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Dublã ceremonie, pentru avocaþi,
la Universitatea din Craiova

Ieri, în Aula „Mihai I al României”
a Universitãþii din Craiova a avut loc
o dublã ceremonie. Prima s-a referit la decernarea Premiului „Avram
Iancu”, pentru merite deosebite,
acordat de Baroul Dolj. Cea de-a

doua a fost destinatã jurãmântului
depus de 28 de avocaþi stagiari, la
care s- a adãugat unul , pentru definitivat, cu toþii trecând prin mai multe examene de-a lungul timpului.
Manifestarea a fost prezidatã de

decanul Baroului Dolj, prof.univ.dr.
Lucian Sãuleanu, iar accentul a fost
pus pe apãrarea suspecþilor în lupta
cu posibile abuzuri ale instituþiilor de
stat cu prerogative în ceea ce priveºte anchetarea.
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Sã aplaudãm... circul sordid!
Ludovic Orban, liderul liberalilor, desemnat ca premier, în vederea formãrii
viitorului guvern, se aratã în declaraþiile
sale stãpânit de un optimism bine temperat, în demersul înjghebãrii unei majoritãþi parlamentare, necesarã trecerii cabinetului sãu. Pe terenul discuþiilor, lucrurile nu par deloc încurajatoare, fiindcã
acolo unde Ludovic Orban, acompaniat
în negocieri de Florin Câþu ºi Raluca Þurcan, opineazã cã „mi s-a pãrut cã ne-am
înþeles”, partenerii sãi de dialog afirmã
altceva. De pildã, Victor Ponta, devenit
balamaua necesarã în demolarea guvernului Viorica Dãncilã, cu cei peste 30 de
parlamentari racolaþi din PSD, susþine în
declaraþii cã nu va vota guvernul condus
de Ludovic Orban. Ieri, nici Dan Barna
nu se arãta deloc ispitit de o cooperare
politicã cu liderul liberal, ceea ce încurcã
de-a dreptul lucrurile. Decizia sa: alegeri
anticipate. Ca sã negociezi cu ºase partide politice, plus entitatea minoritãþilor
naþionale, alta decât cea maghiarã, ºi sã

MIRCEA CANÞÃR
politician. În plus, pesediºtii, ºi dupã încrezi cã poþi ajunge la un „numitor colãturarea de la putere, nu s-au predat, ºi
mun”, indiferent de harul etalat, e greu
nu au de gând sã o facã, continuând lupde crezut. Admiþând totuºi, cã finalmenta de gherilã. Nu se aratã dispuºi sã asite guvernul croit de liberali va trece prin
gure cvorumul în Parlament, deþin o maParlament, misiunea lui Ludovic Orban,
joritate confortabilã în Senat, ºi la Camedeloc impresionant pentru tactul ºi sura Deputaþilor sunt capabili sã încurce
pleþea sa politicã, se anunþã una imposimulte jocuri. Oricum, scena politicã rãbilã. ªi dacã îºi imagineazã cã va putea
mâne animatã, nu doar prin faptul cã ne
„bãtea toba”, legat de mâini ºi de picioaaflãm în plinã campanie electoralã pentru
re, doar cu bunãvoinþã, e treaba domniei
alegerile prezidenþiale, cât ºi pentru frãsale. Temeritatea sa însã meritã luatã în
mântãrile legate de trecerea viitorului guconsideraþie: s-a autosugestionat în sucvern, unul al cãrui partid a primit doar
cesul moþiunii de cenzurã, a avut spriji20% la ultimile alegeri parlamentare. Mai
nul nemijlocit al lui Klaus Iohannis, cum
existã undeva în Europa o asemenea sia ºi mãrturisit în spaþiul public, ºi se cretuaþie hilarã? CDR-ul a fost o glumã pe
de îndreptãþit, dispunând de mai puþin de
lângã ceea ce se prefigureazã de aceastã
100 de parlamentari sã formeze un „gudatã, prin niºte actori politici, oricum devern stabil de traziþie”, monocolor, prin
parte de ceea ce avea Convenþia Demosprijinul celor care ºi-au pus semnãturile
cratã. Nu suntem în toiul unei crize polipe moþiunea de cenzurã. Care acum enuntice, suntem însã în pragul ei. ªi criza
þã, bineînþeles, propriile pretenþii, deloc
politicã în care poate intra þara a fost nãconvenabile. Aºadar, bucãtãria internã a
ºitã de ambiþiile exacerbate ale lui Klaus
„monstruasei coaliþii” aratã „ca dracu”,
Iohannis, care îºi intituleazã, de-a drepca sã citãm o vorbã de duh a unui fost

tul cinic, programul sãu prezidenþial „România normalã”, dupã ce programul
anterior s-a intitulat „România educatã”, dus, de bunã seamã, la... îndeplinire. „Dupã trei ani marcaþi de criza statului de drept, în care PSD a aruncat
România, dupã o guvernare care a eºuat
în toate domeniile esenþiale – economic,
social, politic ºi instituþional – este timpul sã aduce normalitatea în România”,
afirma scrâºnind din mãsele, preºedintele
în documentul strategic. ªi Klaus Iohannis chiar crede ceea ce afirmã. Dar cum
suntem în campania electoralã, orice nãzdrãvãnie se poate spune. Pânã sãptãmâna
viitoare, când Ludovic Orban trebuie sã
aparã în Parlament, cu propunerile de guvern, ºi programul de guvernare, mai sunt
câteva zile fierbinþi, în care aplaudãm circul. Altceva nu ne rãmâne de fãcut. Deºi,
la primul tur al alegerilor prezidenþiale ar
cam trebui sã probãm, dacã ne place sau
nu ne place, spectacolul dezolant care ni
se oferã, ameninþãtor pentru þarã.
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- Unii sunt faci ai ideilor
politice, iar alþii, Popescule,
în politicã sunt fanatici.

Ieri, în Aula „Mihai I al României” a Universitãþii din Craiova a avut loc o dublã ceremonie. Prima
s-a referit la decernarea Premiului „Avram Iancu”,
pentru merite deosebite, acordat de Baroul Dolj. Cea
de-a doua a fost destinatã jurãmântului depus de 28
de avocaþi stagiari, la care s- a adãugat unul , pentru
definitivat, cu toþii trecând prin mai multe examene
de-a lungul timpului. Manifestarea a fost prezidatã
de decanul Baroului Dolj, prof.univ.dr. Lucian Sãuleanu, iar accentul a fost pus pe apãrarea suspecþilor
în lupta cu posibile abuzuri ale instituþiilor de stat
cu prerogative în ceea ce priveºte anchetarea.
Aula „Mihai I al României”,
din cadrul Universitãþii din
Craiova a fost, ieri, plinã. Au
fost prezenþi studenþi, profesori, ºi, în primul rând, cei 28
de stagiari, plus unul la definitivat, care au depus jurãmântul pentru intrarea în avocaturã, manifestarea fiind organizatã de Baroul Dolj. A fost
doar o etapã a ceremoniei, cea
de-a doua fiind destinatã decernãrii Premiului „Avram Iancu”, pentru merite deosebite,
unui foarte bun avocat. Manifestãrile, oficiate de prof.univ.dr. Lucian Sãuleanu,
decanul Baroului Dolj, au debutat cu intonarea Imnului de
Stat al României. Apoi, s-a
trecut la ordinea de zi, oarecum inversatã, începându-se
cu decernarea Premiului
„Avram Iancu”. „Pe 19 septembrie, s-a decis ca aceastã
distincþie sã fie acordatã domnului avocat Daniel Fenechiu¸ senator în Parlamentul
României, vicepreºedinte al
Uniunii Naþionale a Barorurilor din România (UNBR).
Acesta s-a implicat în susþinerea drepturilor avocaþilor,
în Parlamentul României, iar
denumirea premiului pleacã de
la cel care a fost Avram Ian-

cu, avocat de profesie, care,
pe lângã toate calitãþile de revoluþionar, s-a implicat serios
pentru susþinerea drepturilor
românilor din Transilvania,
luptându-se cu autoritãþile
austro – ungare, de fapt menirea oricãrui avocat, aceea de
a lupta împotriva posibilelor
abuzuri ale statutului ”, a precizat Lucian Sãuleanu. Laureatul, Daniel Fenechiu, a menþionat: „Sunt onorat pentru
aceastã distincþie ºi ºtiu ce înseamnã recunoaºterea competenþei profesionale de cãtre
confraþi. M-am luptat ºi mã
voi lupta pentru drepturile

avocaþilor, deoarece, într-un
stat democrat, drepturile trebuie respectate, chiar dacã
este vorba de infractori sau
suspecþi”.

Alocuþiuni pentru
noii avocaþi

Partea a doua a manifestãrii a fost dedicatã depunerii jurãmântului de cãtre cei 28 de
stagiari ºi un candidat la definitivat, înaintea ceremoniei
fiind rostite alocuþiuni din parte celor care au fãcat parte din

prezidiu. „Este o tradiþie pentru Baroul Dolj sã ofere asemenea distincþie unor avocaþi.
Cred cã domnul Fenechiu este
singurul avocat, ca profesie,
în Parlamentul actual al României. Pentru voi, cei tineri,
care depuneþi jurãmântul, nu
pot decât sã vã felicit. Sã ºtiþi
cã viaþa de avocat nu este una
plinã de îngeri, veþi avea de
luptat ºi, uneori, veþi dori sã
renunþaþi. Vã îndemn sã folosiþi toate drepturile în faþa instanþelor de judecatã” –
prof.univ.dr. Ion Turculeanu,
vicepreºedinte al UNBR.
„Sunt onorat sã particip la
aceastã dublã ceremonie. ªtiu
cã Baroul Dolj a pregãtit-o cu
multã migalã. Ve felicit din tot
sufletul, pe dumneavoastrã,
cei nou – veniþi, ºtiu cã sunt
emoþii, pe care le veþi pãstra
foarte multã vreme, dar orice
shimbare în bine, pe care,
sunt convins cã o veþi aduce,
este de bun augur” – prof.univ.dr. Sevastian Cercel,
decan al Facultãþii de Drept
din cadrul Universitãþii din
Craiova.
CRISTI PÃTRU
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Piaþã volantã, într-o nouã locaþie
din centrul Craiovei
Centrul Craiovei va gãzdui, în acest
week-end, o nouã ediþie a Pieþei Volante, organizate de SC Pieþe ºi Târguri, în
colaborare cu Primãria Craiova. LocaSâmbãtã ºi duminicã, pe 19 ºi
20 octombrie, craiovenii vor avea
ocazia sã-ºi poatã achiziþiona direct de la producãtori o gamã
foarte diversificatã de produse:
fructe ºi legume proaspete, preparate tradiþionale din carne,
brânzeturi, miere, fructe uscate,
dulceþuri ºi conserve de casã.
Organizatorii spun cã ediþiile de
pânã acum au fost un succes,

þia va fi una nouã, piaþa urmând a fi amenajatã în zona pietonalã a strãzii ”Theodor Aman” din Centrul Vechi, mai exact
între Casa de Pensii ºi English Park.

mulþi craioveni venind sã viziteze standurile cu produse agricole, motiv pentru care au luat decizia sã le ofere din nou posibilitatea de a-ºi cumpãra fructele ºi
legumele de la o piaþã de weekend. „Primele ediþii ale Pieþei Volante, pe care societatea noastrã
le-a organizat în cursul anului
2019, s-au dovedit un real succes, fiind apreciate atât de cum-

pãrãtori, cât ºi de comercianþi.
Fiind în plin sezon al conservelor pentru iarnã, ne-am decis sã
organizãm sâmbãtã ºi duminicã,
pe 19 si 20 Octombrie 2019, o
nouã ediþie a acestei Pieþe Volante, având în vedere gama mult
mai variatã de produse care pot
fi oferite de producãtorii agricoli
în aceastã perioadã”, a declarat
Alin Mãrãcine, administratorul
SC Pieþe ºi Târguri.

Tarabele vor fi aºezate pe
strada „Theodor Aman”

Piaþa Volantã va fi deschisã,
de aceastã datã, într-o locaþie din
Centrul Vechi. Autoritãþile au ales
strada „Theodor Aman”, tarabele cu bunãtãþi urmând sã se întindã, în acest week-end, de la
intersecþia cu strada „Mihail Kogãlnicanu” – Casa de Pensii ºi
pânã la English Park. „Locaþia va
fi ºi ea schimbatã, producãtorii
urmând sã-ºi desfacã acum marfa în zona pietonalã a strãzii
Theodor Aman din Centrul Istoric al municipiului. Vor putea fi
gãsite aici fructe ºi legume de

sezon, lactate sau brânzeturi,
preparate tradiþionale din carne
de porc ºi oaie, dulceþuri, miere
ºi produse apicole, conserve si
murãturi, ulei de floarea-soarelui de primã presã, toate direct
de la producãtori. Îi aºteptãm în
Piaþa Volantã nu doar pe cei care
vor sã-ºi desfacã aici marfa, ci
ºi pe cetãþenii care îºi pot cumpãra de toate cele necesare la
doar câþiva paºi de casã!”, a declarat Alin Mãrãcine, administratorul pieþelor. Aceastã locaþie este
una nouã ºi a fost aprobatã de
CL, odatã cu regulamentul de
funcþionare a Pieþelor Volante.

Cele douã ediþii anterioare
au fost un succes

Pânã acum, SC Pieþe ºi Târguri au organizat douã ediþii ale
proiectului Pieþe Volante, numãrul vizitatorilor crescând de fiecare datã. Prima piaþã de week-

end a avut loc în primãvarã, pe
data de 13 aprilie, locaþia aleasã
atunci fiind o porþiune a strãzii
„Unirii” – de la intersecþia cu strada „Mihail Kogãlniceanu” ºi pânã
la intersecþia cu bulevardul „ªtirbei Vodã”. Comercinaþii ºi-au
aprovizionat standurile cu o gamã
variatã de produse, iar craiovenii care au avut ocazia sã le viziteze au fost încântaþi de preþuri,
dar ºi de calitatea acestora. Cea
de-a doua ediþie a Pieþei Volante
a avut loc douã luni mai târziu.
Pe 15 ºi 16 iunie, tot într-un
week-end, craiovenii au fost invitaþi sã viziteze, din nou, tarabele încãrcate ale comercianþilor.
Dupã cele douã ediþii din primãvara, autoritãþile au luat o pauzã
în organizarea acestor pieþe de
week-end ºi revin acum cu o
ediþie de toamnã, care se anunþã
ºi mai bogatã în produse.
LAURA MOÞÎRLICHE

Astãzi:

O nouã ediþie a Bursei locurilor de muncã pentru absolvenþi
Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei
de Muncã Dolj va organiza astãzi o nouã
ediþie a Bursei locurilor de muncã pentru
absolvenþi, eveniment care se va desfãºura la
sediul Casei de Culturã a Studenþilor din
Craiova, începând cu ora 09.00.
Evenimentul are ca scop facilitarea accesului absolvenþilor la locurile de muncã disponibile ºi interacþiunea directã cu agenþii economici. La
aceastã acþiune pot participa
ºi celelalte categorii de persoane care nu au loc de mun-

cã sau care doresc schimbarea acestuia. „În aceastã perioadã, reprezentanþii AJOFM
Dolj continuã acþiunea de contactare a angajatorilor din judeþ, în vederea identificãrii
unui numãr cât mai mare de
locuri de muncã vacante ce

vor fi oferite participanþilor.
Pânã pe data de 15 octombrie
2019, au fost contactaþi 96
agenþi economici, 42 dintre
aceºtia confirmând participarea la eveniment, prin completarea ºi transmiterea situaþiei
privind locurile de muncã vacante”, a explicat reprezentanþii AJOFM Dolj, într-un
comunicat de presã.

1.242 locuri de muncã
pentru persoanele fãrã
studii superioare

În urma centralizãrii datelor
din ofertele transmise de angajatori, pânã la data menþionatã mai sus, a rezultat un numãr de 1.319 locuri de muncã
vacante ce vor fi oferite în
cadrul bursei astfel: 77 locuri
de muncã pentru persoanele cu
studii superioare (asistent manager,expert achiziþii,expert
fonduri europene,referent comerþ exterior,proiectant reþele, programator,consilier vânzãri, inginer silvic,inginer auto,
inginer electromecanic,inginer
reþele electrice, inginer constructor, inginer electroenergetic); 1.242 locuri de muncã
pentru persoanele fãrã studii
superioare în domenii de acti-

vitate cum sunt: silviculturã ºi
exploatare forestierã, industria
alimentarã, fabricarea articolelor de îmbrãcãminte, fabricarea substanþelor ºi a produselor chimice, fabricarea produselor din cauciuc ºi a maselor plastice, industria construcþiilor metalice, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea de maºini, utilaje ºi echipamente, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, construcþii de clãdiri, lucrãri de
geniu civil, lucrãri speciale de

construcþii, comerþ cu ridicata ºi cu amãnuntul, hoteluri ºi
alte facilitãþi de cazare, telecomunicaþii, activitãþi de servicii în tehnologia informaþiei,activitãþi de asigurãri, reasigurãri ºi ale fondurilor de pensii,
tranzacþii imobiliare, activitãþi
de arhitecturã ºi inginerie, activitãþi de servicii privind forþa de muncã, activitãþi de investigaþii ºi protecþie, activitãþi
de peisagisticã ºi servicii pentru clãdiri.
MARGA BULUGEAN
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Sãptãmâna limbii italiene în lume
Cu ocazia celei de a XIXa ediþii a Sãptãmânii limbii
italiene în lume, din perioada 21-27 octombrie a.c., cu
tema „L’italiano sul palcoscenico / Italiana pe scenã”,
Societatea Culturalã „Dante
Alighieri” din Craiova –
Comitet Local al Societãþii
„Dante Alighieri” din Roma
ºi secþia de Limba ºi literatura italianã a Facultãþii de
Litere a Universitãþii din
Craiova, organizeazã la
Lectoratul Italian al Universitãþii craiovene, o serie de
activitãþi.
Astfel, luni, 21 octombrie,
de la ora 10.00, se organizea-

zã masa rotundã „L’italiano
sul palcoscenico / Italiana pe
scenã”, la care participã:
prof. univ. dr. Elena Pîrvu,
conf. univ. dr. Nicoleta
Cãlina, lect. univ. dr. Ramona
Lazea ºi studenþii de la anul I
specializarea B – limba ºi
literatura italianã.
Miercuri, 23 octombrie,
de la ora 10.00, e programatã proiecþia spectacolului
Arlecchino servitore di due
padroni, de Carlo Goldoni,
cu o introducere a conf.
univ. dr. Nicoleta Cãlina.
Joi, 24 octombrie, de la
ora 10.00, e programatã
proiecþia spectacolului Sei

personaggi in cerca d’autore, di Luigi Pirandello, cu o
introducere a lect. univ. dr.
Ramona Lazea.

Coordonatorul programului este prof. univ. dr. Elena
Pîrvu, preºedinte executiv al
Societãþii Culturale Româno-

Italiene „Dante Alighieri” –
Comitet Local al Societãþii
„Dante Alighieri” din Roma.
MARGA BULUGEAN

Sâmbãtã, la Biblioteca
Judeþeanã... lansare
de cãrþi ºi reviste
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” gãzduieºte sâmbãtã, 19 octombrie
2019, lansarea volumelor
„Noapte cu vampir ºi steag”,
autor Mircea Liviu Goga,
„Avatarii faraonului Tla” ºi
„Atacaþi legiunea”, autor Aurel Cãrãºel ºi numãrul 5 al revistei „ColecþiaScienceFiction”, toate apãrute sub egida
Editurii Pavcon Bucureºti. Evenimentul va avea loc în sala
„Acad. Dinu C. Giurescu, începând cu ora 12.00. Dupã lansarea volumelor, invitaþii vor
viziona filmul de scurt metraj
„Recviem”, având ca autori pe
Dan ºi Marian Mirescu.
Mircea Liviu Goga este re-

dactor la Radio Oltenia Craiova. A publicat literaturã SF în
antologii de profil înainte de
1989, precum ºi în reviste universitare din Iaºi ºi Cluj. A debutat în poezie cu volumul colectiv „Zboruri lirice”, de atunci
apãrându-i alte patru volume.
Aurel Cãrãºel a condus cenaclurile „Henri Condã” ºi
Asociaþia Creatorilor de SF,
ambele din Craiova ºi „Atlantis- Club” din Cernavodã. A
scris numeroase povestiri ºi
câteva romane de referinþã în
SF-ul contemporan. Remacabil este ciclul de nu mai putin
de 10 romane fantasy, cuprinzând întâmplãri de pe „Muntele Golia”.

Lansarea volumului „Cu umoru-n buzunar”
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” gãzduieºte vineri, 18 octombrie 2019, în cadrul Cenaclului „Literatura
la noi acasã”, lansarea volumului „Cu
umoru-n buzunar”, autor Cristina Mariana
Bãlãºoiu. Evenimentul se va desfãºura în
sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, începând
cu ora 17.00, în prezenþa invitaþilor: prof.
univ. dr. habil. av. Iulian Nedelcu, Constantina Dumitrescu, Preºedinte Fondator al
Asociaþiei Macedonenilor din România, poet
ºi preºedinte al Fundaþiei „Liana Dumitrescu”, Lorin Cimponeriu, poet, scriitor,
promotor cultural al Cenaclului „Literatura
la noi acas”, Cornelia Georgescu, epigramist.
Cristina Mariana Blºoiu s-a nãscut la
data de 12 iunie 1979, în Craiova. A debutat
în anul 2014, cu volumul „Iubirea ne este
pusã la încercare” ºi este autoare a ºase
cãrþi. Cristina Mariana Bãlãºoiu are calitatea de coautor în patru antologii, a avut
numeroase apariþii în reviste literare ºi este
membrãa Cenaclului „Epigramiºtilor Olteni”, Cenaclului „Petale”, Cenaclului
„Sunetul muzicii”.

Comandat de Partidul National Liberal, executat de SC ED
PRESS COM SRL, tiraj 1000 buc., cod mandatar 31190005
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

1.INFORMAÞII generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numãrul de telefon, telefax ºi/sau
adresa de e-mail ale persoanei de contact:
UAT Comuna Drãnic, Strada Principalã,
nr.79, Comuna Drãnic, judeþul Dolj, telefon:
0251.351.070, fax: 0251.351.070, e-mail: dragu41@yahoo.com, cod fiscal: 5002070. 2.Informaþii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea ºi identificarea bunului care urmeazã sã fie concesionat: Teren arabil extravilan în suprafaþã totalã de
222,45ha, alcãtuit din urmatoarele 6 loturi:
Tarlaua 68, parcela 361 ºi 361/1, în suprafaþã
de 33,74ha; Tarlaua 40, parcela 225, în suprafaþã de 59,71ha; Tarlaua 39, parcela 224
ºi 222, în suprafaþã de 65,54ha; Tarlaua 38,
parcela 221, în suprafaþã de 33,43ha; Tarlaua 41, parcela 228, în suprafaþã de 28,06ha;
Tarlaua 41, parcela 228/1, în suprafaþã de
1,97ha; bun proprietate privatã, conform HCL
43/25.09.2019 ºi temeiului legal: OUG 57/
2019. 3.Informaþii privind documentaþia de
atribuire: se regãsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitãþile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaþiei de atribuire: prin solicitarea scrisã, transmisã la sediul Primãriei Comunei Drãnic. 3.2.Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate
obþine un exemplar din documentaþia de atribuire: Registratura Primãriei Comunei Drãnic, Strada Principalã, nr.79, Comuna Drãnic, judeþul Dolj. 3.3.Costul ºi condiþiile de
platã pentru obþinerea acestui exemplar,
unde este cazul: Fãrã costuri, de la sediul
instituþiei. 3.4.Data limitã pentru solicitarea
clarificãrilor: 22.11.2019, ora 10.00. 4.Informaþii privind ofertele: 4.1.Data limitã de depunere a ofertelor: 25.11.2019, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Oferta va fi depusã la Registratura Primãriei
Comunei Drãnic, Strada Principalã, nr. 79,
Comuna Drãnic, judeþul Dolj. 4.3.Numãrul de
exemplare în care trebuie depusã fiecare ofertã: În douã exemplare (copie ºi original), întrun plic sigilat. 5.Data ºi locul la care se va
desfãºura sedinþa publicã de deschidere a
ofertelor: 27.11.2019, ora 10.00, la sediul Primãriei Comunei Drãnic, Strada Principalã,
nr.79, Comuna Drãnic, judeþul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numãrul de telefon, telefax ºi/
sau adresa de e-mail ale instanþei competente în soluþionarea litigiilor apãrute ºi termenele pentru sesizarea instanþei: Acþiunea în justiþie se poate introduce la secþia de contencios administrativ a Tribunalului Dolj, Strada
Brestei 12, Craiova, Jud.Dolj, Telefon:
0251.418.612, Fax: 0251.410.140, Email: inregistraredosare.dj@just.ro. 7.Data
transmiterii anunþului de licitaþie cãtre instituþiile abilitate, în vederea publicãrii: 17.10.2019.

Primãria Comunei Podari, cu sediul
în Comuna Podari, sat Podari, str. Dunãrii, nr. 67, judeþul Dolj, anunþã publicul interesat asupra deciziei de încadrare pentru Planul Urbanistic General al Comunei
Podari, jud. Dolj - planul se supune evaluãrii de mediu si evaluarii adecvate, urmând a fi supus procedurii de adoptare
cu aviz de mediu. Documentaþia care a stat
la baza luãrii de ciziei etapei de încadrare
poate fi consultatã în zilele de luni pânã
joi între orele 0800 – 1630 ºi vineri între orele
0800 – 1400 la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, str. Petru Rareº, nr.
1, Craiova sau pe site-ul APM Doljhttp://
apmdj.anpm.rosipe site-ul Primãriei Comunei Podari www.podari.ro Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, (fax:
0251.419.035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice
de la data publicãrii în -media.
Anunþ. În conformitate cu prevederile
art. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit
din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.
286/2011, astfel cum a fost modificat prin
Hotãrârea de Guvern nr. 1027/2014, Direcþia Judeþeanã de Pazã ºi Servicii Dolj organizeazã concurs la sediul din Craiova, str.
Constantin Lecca nr. 32, pentru ocuparea
a 5 (cinci) posturi vacante în regim contractual, pe perioadã nedeterminatã de
„paznic”, în cadrul Serviciului pazã. Concursul pentru ocuparea posturilor vacante
se va desfãºurã astfel: - selecþia dosarelor
de înscriere – 04.11.2019 ora 1000 - proba
scrisã - 11.11.2019 ora 10oo - interviul –
14.11.2019 ora 10oo. Dosarele de înscriere
la concurs se vor depune pânã pe data de
31.10.2019, orele 16.00 la sediul Direcþiei
Judeþene de Pazã ºi Servicii Dolj, din Craiova, str. Constantin Lecca, nr. 32. Condiþii
de participare la concurs: a) Condiþii generale, în conformitate art.3 din Regulamentul-cadru de aplicare a prevederilor H.G. nr.
286/2011; b) Condiþii specifice: - studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat; atestat profesional pentru pazã. Detalii privind condiþiile specifice ºi bibliografia de
concurs sunt disponibile la avizierul ºi pe
site-ul Direcþiei Judeþene de Pazã ºi Servicii Dolj, cât ºi la Compartimentul resurse umane - persoane de contact: Brãiloiu Lenuþa ºi Berceanu Florentina Laura,
la telefon 0251/415.841. Posturile scoase la concurs sunt pentru a se asigura paza
la Unitatea Medico Socialã Bechet.

CENTRUL Regional de Transfuzie
Sanguinã Craiova, cu sediul în strada Tabaci, Nr.1, organizeazã concurs, la sediul
unitãþii, pentru ocuparea pe perioadã nedeterminatã a unui post vacant de Contabil ªef, gradul II, post conducere. Condiþiile generale ºi specifice de participare
sunt cuprinse în HG nr.286/2011. Dosarul
de înscriere la concurs se va întocmi în
conformitate cu cerinþele HG nr.286/2011,
se depune la sediul unitãþii pânã la
01.11.2019. Tematica ºi bibliografia de concurs se afiºeazã la sediul unitãþii, str.Tabaci, nr.1, judeþul Dolj. Persoanã de contact: Ec.Cristina Ciupureanu, telefon:
0251.418.171; 0771.415.306.
S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 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


Relaþii la telefoanele: 0766/632.388
ºi 0760/678.231.

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.
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Secþia de ªtiinþele Naturii a Muzeului Olteniei, în colaborare cu Institutul Naþional de Cercetare–Dezvoltare Marinã „Grigore Antipa” Constanþa, organizeazã vineri, 18 octombrie, ora 11.00 în sala de conferinþe a secþiei,din strada Popa ªapcã nr. 8,
manifestarea culturalã“ªtiinþele mãrii în România – începuturi”, acþiuneprin carese vor marca douã evenimente înscrise în
calendarul ecologic, respectiv: Ziua Mondialã a Mediului Marin ºi Ziua Mondialã a Mãrii Negre.
Conferinþa, ce se înscrieîn cad cadrul proiectului cultural-educativ – Mediul ºi Sãnãtatea, va fi susþinutã de cãtre doamna
Dr. ing. Tania Zaharia,cercetãtor în cadrulInstitutului Naþional de Cercetare – Dezvoltare Marinã „Grigore Antipa” Constanþa,
ºi coordonatã de cãtremuzeograf Dr. Ionelia Claudia Goga.
Realizatã într-o manierã interactivã, manifestarea culturalã va prezenta inclusiv videoproiecþii la care vor lua parte studenþi ai
Departamentului de Geografie al Facultãþii de ªtiinþe a Universitãþii din Craiova, coordonaþi de lector univ. dr. Mihaela Licurici,
elevi de la Colegiul Naþional Carol I, coordonaþi de prof. dr Carmen Ciuculescu dar ºi colaboratori ºtiinþifici ai muzeului.
Tema propusã vizeazã evoluþia activitãþilor maritime în România, de la primele cercetãri care au debutat cu peste 100 de ani
în urmã, la interfaþa Dunãre – Marea Neagrã.Cercetarea biologicã marinã a debutat spre sfârºitul secolului al XIX – lea ºi a
coincis cu preocupãrile similare la nivel mondial precum, expediþia belgianã în Antarctica (1897 – 1898), cu participarea celui
mai remarcabil biolog român, Emil Racoviþã.
O altã expediþiede o importanþã majorã a fost organizatã de Grigore Antipa în 1893 timp de nouã luni la bordul cruciºãtorului
“ELISABETA3 , al Marinei Militare a României, expediþiecare a prezentat un interes regional deosebit, deoarece au fost
studiate formele de viaþã adãpostite de cãtre Marea Neagrã.
Aceastãexpediþia pe mare s-a desfãºurat în trei etape, fiind cunoscutã în istoria cercetãrii ºtiinþifice ca prima cercetare
oceanograficã româneascã.
Prima etapã s-a desfãºurat în perioada 15 mai - 15 iulie, pe traseul Constanþa - Mangalia - Tuzla - Sf. Gheorghe - Sulina. Cea
de-a doua etapa a durat 42 de zile ºi a avut ca obiectiv înconjurul Mãrii Negre (Sulina - Constanþa - Istanbul - Sinop Sevastopol - Odessa), iar ultima parte a expediþiei, de numai cinci zile (5-20 septembrie), s-a desfãºurat în apele teritoriale
româneºti ale Mãrii Negre. Expediþia a fost repetatã în 1894 ºi 1895, pe bricul „Mirceaî ºi pe canoniera „Griviþaî.
Efectuând sondaje de adâncime, dragarea fundului ºi colectarea de faunã benticã ºi pelagicã, Antipa a cãutat în expediþia sa ºi alte
surse de informaþii, în special în timpul opririlor în cele opt porturi ale Mãrii Negre, iar în staþiunile de cercetare ruseºti Sevastopol ºi
Odesa a luat contact cu marii savanþi ruºi.Ulterior cercetãrile realizate de Antipa au fost publicate în monografia „Marea Neagrã”.
Prelegerea va arãta în paralel, fragmente din monografia savantului ºi situaþia actualã a ecosistemului, tocmai pentru a
sublinia actualitatea acestuia ºi spiritul vizionar al savantului.
Totodatã, graþie harului excepþional al lui Antipa, membru al Institutului Oceanografic din Paris, România a contribuit la
crearea (1919) ºi ulterior la dezvoltarea ºi creºterea prestigiului Comisiei Internaþionale pentru Explorarea ªtiinþificã a Mãrii
Mediterane (CIESM), cel mai vechi, longeviv ºi prestigios organism european dedicat cercetãrilor oceanografice.
În acest an, comisia menþionatã celebreazã 100 de ani de la înfiinþare, fiind emis, cu aceastã ocazie ºi un timbru emblematic,
de cãtre Oficiul Poºtal din Monaco, þara care gãzduieºte sediul Comisiei.
Ca investigator major al Mãrii Negre, G. Antipa a mãrturisit cã interesul pentru oceanografia biologicã a fost stimulat de
cãtre Prinþul Albert I de Monaco.
Ca o concluzie generalã, putem afirma cã cercetãrile începute de cãtre savantul Grigore Antipa asupra Mãrii Negre acum mai bine
de 100 de ani, sunt continuate de cercetãtori entuziaºti care pastrezã ºi îmbogãþesc moºtenirea primitã de la ilustrul lor mentor.

vineri, 18 octombrie 2019

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”!
OFERTE DE SERVICIU SC ÎNCHIRIERI

ANGAJEZ personal
pentru patiserie calificat/necalificat. Telefon: 0785/103.168.

PRESTÃRI SERVICII

Echipã cu experienþã
montãm þiglã metalicã tip Lindab, jgheaburi
ºi burlane + mansardãri, placãri polistiren.
Rugãm seriozitate.Telefon: 0755/849.716.
SC Agrochimical Forest SRL executã
lucrãri de construcþii a
clãdirilor rezidenþiale
ºi nerezidenþiale cu
Automacara LIEBHERR de 40 T. Telefon: 0744/365.326.
ECHIPÃ CU EXPERIENÞÃ monteazã tablã tip LINDAB, jgheaburi,burlane,dulgherie,
mansardãri, ºarpante,
reparaþiioricefeldeacoperiº, cu posibilitate de
negociere. Seriozitate
maximã, discount
20%. OFERIM CERTIFICAT DE GARANÞIE. Telefon:
0736/998.990.

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
tertmic, termopane,
parchetatã, 565 mp,
76.000 Euro. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã comuna
Cîrlogani - Olt ºi 5000
mp teren. Telefon:
0770/186.509.
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Vând douã
chioºcuri noi,
cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457.

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.

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:
0723/692.884.
Vând teren 1200
mp Drumul Corneºului Nr. 52, Bariera Vâlcii. Telefon:
077/1291.027.
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 PASSAT
2005, model 2004,
1,9 TDI, 101 CP,
berlinã, argintie, unic
proprietar, întreþinuTERENURI tã, fãrã avarii, funcURGENT teren þioneazã impecabil,
615 mp, Damila, 227000 km reali,
lângã case. Telefon: preþ 3100 Euro. Telefon: 0722/537.912.
0736/060.799.

Vând OPEL CORSA - 450 Euro. Telefon: 0764/036.679.
Vând VW POLO11/2006, 1,4 TDI,
negu metalizat, funcþioneazã impecabil,
unic proprietar,
173.000 km reali,
preþ 2600 Euro. Telefon: 0722/537.912.

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.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând groapã suprapusã cimitirul
Romaneºti. Telefon: 0770/304.207;
0351/654.907.
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 plug pentru
boi ºi grapã în stare bunã de funcþionare. Craiova, str.
Rîndunele, Nr.43.

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 robot bucãtãrie
nou, cu bol inox cap
6,5 litri, televizor BECKO- 37 cm.Telefon: 0752/236.667.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

Vând televizor diagonala 37 cm,
cuier hol cu ladã,
aþã cusut goblen,
oglindã cristal 160/
80 cm. Telefon:
0752/236.667.

PIERDERI

DECLAR pierdutã
ºi nulã Legitimaþie
de concurs eliberatã de Facultatea
de Litere Craiova
pe numele Sintion
Antonia Celestina.

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 n-ar
n-ar fi
fi mulþumit
mulþumit cu
cu egalul
egalul
la
la Cluj:
Cluj: „Mergem
„Mergem sã
sã câºtigãm”
câºtigãm”
Universitatea Craiova nu-i va avea în teren pe Koljic
ºi Bancu în derby-ul din Gruia, de sâmbãtã seara
Derby-ul ultimei etape a turului sezonului regular al Ligii I se
disputã mâine, în Gruia, între liderul CFR Cluj ºi ocupanta locului 3, Universitatea Craiova. Deºi
nu poate miza pe doi jucãtori importanþi, Koljic, care s-a accidentat în stagiul de pe litoral, ºi pe
cãpitanul Nicuºor Bancu, antrenorul oltenilor, Victor Piþurcã, nu
ia în calcul decât varianta victoriei pentru acest duel, despre care
spune cã nu este un derby, fiindcã nu se joacã în play-off. „Abordãm meciul la victorie, sper sã ºi
putem sã câºtigãm. Nu aº fi mulþumit cu un egal, fiindcã avem
nevoie de puncte, am pierdut deja
puncte importante. Ne-am pregãtit
bine în aceastã perioadã, din pãcate nu-i avem pe Koljic, accidentat, ºi pe Bancu, suspendat. Nu
trebuie considerat un derby, fiindcã nu este atât de important ca
meciurile din play-off. Întâlnim
echipa de pe primul loc, echipa
campioanã, cu jucãtori buni, puternici, ne-am luat niºte mãsuri
pentru acest joc. Conteazã regia
pe care o facem noi, antrenorii,
dar ºi ce fac jucãtorii, ei sunt sarea ºi piperul. Nu mai prindem
CFR-ul cum a prins-o Viitorul, nu
vor arãta la fel, ne aºteptãm sã
întâlnim CFR-ul puternic, pe carel ºtim toþi, dar în fotbal se poate

întâmpla orice, chiar dacã Dan
Petrescu nu a pierdut niciodatã 3
meciuri la rând” a declarat Piþurcã. Antrenorul a explicat de ce ºia dus elevii pe litoral pentru un
cantonament, motivele fiind
schimbarea mediului, cât ºi superstiþia. „Trebuia sã schimbãm mediul, e ºi altã atmosferã la Constanþa, e beneficã pentru echipã, eu am
mai dus acolo ºi naþionalele ºi Universitate Craiova ºi a fost bine”.

Noul gazon de pe „Ion
Oblemenco” va fi adus
din Grecia

Deºi nu a început decopertarea
gazonului de pe „Ion Oblemenco”,
Victor Piþurcã spune cã noua suprafaþã de joc va fi instalatã pânã
la urmãtorul meci de acasã al Universitãþii Craiova, derby-ul cu Dinamo, de pe 4 noiembrie. „M-am
gândit ºi la demisie dacã nu s-ar fi
schimbat gazonul, dar nu mai are
sens acum, fiindcã gazonul se va
schimba, totul e semnat, nu se mai
poate întâmpla nimic, va începe
decopertarea, iar înainte cu 3 zile
de meciul cu Dinamo va fi pus
deja. Gazonul hibrid vine din Grecia, este excelent, de foarte bunã
calitate. Aveam de ales între Grecia ºi Olanda ºi am ales Grecia,
fiindcã ºi clima se aseamãnã cu a
noastrã” a declarat Piþurcã. Aces-

ta ºi-a avertizat jucãtorii cã vor
plãti o amendã imensã, de 5 mii de
euro, dacã-l vor imita pe George
Puºcaº ºi nu vor respecta indicaþiile antrenorului în cazul executantului loviturilor de pedeapsã.
„Dacã nu respectã indicaþiile ºi
bate altcineva penalty are amendã
de 5 mii de euro. Cum adicã sã
discuþi cã bate un jucãtor ºi sã batã
altul? A, dacã se indicã de pe bancã un alt executant, asta e altceva”. Despre modul cum a reacþionat selecþionerul Contra, care l-a
înjurat pe George Puºcaº, Piþurcã
a declarat: „La fotbal se mai înjurã, mai ales la nervi, e joc bãrbãtesc, oricum Contra ºi-a recunoscut vina.

Petrescu: „Va fi un meci pe
muchie de cuþit, care va fi
decis de un singur gol”

Dan Petrescu a prefaþat ºi el
derby-ul de sâmbãtã, considerând
cã va fi unul pe muchie de cuþit ºi
va fi decis de un singur gol. „A
fost o pauzã bine venitã pentru
noi. Am strâns multe deplasãri ºi
cred cã a fost bunã. Rãmâne e
vãzut dacã ºi la meci vor arãta
bãieþii ca ºi la antrenamente. Avem
toþi fotbaliºtii la dispoziþie, în afarã de Peteleu. Piþurcã a adus mulþi
jucãtori ºi sunt mult mai puternici în atac. Parcã anul trecut nu

sã demonstreze cã se bat la titlu.
Au venit ºi jucãtori noi, Mãþel,
Cosic, Ivan. Victor Piþurcã e un
antrenor care pregãteºte bine
meciurile ºi o sã vinã aici sã
obþinã maximum. Ultimul nostru meci nu a fost foarte bun ºi
nu ne-a cãzut bine. Pauza ne-a
prins bine, dar cred cã vom evolua bine în meciul cu Craiova.
Meciul va fi un derby, ambele
echipe sunt pe podium. Ambele
formaþii au antrenori foarte buni
ºi cred cã va fi un duel urmãrit”,
a spus mijlocaºul.

au fost atât de puternici. E clar
cã ºi experienþa lui Piþurcã e importantã. Cred cã va fi un meci
pe muchie de cuþit, care va fi decis de un singur gol. Piþi a fost ºi
colegul ºi antrenorul meu. Nu
cred cã ne-am mai întâlnit pânã
acum. Pe mine mã intereseazã ce
fac jucãtorii, nu duelul dintre antrenori”, a declarat antrenorul
CFR-ului. Mijlocaºul Mihai Bordeianu a vorbit ºi el despre meciul cu Craiova. “De când a venit
Victor Piþurcã au altã stare, au
mai mult entuziasm, jucãtorii vor

Burcea: „Avem 30 % ºanse de calificare”

Liga I, etapa a 13-a

SCM Craiova disputã, sâmbãtã ºi duminicã, în Sala Polivalentã, dubla din Cupa EHF cu Tertnes Bergen

Hermannstadt – Voluntari, azi, ora 18

Handbalistele de la SCM Craiova au programatã în acest
week-end dubla cu Tertnes Bergen, din turul 2 preliminar al
Cupei EHF, formaþia norvegianã
acceptând sã joace ambele manºe în Bãnie, sâmbãtã ºi duminicã, de fiecare datã la ora 18. Preþul biletelor de acces este de 20
de lei, intrare generalã, la fiecare
dintre cele douã partide, iar acestea se vând deja la casele de la
Polivalentã. Antrenorul Craiovei,
Bogdan Burcea, considerã cã
echipa sa nu porneºte favoritã,
acordându-i numai 30 % ºanse
de calificare, cauza principalã fi-

Dinamo – Gaz Metan, azi, ora 20.30

ind absenþele din lot.
„Ne aºteaptã douã partide
foarte grele, cu cea mai bunã
echipã, din punct de vedere al
dinamicii ºi vitezei de joc pe ambele faze, pe care am întâlnit-o.
Situaþia medicalã este foarte
grea, patru jucãtoare sunt în afara echipei. La Brãila a fost ultimul meci pentru Tudoricã, ea este
însãrcinatã ºi ne-a ajutat cât a
putut. Pe poziþia de pivot o avem
numai pe ªelaru, deoarece Klikovac ºi Tãtar sunt accidentate.
Nu ºtim cât va lipsi Klikovac, dar
Tãtar va absenta pentru o periodã foarte lungã. Havronina ºi Ion

nu sunt. Trifunovic are rupturã
muscularã, Zamfir ne ajutã numai pe apãrare, vom încerca sã
facem o jucãtoare din cele douã.
În 25 de ani de de carierã nu am
avut atâtea probleme de lot ca în
ultimii doi ani. ªi-a pus amprenta ºi uzura, dar majoritatea accidentãrilor au fost din cauza unor
contacte nesportive, a unor lovituri primite. Mi-aº dori sã putem întãri lotul ºi conducerea sã
mai poatã aduce o jucãtoare, dar
nu numai de dragul de a face un
transfer, trebuie sã ºi gãsim ce
avem nevoie ºi este mai greu în
aceastã poerioadã. Aºadar, ºansele de calificare s-au diminuat
foarte mult, sunt de numai 30 %.
Opþiunile sunt foarte puþine, dar
nu plecãm de la premisa cã partidele sunt pierdute dinainte. Expunerea europeanã nu se comparã cu nimic, este cea mai importantã. Mizãm pe public, care
ne-a ajutat mult în alte meciuri
europene, le promitem cã nu ne
vom preda. Bergen este o echipã cu jucãtoare din pepiniera proprie, seamãnã cu Vipers, dar nu
au experienþa internaþionalã a
echipei cu care am jucat finala
acum doi ani” a declarat antrenorul Craiovei.

CFR Cluj – „U” Craiova, sâmbãtã, ora 20.30
Clinceni – Viitorul, duminicã, ora 15.30
Sepsi – Astra, duminicã, ora 17.45
Chindia – FCSB, duminicã, ora 20.30
Poli Iaºi – FC Botoºani, luni, ora 20.30
CLASAMENT
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1. CFR Cluj
2. Viitorul
3. Craiova
4. Mediaº
5. Poli Iaºi
6. Botoºani
7. Astra
8. Sepsi
9. Chindia
10. FCSB
11. Dinamo
12. Hermann.
13. Clinceni
14. Voluntari

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

7
7
7
6
4
3
4
2
4
4
4
3
2
1

3
3
2
3
6
7
4
9
3
3
2
2
3
2

2
2
3
3
2
2
4
1
5
5
6
7
7
9

29-11
29-15
18-12
22-17
15-11
18-18
14-14
11-8
15-17
14-18
16-21
11-22
16-26
8-26

24
24
23
21
18
16
16
15
15
15
14
11
9
5

