-a spus constructorului
cã inclusiv pe reþelele de socializare este o presiune mare pentru
drumul expres Craiova – Piteºti.
„E nevoie de mobilizare maximã,
pentru cã vedeþi ce se întâmplã.
Este o presiune foarte mare vizavi de drumul expres ºi înþeleg
presiunea asta pentru cã ºi eu îmi

doresc, nu numai pentru acest
loc, ci pentru toþi românii sã poatã circula pe autostrãzi aºa cum
meritã. Acum mingea este în terenul dumneavoastrã ºi trebuie sã
confirmaþi prin modul în care vã
mobilizaþi pe acest tronson”, a
mai precizat Cuc.
Potrivit lui Cuc, în cazul drumului expres Craiova-Piteºti,
termenele sunt devansate ºi nu
depãºite ca la alte autostrãzi.
(Sursa: Mediafax)

Raed Arafat: Telemedicina este
viitorul. Noul sistem 112 ar putea
sã permitã viitor video call-uri
ªeful Departamentului pentru Situaþii de Urgenþã, Raed
Arafat, a declarat cã telemedicina „este viitorul” ºi cã este
avut în vedere ca noul sistem 112 sã permitã, în viitor, video
call-uri. „Sunt trei centre momentan pe telemedicinã,
Bucureºti, Târgu Mureº, Iaºi”, a mai spus ºeful DSU.

ALDE Dolj: Vot anticipat pe durata a trei zile în diaspora
Deputat Ion Cupã, preºedinte
ALDE Dolj: „Vrem ca în aceastã sãptãmânã sã adoptãm în Parlament soluþia votului anticipat prelungit pe
ALDE susþine adoptarea în
regim de urgenþã a mãsurilor stabilite de Comisia specialã a Parlamentului ce vizeazã votul românilor din diaspora.
Propunerea ALDE în privinþa
votului în diaspora a fost exprimatã public încã din luna mai,
ºi anume aceea a votului anticipat prelungit.
ALDE a susþinut adoptarea
modificãrilor necesare într-un
timp cât mai scurt, astfel încât
la alegerile viitoare toþi românii
din diaspora sã nu mai întâmpine dificultãþi in exercitarea dreptului fundamental la vot.
ALDE a propus în cadrul
Comisiei speciale pentru votul în
diaspora, condusã de senatorul
ALDE Dorin Bãdulescu, ca votul în strãinãtate sã se desfãºoare pe parcursul unei sãptãmâni.

durata a trei zile în diaspora. Sperãm
ca parlamentarii USR ºi PNL sã nu
absenteze ºi sã blocheze astfel adoptarea legii”.

În urma discuþiilor din comisie
ºi a majoritãþii conturate, prin
consens s-a decis ca românii
care locuiesc în strãinãtate sã
poatã vota anticipat pe durata a
trei zile (vineri, sâmbãtã ºi du-

minicã) ºi, de asemenea, prin corespondenþã.
„Vrem sã adoptãm rapid soluþia pentru votul în diaspora,
astfel încât, indiferent de locul
în care se aflã, fiecare român sãºi poatã exercita dreptul democratic la vot într-un mod
cât mai facil. Dorim ca în
aceastã sãptãmânã modificãrile legislative sã fie adoptate
de cele douã Camere ale Parlamentului. Sperãm ca ºi parlamentarii PNL ºi USR sã dea
dovadã de acelaºi interes ºi sã
participe la ºedinþele Senatului ºi Camerei Deputaþilor pentru a putea grãbi adoptarea
acestor modificãri”, a precizat deputatul Ion Cupã, vicepreºedinte naþional ALDE.
BIROUL DE PRESÃ
ALDE DOLJ

ªeful Departamentului pentru
Situaþii de Urgenþã (DSU), Raed
Arafat, a precizat, ieri, în cadrul
unei conferinþe, cã telemedicina este viitorul ºi cã va juca un
rol major în cazul accidentelor
vascular-cerebrale. „Mai ales
partea video, pentru cã poþi asista un diagnostic la distanþã, poþi
asista un pompier într-o zonã
ruralã sau un asistent vãzând de
la distanþã ºi punând bolnavul sã
facã anumite miºcãri cât sã poþi
sã-þi dai seama dacã este sau nu.
Deci acesta este viitorul”, a spus
ºeful DSU.
Arafat a menþionat cã noul sistem 112 va permite în viitor video-call-urile, fapt ce va eficientiza luarea deciziilor în timpi optimi de cãtre personalul dispece-

ratului. „Folosirea telemedicinei în
prespital devine extrem de importantã, noul sistem 112 va permite
video-call-ul în viitor. Suntem în
discuþii cu STS-ul ºi în momentul în care va permite video-callul, înseamnã cã ºi apelantul dacã
la dispecerat personalul e instruit
poate sã transmitã niºte imagini
pe baza cãrora se pot lua decizii”,
a spus ºeful DSU.
Potrivit aceleiaºi surse, în acest
moment pe teritoriul României
sunt trei centre pe telemedicinã Bucureºti, Târgu Mureº, Iaºi.
„Sistemul acum este în upgradare, deci avem un program prin
Banca Mondialã ca sã-l upgradãm
(...) Telemedicina se poate realiza ºi între spitale ”, a conchis
Raed Arafat. (Sursa: Agerpres)
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OFERTE DE SERVICIU
ANGAJÃM Mecanici auto, cu sau
fãrã experienþã
pentru service
SCANIA, Dolj. Cerinþe: experienþa în
service constituie
avantaj, cunoºtinþe
mecanice, seriozitate. Oferim condiþii
de lucru, remuneraþie atractive. Relaþii
la: 0731/033.575,
0729/993.439.
Caut femeie internã
pentru bãtrânã deplasabilã oraº SeS.C. EXPERT PREV S.R.L.
garcea - Dolj. Condiþii decente la
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
casã, salariu atrac Cele mai înalte standarde de tiv. Telefon: 0744/
968.675.
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneaVÂNZÃRI
voastrã:

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã
decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte
speranþa unui „job”.
Sunã la telefon
0251/438.440 ºi vino
în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand la
cel mai bun preþ.
Cu noi vei avea
propriul „job”!

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor
(P.S.I)-Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului


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.
Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 Casã locuibilã coºi 0760/678.231.
muna Celaru sat
Ghizdãveºti cu teren 6700 mp. TeleCentr
ul Comer
cial fon: 0760/194.541.
Centrul
Comercial
Casã construitã în
SUCPI
anul 2000, mobilaanunţă programul tã, vie,pomi, Amãrãºtii de Jos, judede lucr
u:
lucru
þul Dolj. Telefon:
L uni - V
ineri
Vineri
0725/ 576.141.
9.00 - 20.00,
Vând casã nouã
P+M / 110 m amSâmbătă
prenta Craiova,
9.00 - 1
8.00,
18.00,
Bordei, str. Carpenului, pomi fructiferi,
Duminică
viþã de vie. Telefon:
9.00 - 1
8.00.
18.00.
0752/641.487.

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
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 planetarã DACIA SUPER–
NOVA ºi arbore cotit, televizor IVORI cu
sistem digital. Telefon: 0770/419.180.
Vând televizor diagonala 37 cm,
cuier hol cu ladã,
aþã cusut goblen,
oglindã cristal 160/
80 cm. Telefon:
0752/236.667.
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Vând douã
chioºcuri noi,
cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457.
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 maºinã spãlat, grilaje fereastrã, butoaie tablã,
uºã baie. Telefon:
0351/802.459.
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.

OFERTE ÎNCHIRIERI
PARTICULAR, închiriez apartament 3
camere decomandat, complet mobilat
ºi utilat, zona George Enescu - Energetic. Telefon: 0740/
991.323.
PIERDERI
Pierdut adeverinþã
master eliberatã de
Facultatea de Litere Craiova, pe numele TUDORICÃ
ELENA DANIELA.
Se declarã nulã.
PARC STRAND IMPEX SRL, anunþã
pierderea certificatului
constatator nr. 113621
din 14.11.2017. Se declarã nul.

DRÃNICEANU
FLORIN- IONUÞ
PFA declarã pierdut
certificat constatator
sediu social. Se declarã nul.
DECESE
Cumnata ºi nepoþii anunþã cu durere decesul fulgerãtor al domniºoarei
farmacist VIORICA
PÂRJOL. Înmormântarea are loc
miercuri, 3 iulie
2019 la ora 12.00 cu
plecarea de la Capela Bisericii Pelendava. Dumnezeu
sã o odihneascã!
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Fundaþia World Vision România scoate la concurs, în cadrul proiectului
„FACTIS - Fii actor pentru o comunitate transformatã, integratã ºi sustenabila! ID 113890”, urmãtoarele posturi:
- Expert monitorizare afaceri, 4h/zi
- Psihoterapeut, 8h/zi
- Specialist copii cu nevoi speciale, 4h/zi
- Instructor dans, 1h/zi
- Instructor muzica, 1h/zi
- Instructor fotbal, 1h/zi
- Instructor volei, 1h/zi
- Instructor fotografie, 1h/zi
- Instructor teatru/improvizatie, 1h/zi
- Instructor educaþie antreprenorialã, 2h/zi
- Instructor educaþie financiarã, 1h/zi
- Expert monitorizare ºi evaluare, 4h/zi.
Detalii puteþi afla accesând site-ul www.worldvision.ro, secþiunea Despre
noi-Cariere-Posturi disponibile.
Aplicaþiile se pot depune pânã la data de 10.07.2019, la adresele de email:
diana_matei@wvi.org si simona_ticu@wvi.org.

ANUNT PUBLIC

FACULTATEA DE DREPT
Drept (învãþãmânt la zi): 168 locuri la buget ºi 168 locuri cu taxã
Drept (IFR): 100 locuri cu taxã
Administraþie publicã (învãþãmânt la zi): 40 locuri la buget ºi 40 locuri cu
taxã
Administraþie publicã (Drobeta-Turnu Severin) (învãþãmânt la zi): 27 locuri la buget ºi 53 locuri cu taxã
Oportunitãþi de carierã oferte de Facultatea de Drept: judecãtor, procuror, avocat, consilier juridic, notar, executor judecãtoresc, magistrat asistent, practician în insolvenþã, asistent judiciar, mediator, grefier cu studii superioare, funcþionar în administraþia publicã, funcþii de specialitate în instituþiile europene (Curtea
de Justiþie a Uniunii Europene, Curtea Europeanã a Drepturilor Omului, Consiliul
Uniunii Europene º.a.), cadru didactic în învãþãmântul superior etc.
Toate detaliile aici: http://drept.ucv.ro/
FACULTATEA DE ªTIINÞE
Biochimie tehnologicã (învãþãmânt la zi): 25 locuri la buget ºi 5 locuri cu taxã
Chimie farmaceuticã: 25 locuri la buget ºi 5 locuri cu taxã
Fizicã informaticã (învãþãmânt la zi): 20 locuri la buget ºi 5 locuri cu taxã
Fizicã medicalã (învãþãmânt la zi): 40 locuri la buget ºi 5 locuri cu taxã
Informaticã (învãþãmânt la zi): 135 locuri la buget ºi 20 locuri cu taxã
Matematicã (învãþãmânt la zi): 26 locuri la buget ºi 10 locuri cu taxã
Matematicã informaticã (învãþãmânt la zi): 20 locuri la buget ºi 15 locuri cu
taxã
Chimia mediului (învãþãmânt la zi): 20 locuri la buget ºi 5 locuri cu taxã
Geografia turismului (învãþãmânt la zi): 32 locuri la buget ºi 58 locuri cu taxã
Geografie (învãþãmânt la zi): 30 locuri la buget ºi 60 locuri cu taxã
Oportunitãþi de carierã
Absolvirea acestei facultãþi le oferã studenþilor numeroase oportunitãþi de carierã. Aceºtia pot lucra cu uºurinþã în învãþãmânt, în IT, în laboratoare de cercetare
aplicatã din cadrul armatei, poliþiei, unitãþilor industriale ºi muzeelor, în managementul turismului, în urbanism ºi arhitecturã, cadastru ºi cartografie, meteorologie,
hidrologie, topografie, inginerie mecanicã, dezvoltãri de afaceri în internet, comunicaþii Wireless, specializare în aparate electro-medicale, în programare, în analiza
datelor, în bãnci ºi multe altele.
Toate informaþiile: http://msn.ucv.ro/

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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Alb-albaºtrii, modeºti în amicale
Universitatea Craiova, varianta de back-up, a fost
surclasatã de campioana Ungariei, Ferencvaros,
într-un meci de verificare în Austria
„U” Craiova ºi Ferencvaros
s-au întâlnit într-un amical pe
final de cantonament în Austria, iar campioana Ungariei sa impus categoric, scor 4-0,
goluri Rui Pedro (45), Isael
(53), Sihnevich (58), Priskin
(78). Cele douã formaþii se
duelaserã ºi în iarnã, în Antalya, dar atunci a fost 1-1. De
aceastã datã, Craiova a mizat
pe o formulã cu mai mulþi tineri, echipa de bazã fiind odihnitã pentru amicalul de mâine,
cu Legia Varºovia.
Dupã o primã reprizã pe
care a dominat-o, Ferencvaros
a intrat în avantaj chiar la ultima fazã înainte de pauzã, la
care a fãcut ºah-mat apãrarea
Craiovei, golul fiind reuºit de
fostul mijlocaº al CFR-ului, Rui
Pedro. În partea secundã a
urmat dezastrul pentru oamenii lui Papurã, surclasaþi de

unguri la toate capitolele. Formaþia lui Serghei Rebrov s-a
distrat pe teren, în timp ce Universitatea n-a reuºit sã pãtrundã în careul advers decât o
datã, pe final, când Baiaram a
tras în barã.
Oltenii au fost pur ºi simplu
ridiculizaþi de adversarii care
au mai marcat de trei ori ºi au
mai ratat multe alte ocazii, spre
disperarea staff-ului Craiovei.
Nu înfrângerile din amicale, ci
jocul în sine este problema
uriaºã a Craiovei. Trupa din
Bãnie pare debusolatã, nu reuºeºte sã construiascã deloc ºi
este copleºitã de adversari pe
ambele faze ale jocului, ajungând foarte rar în careul advers în ultimele trei amicale,
cele cu Qarabag, Plzen ºi Ferencvaros. Papurã pare tot mai
disperat pe margine, strigãtele
sale neavând efect în jocul

echipei, unul haotic,
fãrã orizont. Nici mãcar
portarii nu sunt în formã, „Popicã” greºind
grav în meciul cu ungurii la golul al doilea.
Contra lui Ferencvaros, Cornel Papurã a folosit echipa: L.
Popescu – Vlãdoiu (46
Borþa), Hreniuc, Briceag – V. Constantin,
I. Popescu, M. ªerban
– Bârzan, Fortes, Baiaram.
Ferencvaros a jucat
cu: Dibusz – Botka
(Ta k á c s , 8 0 ) , F r i m pong (Lovrencsics,
69), Leandro (Dvali,
69), Civic – Sigér (Wilmots, 60) , Csonka
(Haratin, 69) – Isael
(Zubkov, 69), Rui Pedro (Tokmac, 69), Lover (Bõle, 57) – Sihnevich (Priskin, 69)
În precedentele amicale, Craiova a remizat
cu ruºii de la Orenburg,
1-1, ºi azerii de la Qarabag, 0-0, ºi a pierdut
cu 3-1 în faþa cehilor
de la Plzen. Mâine,
Craiova a jucat asearã
ultimul amical în Austria, cu vicecampioana Poloniei, Legia Varºovia.

Papurã:
„Am vrut sã
vãd nivelul
jucãtorilor
tineri”
Dupã meci, Cornel Papurã
a explicat eºecul ºi jocul slab
prin diferenþa de experienþã a
jucãtorilor sãi faþã de adversari:
„Scor dur, dar trebuie sã avem
în vedere ce mi-am propus, sã
testez toþi jucãtorii under 21,
am avut ºi jucãtori de 16 ani
în teren, pentru a vedea nivelul lor ºi pe ne ne putem baza.
Trebuie sã îi înþelegem ºi pe
ei, cã sunt la început de drum,
sã avem rãbdare cu ei, sã
creascã, fiindcã este ºi aceastã regulã cu doi jucãtori under
21 în Liga I. Gândiþi-vã cã am
jucat contra campioanei Unga-

Craiova l-a împrumutat
pe Ioniþã de la CFR Cluj
Dupã ce a ratat împrumutul
lui Andrei Ivan de la Kransodar,
internaþionalul de tineret având
mai multe oferte dupã Euro U21,
„U” Craiova s-a reorientat cãtre
Alex Ioniþã de la CFR Cluj. Oltenii au obþinut împrumutul pentru un an al mijlocaºului de 24
de ani, pentru suma de 150.000
de euro, cu opþiune de cumpãrare de 750.000 de euro, în decurs de un sezon. Alex Ioniþã se
va prezenta în Bãnie sâmbãtã,
când este programat primul an-

trenament al Craiovei dupã revenirea din stagiul din Austria. Ioniþã este cotat la 600.000 de euro
de transfermarkt ºi va fi trecut
pe lista UEFA pentru dubla Craiovei cu azerii de la Sabail. Dacã
va achita clauza, Craiova îl va
achiziþiona definitiv pe Ioniþã,
care va semna în acest caz un
contract pe încã 3 sezoane cu
gruparea din Bãnie.
Bucureºtean de origine ºi fan
înfocat al Rapidului, Alex Ioniþã
împlineºte 25 de ani în decem-

brie. ªi-a început cariera la Rapid, de unde a fost cumpãrat de
Astra Giurgiu, cu 500.000 de
euro. Are 17 goluri în 83 de meciuri pentru Astra, care l-a vândut cu 1 milion de euro la CFR
Cluj, în urmã cu un an ºi jumãtate. În Ardeal, Ioniþã a cucerit
douã titluri de campion, dar a
jucat foarte puþin, bifând 32 de
apariþii, majoritatea din posturã
de rezervã, ºi a marcat 3 goluri.
Are o selecþie în naþionala de seniori a României.

riei, cu jucãtori maturi, cu experienþã. Este complicat pentru ei, au pierdut ºi din moral
dupã ce au primit golul 1, îi
înþeleg, pentru cã ºi eu am trecut prin asta, dar trebuie sã
munceascã sã-ºi câºtige un loc
în prima echipã”.
Papurã nu este de acord cu
regula cu doi jucãtori under 21
în Liga I, mai mult ca sigur ºi
din cauzã cã nu are în acest
moment jucãtori tineri de valoare în lot: „Cred cã ar trebui
sã avem aceleaºi reguli ca ºi
celelalte campionate. Jucãm în
Europa League cu o echipã
care nu are aceleaºi reguli, iar
peste trei zile trebuie sã schimbãm, în campionat, ceea ce
este destul de dificil pentru
continuitatea echipei.”
Papurã a tras ºi concluziile
stagiului de pregãtire: „Ca plusuri, aº puncta capitolul fizic,
de asta am venit, sã ne punem
la punct din punct de vedere

fizic. Apoi, am avut ocazia sã
testãm copiii, respectiv jucãtorii under 21, ne-am edificat
î n m a r e p a r t e a s u p r a l o r,
acesta este un alt câºtig. La
minusuri, ar fi cã jucãtorii nu
s-au ridicat la nivelul jocului
adversarului, ceea ce s-a întâmplat ºi cu Ferencvaros”.
Vizibil afectat de corecþia
primitã de la unguri, Florin
Borþa a declarat la final: „Noi
am luat meciul în serios, dar
atât am reuºit, am alergat cât
am putut, mergem mai departe. Este campioana Ungariei,
o echipã foarte bunã. Trebuie
sã fim concentraþi, sã muncim de douã ori cât ceilalþi,
este o motivaþie în plus. S-a
pus accent mult pe pregãtirea
fizicã, trebuie sã acumulãm
cât mai mult în cantonament.
Nu este presiune sã joci la
Craiova, fiindcã avem niºte
fani minunaþi, trebuie sã jucãm de plãcere”.

