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pentru serviciul de salubrizare,
începând din anul 2020, ca urmare a modificãrilor apãrute
în legislaþia din domeniu.
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De ce este atât de sigur Klaus
Iohannis de un al doilea mandat?
MIRCEA CANÞÃR
Nici una din campaniile electorale
precedente, pentru alegerile prezidenþiale, în ultimele decenii, n-a fost atât
de ternã, lipsitã de orice efervescenþã,
confruntãri directe între contra-candidaþi pe posturile de televiziune ºi
chiar... fãrã sondaje de opinie. Mai
mult, „calul de bãtaie” al comentariilor politice îl constituie, în aceastã
perioadã, ºansele ca guvernul lui Ludovic Orban sã coaguleze o majoritate
parlamentarã menitã a-i permite investirea. Or, alegerile prezidenþiale –cu
miza lor ridicatã- n-au nimic de a face
cu investirea sau neinvestirea cât mai
rapidã a unui nou guvern, pentru evadarea dintr-o crizã politicã îndelung
orchestratã. Fiindcã nu s-a ajuns la
bascularea guvernului Viorica Dãncilã, pe fondul unor proteste sociale, în
stradã, greu de calmat, ci doar din
dorinþa acerbã a preºedintelui Klaus
Iohannis de a avea „guvernul sãu”. De
altfel, repertoriul sãu de campanie elec-

toralã, centrat pe sloganul „România
normalã” nu insereazã altceva decât
atacuri în cascadã la adresa PSD, care
numai de faptul cã a adus seceta prelungitã n-a fost învinuit. Paradoxal, cu
toate erorile comise, PSD-ul chiar a
fãcut ceva concret pentru români. Nu
ºtim ºi nici nu aflãm ce a fãcut preºedintele Klaus Ionahhis în cei 5 ani de
mandat, care sã-l abiliteze moralmente la un al doilea mandat consecutiv.
Dar, dupã ce românii l-au votat pe Traian Bãsescu ºi a doua oarã, pentru a
recunoaºte, la capãtul unui deceniu
rãu, cã s-a greºit, de ce nu s-ar repeta
scenariul. Sã creditezi, fãrã rezerve un
preºedinte care desconsiderã sistematic ºi premeditat decizii ale Curþii Constituþionale, care profereazã minciuni
sfruntate ºi ºtiri false, alarmiste, inducând o stare de neliniºte cum cã nu
sunt bani de salarii ºi pensii, care vrea
sã scoatã de pe scena politicã un partid -„rãul absolut”-, implicându-se di-

rect în cãderea guvernului, aºa ceva
n-are asemãnare în spaþiul Uniuni Europene. Atmosfera în genere neliniºtitoare ºi apãsãtoare nu anunþã nimic
bun. Care sunt bilele albe în politica
externã ale preºedintelui Klaus Iohannis, atât de apropiat de cancelarul Angela Merkel ºi Emmanuel Macron, cum
lasã impresia? De ce în nici o împrejurare nu a avut reproºuri fireºti de preºedinte al þãrii la adresa cohortei de eurodeputaþi români care îºi denigrau þara
pe la Bruxelles proferând cele mai abjecte insulte? Chiar suntem cuprinºi cu
toþii de amnezie, lipsiþi de orice corectã
judecatã, incapabili sã realizãm cã de
fapt miza demersurilor actualului preºedinte vizeazã distrugerea „stângii naþionaliste” spre satisfacþia popularilor
europeni, încât preºedintele PPE, Manfred Weber îºi exprima, prin mesaje,
satisfacþia la cele întâmplate la Bucureºti? Klaus Iohannis este sigur de un
al doilea mandat, aºa cum era Victor

Ponta acum cinci ani, dupã primul tur
al alegerilor prezidenþiale. ªi totuºi o
îndoialã stãruie: Klaus Iohannis este creditat cu 40% din sufragii în sondajele
de opinie. Un asemenea procent de credibilitate nu au în þãrile lor nici Angela
Merkel ºi nici Emmanuel Macron, cu
toatã autoritatea lor în þãrile respective
ºi la nivelul Uniunii Europene. Fãrã a fi
obosit de certitudinile sale, de principiile inflexibile, întruchipând neîncetat
personajul judecãtorului, nu mediatorului, Klaus Iohanis vrea un guvern al sãu,
un parlament al sãu ºi... românii sãi.
Ocultând cã înainte de toate, ºi n-ar trebui sã uite, þara asta a noastrã vrea un
preºedinte al ei, care înainte de a fi european, progresist, sã fie român, conºtiinþa cea mai bunã a þãrii. O Românie
normalã presupune ºi un alt tip de preºedinte, dincolo de schematisme, idiosincrazii ºi convingeri inerþiale. Un preºedinte care sã fie emblema a ceea ce e
mai bun în conºtiinþa româneascã.

Deputat Ion Cupã: ”Am decis refacerea
grupului ALDE la Camera Deputaþilor”
Deputatul Ion Cupã a precizat cã în urma discuþiilor pe
care le-a purtat cu colegii sãi
deputaþi, s-a decis refacerea
grupului parlamentar ALDE la
Camera Deputaþilor. ”În urma
discuþiilor cu toþi colegii mei,
deputaþi ALDE, alãturi de
care am construit în ultimii
ani proiectul politic democrat
-liberal am decis astãzi ( n.r
21 octombrie 2019), refacerea grupului parlamentar
ALDE la Camera Deputaþilor,

prin reafilierea mea la grup.
Am fãcut acest gest de reconciliere, absolut necesar,
pentru a da posibilitatea miilor de membri ALDE sã poatã fi desemnaþi in sectiile de
votare la alegerile care urmeazã. Este exprimarea, întrun moment limitã pentru partid, a respectului meu pentru
eforturile fãcute de aceºti
oameni de-a lungul anilor pentru a þine în viaþã ALDE, un
proiect care dacã nu ar fi

fost lovit din toate pãrþile, ar
fi fost astãzi poate principala
forþã liberalã din România.
Dincolo de lideri ºi de orgoliile lor importanþi cu adevãrat
sunt oamenii care construiesc
acolo la firul ierbii, cu sacrificii ºi cu bunã credinþã. Sper
ca acest gest al meu sã marcheze un restart general în
abordarea destinului politic al
ALDE ”, a precizat Ion Cupã,
deputatut ALDE Dolj.
MARGA BULUGEAN

La Amãrãºtii de Jos, acþiune pentru salvarea unei fetiþe
EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:
200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.
Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538
SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012
CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.
Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro
Internet: www.cvlpress.ro
Director:
MIRCEA CANÞÃR
Redactor-ºef:
MARGA BULUGEAN
REDACÞIA:
Laura Moþîrliche, Marga Bulugean, Magda Bratu,
Cristi Pãtru
Sport: Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat: 0251.412.457
Publicitate: 0251.412.552
Redacþia: 0251.412.613
Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

O fetiþã de opt ani, din comuna Amãrãºtii de Jos, se aflã
într-o luptã cumplitã cu o boalã necruþãtoare, dar are ºanse
mari de salvare. Nu depinde numai de ea ci ºi de alþi factori, unii, din pãcate, materiali. Tocmai de aceea, pentru
ea, joi, în curtea Liceului Teoretic din localitate, va fi organizatã o acþiune umanitarã, începând cu ora 12:00.
Joi, de la ora 12:00, la
Liceul Teoretic din Amãrãºtii
de Jos se va desfãºura cea dea III-a ediþie a „Târgului de
toamnã”, putând fi achiziþionate tot felul de bunãtãþi de
sezon (murãturi, prãjituri cu
fructe, etc.), toate tradiþionale,
produse de elevi, sub supravegherea pãrinþilor . Este o
expoziþie cu vânzare, iar
cadrele didactice ale instituþiei
de învãþãmânt preuniversitar
s-au implicat total în organizarea acestui adevãrat festival.
Pânã aici, nimic neobiºnuit,
dar ... ceva este dincolo de
normalitate. „Suntem la cea

de-a treia ediþie a acestui
„Târg de toamnã”, însã,
acum, venim ºi cu un scop
umanitar. Toate fondurile
strânse din vânzarea produselor tradiþionale vor fi direcþionate pentru ajutorarea unei
fetiþe extraordinare, în vârstã
de opt ani, care suferã de o
boalã cumplitã, fiind nevoie de
tratamente serioase. Este
vorba de Mara Precup, fata
unei profesoare de-ale noastre.
Micuþa aºteaptã un ajutor,
pentru a putea fi salvatã. De
aceea, facem apel la toþi cei
care sunt în zonã sã ne ajute.
Nu suntem, acum, la prima

încercare caritabilã. Pe 6
decembrie, vom organiza, în
preajma Sãrbãtorilor de iarnã,
ºi un Târg al prãjiturilor, iar
banii rezultaþi din vânzãri se
vor duce, împãrþiþi, la Centrul
Medico – Social din comunã ºi
la familiile nevoiaºe din
localitate. Dar, revenind la
Mara, se pot depune bani ºi în
conturi, pentru salvarea fetiþei
”, a precizat prof. Ramona
Mihaela Marcu, director al
Liceului Teoretic din Amãrãºtii

de Jos. Acþiunea are ºi sprijinul
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, astfel cã au fost
fãcute cunoscute ºi numerele
de cont în care se pot face
donaþii în bani: în euro, titular
Tania Precup, RO65PIRB1700157128003000,
deschis la First BanK; în lei:
titular de cont Mara Precup –
IBAN: RO05PIRB1700550289001000, tot
la First Bank.
CRISTI PÃTRU
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„Primãriile vor avea la dispoziþie variante personalizate
în ceea ce priveºte frecvenþa de colectare a deºeurilor”
La începutul acestei sãptãmâni a avut loc
adunarea generalã a Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã (ADI) ECODOLJ.
Unul dintre subiectele dezbãtute în cadrul

ºedinþei a vizat adaptarea ºi eficientizarea
sistemului de taxare pentru serviciul de
salubrizare, începând din anul 2020, ca urmare a modificãrilor apãrute în legislaþia
cu reducerea celor de deºeuri
reziduale”, a subliniat ºeful
administraþiei doljene.

Încurajarea colectãrii selective

Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a condus, luni dupã-amiazã, în calitate de preºedinte al
Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã (ADI) ECODOLJ,
adunarea generalã în cadrul
cãreia au fost supuse discuþiei o serie de aspecte privind
implementarea sistemului de
management integrat al deºeurilor.
„Am iniþiat în aceastã adunare generalã, alãturi de primarii din Dolj, o serie de consul-

tãri pe care colegii noºtri din
aparatul ADI ECODOLJ le vor
continua, în zilele urmãtoare,
în fiecare localitate. Împreunã, dorim sã identificãm soluþia optimã, atât pentru mediul
urban, cât ºi pentru cel rural,
în ceea ce priveºte stabilirea
unui sistem de taxe diferenþiate pentru salubrizare, care sã
conducã la atingerea unui obiectiv în acord cu recentele
modificãri legislative: creºterea
cantitãþilor de materiale reciclabile recuperate, în paralel

În esenþã, cetãþenii care se
preocupã sã colecteze selectiv
hârtia, metalul, plasticul sau
sticla ºi care, în felul acesta,
nu mai genereazã la fel de mult
gunoi ce trebuie transportat la
depozitul ecologic vor putea
opta pentru pubele de capacitate mai micã pentru aruncarea
deºeurilor reziduale ºi, în consecinþã, vor achita taxe reduse. „În paralel cu opþiunea individualã a fiecãrui beneficiar,
a fost gândit ºi un mod de flexibilizare a acestui serviciu în
funcþie de necesitãþile fiecãrei
comunitãþi. Astfel, primãriile
vor avea la dispoziþie variante
personalizate în ceea ce priveºte frecvenþa de colectare a
deºeurilor. Se creeazã posibilitatea ca localitãþile în care se
genereazã cantitãþi mai mici de
gunoi sã recurgã la ridicarea
acestuia la intervale de timp
mai mari, ceea ce se traduce,
desigur, în reducerea sumelor
care trebuie plãtite în acest

sens. În colaborare cu primarii din Dolj, ne-am propus ca,
prin aceste mãsuri menite sã
încurajeze colectarea selectivã,
sã creºtem eficienþa sistemului
pe care îl realizãm cu ajutorul

fondurilor europene ºi a cãrui
bunã funcþionare înseamnã un
mediu mai curat ºi o viaþã mai
sãnãtoasã“, a declarat preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa.

Licitaþia pentru atribuirea contractului de modernizare
a drumului Craiova –Cetate, în etapa evaluãrii
Licitaþia deschisã pentru atribuirea contractului de modernizare a drumului judeþean
552 Craiova – Mofleni – Bucovãþ – Terpeziþa –
Sãlcuþa – Vîrtop – Caraula – Cetate a intrat în
etapa evaluãrii, pânã luni dupã-amiazã, la expirarea termenului limitã, fiind depuse câte 4
oferte pentru fiecare dintre cele 2 loturi în care
Potrivit preºedintelui CJ Dolj,
Ion Prioteasa, proiectul de infrastructurã rutierã, cu o valoare totalã de aproape 50 de milioane de euro, finanþat în cadrul
Programului Operaþional Regional 2014 – 2020, reprezintã o
prioritate pe agenda instituþiei,
fiind întreprinse toate mãsurile
necesare pentru ca lucrãrile
efective sã poatã demara în cel
mai scurt timp. „Ne face plãcere sã putem spune cã unul
dintre cele mai importante demersuri ale Consiliului Judeþean
Dolj din actualul exerciþu financiar, modernizarea DJ 552 Craiova – Cetate, a mai parcurs cu
succes un pas semnificativ în
implementare. Este îmbucurãtor, în acest sens, interesul manifestat de firmele de profil faþã
de licitaþia pentru atribuirea contractului, astfel cã, pânã la data

este împãrþit contractul. Contractul de execuþie a lucrãrilor de modernizare are o valoare
estimatã de 182.388.739,84 lei, fãrã TVA, din
care 88.297.880,38 lei pentru lotul I (tronsonul cuprins între km 4+200 ºi km 31+850) ºi
94.090.859,46 lei pentru lotul II (tronsonul
cuprins între km 31+850 ºi km 71+771).

limitã stabilitã pentru depunere,
s-au înregistrat câte 4 oferte
pentru fiecare dintre cele 2 loturi corespunzãtoare tronsoanelor în care a fost împãrþit drumul. Desigur cã, din acest punct
de vedere, o contribuþie majorã
a avut-o ºi actualizarea documentaþiei de cãtre proiectant,
aprobatã de plenul CJ în luna
mai, prin care valoarea totalã a
fost majoratã la aproximativ 50
de milioane de euro, din care
aproape 46 de milioane de euro
pentru executarea lucrãrilor. A
rezultat un efort financiar suplimentar de peste 13 milioane de
euro faþã de finanþarea europeanã iniþialã, efort pe care instituþia noastrã ºi l-a asumat integral,
având în vedere importanþa demersului, orientându-se cãtre
contractarea unui credit”, a spus
ºeful administraþiei doljene.

„Suma reflectã în mod direct
dimensiunea ºi complexitatea acestei investiþii”
Proiectul ,,Modernizarea DJ
552 Craiova – Mofleni – Bucovãþ – Terpeziþa – Sãlcuþa – Vîrtop – Caraula – Cetate, km 4+200
– 71+771“ este finanþat în cadrul Programului Operaþional
Regional 2014 – 2020, având o
valoare totalã de 234.692.016,98
lei (echivalentul a 49,6 milioane
de euro). „Suma reflectã în mod
direct dimensiunea ºi complexitatea acestei investiþii, deoarece
vorbim despre unul dintre principalele drumuri din reþeaua judeþeanã, cu o lungime de peste
67 de kilometri, care asigurã conexiunea între municipiul Craiova ºi 7 comune, traversând un
areal cu aproape 330.000 de locuitori. Tocmai aceastã amploa-

re a determinat segmentarea în
2 loturi, pentru o abordare cât
mai eficientã, ºi sperãm ca pânã
cel târziu în primãvara anului viitor sã avem desemnaþi constructorii pentru ambele tronsoane. Doresc sã evidenþiez faptul
cã proiectul privind DJ 552 Craiova – Cetate s-a aflat în permanenþã ºi rãmâne în centrul preocupãrilor noastre. Astfel, trebuie
menþionat faptul cã, în paralel cu
organizarea ºi derularea procedurii de atribuire a lucrãrilor, am

rezolvat ºi alte aspecte care faciliteazã implementarea demersului. Ca exemplu, avem contractul
încheiat între CJ Dolj ºi Distribuþie Energie Oltenia SA, în vederea devierii reþelelor de electricitate pentru a permite buna
desfãºurare a modernizãrii drumului, contract care presupune
mutarea unui numãr de aproximativ 100 de stâlpi ºi care deja
se apropie de finalizare“, a declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.
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Conferinþa ªtiinþificã Internaþionalã
„Stat ºi Societate în Europa”
Ediþia a XII-a
Mâine, Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”
deschide lucrãrile celei de-a douãsprezecea ediþii a Conferinþei ªtiinþifice Internaþionale „Stat ºi Societate în Europa”.
Timp de douã zile, joi ºi vineri, 24 ºi 25 octombrie, peste 120
de participanþi din þãri precum România, Grecia, Albania ºi
Serbia vor dezbate, la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman”, respectiv la Facultatea de Teologie Ortodoxã
din Craiova, subiecte ºtiinþifice de actualitate, teme ºi direcþii
noi în cercetare, culturã ºi educaþie.
Participanþii, profesori ºi cercetãtori, specialiºti ºi doctoranzi în
domeniile ºtiinþelor umaniste, ºtiinþelor sociale sau studiilor culturale
s-au înscris în cadrul conferinþei
cu titluri de actualitate. Toate informaþiile privind desfãºurarea
conferinþei, detaliile despre autori,
prezentãrile personale ale tuturor
participanþilor, programul manifestãrii ºi rezumatele tuturor comunicãrilor înregistrate, au fost reunite
în Aman’s Book of Abstracts, un
suport ºtiinþific disponibil spre consultare ºi descãrcare pe site-ul web
al conferinþei.
Conferinþa este structuratã în
douã secþiuni. Prima dintre ele, devenitã tradiþionalã de-a lungul anilor, se desfãºoarã la sediul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia
Aman” ºi reuneºte panelurile consacrate unor domenii precum Istorie, Sociologie, Filologie, ªtiinþe
Politice ºi Relaþii Internaþionale, respectiv Studii Culturale. De asemenea, tot la sediul central al bibliotecii este planificatã ºi dezbaterea „De
la discursul anti-UE, la fake news
- Fake news în era digitalã”, masã
rotundã consacratã înþelegerii ºi
combaterii fenomenului îngrijorãtor al ºtirilor false. La aceastã activitate ºi-au anunþat participarea reputaþi profesori ºi specialiºti din

România. Cea de-a doua secþiune,
dedicatã studiilor teologice, precum
ºi patrimoniului cultural, respectiv
elementelor de artã sacrã, se va desfãºura la sediul Facultãþii de Teologie Ortodoxã din Craiova. Alãturi
de panelul destinat studiilor teologice, secþiunea înglobeazã o serie de
trei workshopuri, dar ºi cinci prelegeri despre satulul românesc, bisericile din lemn ºi importanþa acestora din urmã din punct de vedere
patrimonial.

Expoziþia Peace Museum
Romania, primul Muzeu al Pãcii
din Europa de Sud-Est

De asemenea, a fost pãstratã
tradiþia organizãrii expoziþiilor tematice. În cadrul festivitãþii oficiale
de deschidere a conferinþei, Magdalena Cristina Butucea va vernisa
expoziþia Peace Museum Romania, primul Muzeu al Pãcii din
Europa de Sud-Est, respectiv primul Muzeu al Pãcii mobil din lume,
parte integrantã a International
Network of Museums for Peace.
Ideea înfiinþãrii, dar ºi a mobilitãþii
acestui muzeu, îi aparþine fondatoarei acestuia, Magdalena Cristina Butucea. Peace Museum Romania promoveazã pacea ºi drepturile omului, prin prezentarea unor
personalitãþi marcante ale lumii,

care au contribuit ºi contribuie la
apãrarea pãcii, libertãþii ºi drepturilor omului.
Datã fiind desfãºurarea manifestãrii în douã locaþii, deschiderea oficialã a conferinþei va fi prefaþatã printr-o serie de alocuþiuni
pe care le vor rosti: Ion Prioteasa,
Preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Î.P.S. Irineu, Arhiepiscopul
Craiovei ºi Mitropolitul Olteniei,
Acad. Radu Ciuceanu, Directorul
Institutului Naþional pentru Studiul
Totalitarismului, Nicu Panea, Prorector al Universitãþii din Craiova,
Apostolos Patelakis, Institutul de
Studii Balcanice din Salonic,
Gheorghe Oniºoru, Academia Oamenilor de ªtiinþã din România,
Constantin Crãiþoiu, Prodecan al
Facultãþii de ªtiinþe Sociale din
Craiova, respectiv Lucian Dindiricã, Managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.
„Sunt mai bine de 10 ani de când
organizãm la bibliotecã conferinþa
Stat ºi Societate. Ediþia curentã, a
douãsprezecea, propune zeci de
comunicãri ºi prezentãri interesante, care se vor desfãºura joi ºi vineri. Alãturi de lucrãrile din secþiuni, craiovenii trebuie sã ºtie ºi faptul cã evenimentul nostru prilejuieºte lansarea mai multor cãrþi din
domeniul general al istoriei. Continuãm, prin organizarea conferinþelor noastre, sã promovãm comunicãrile ºi preocupãrile celor care
activeazã în câmpul ºtiinþific. Valorizãm, prin aceastã atitudine, rolul
bibliotecii de platformã solidã de
rãspândire a cunoaºterii în diferite
domenii de interes public”, a declarat Lucian Dindiricã, managerul
Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi
Aristia Aman”.

Cea de-a douãsprezecea ediþie a Conferinþei ªtiinþifice
Internaþionale „Stat ºi Societate în Europa” este organizatã de Consiliul Judeþean Dolj, prin Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman” ºi Fundaþia „Alexandru ºi
Aristia Aman” în parteneriat cu Academia Oamenilor de
ªtiinþã din România, Secþia de ªtiinþe Arheologice ºi Istorice ºi Universitatea din Craiova, Facultãþile de ªtiinþe
Sociale, Litere ºi Teologie Ortodoxã.

Gala Premiilor Uniunii Artiºtilor Plastici din România
tistice în semn de omagiu adus
lui Constantin Brâncuºi a cãrui
operã a marcat creaþia artisticã a
secolului XX. Manifestãrile închinate inaugurãrii Ansamblului
brâncuºian vor culmina în dupã
amiaza zilei de 27 octombrie
2019, odatã cu Gala Premiilor
Uniunii Artiºtilor Plastici din România ºi decernarea Premiului
Naþional Brâncuºi pentru anul
2018, eveniment ce se va desfãºura la Sala de spectacole a Teatrului „Elvira Godeanu” din Târgu Jiu, într-o transmisiune în direct realizatã de TVR, începând
cu ora 16.00

Program:
La 27 octombrie 2019 se împlinesc 81 de ani de la inaugurarea Ansamblului Monumental ridicat de Constantin Brâncuºi la
Târgu Jiu. Cu acest prilej, Primãria Municipiului Târgu Jiu,
Centrul de Cercetare, Documen-

tare ºi Promovare „Constantin
Brâncuºi” în parteneriat cu Uniunea Artiºtilor Plastici din România ºi Institutul Cultural Român
organizeazã, la Târgu Jiu, în data
de 24 - 27 octombrie 2019, o
serie de manifestãri cultural-ar-

Joi, 24 octombrie 2019
Ora 11.00: l Prezentare studiu:
„Conceptul unitar al Ansamblului
sculptural ridicat de Constantin
Brâncuºi la Târgu Jiu”; Susþine:
Doru Strîmbulescu – Manager
Centrul de Cercetare, Documen-

tare ºi Promovare „Constantin
Brâncuºi”; Loc de desfãºurare:
Galeriile Municipale de Artã.
Vineri, 25 octombrie 2019
Ora 11.00: Masã rotundã cu
tema „Istoricul Ansamblului
sculptural de la Târgu Jiu”; Susþine: Adina Andriþoiu – Consilier
în cadrul Centrului de Cercetare, Documentare ºi Promovare
„Constantin Brâncuºi”; Loc de
desfãºurare: Galeriile Municipale de Artã.
Sâmbãtã, 26 octombrie 2019
Ora 12.00: Pelerinaj pe Calea
Eroilor. Duminicã,
Duminicã, 27 octombrie 2019
Ora 12.00: Vernisajul Expoziþiei Filialei Târgu Jiu a UAP din
România; Curator: Vasile Fuiorea;
Loc de desfãºurare: Galeriile
Municipale de Artã.
Ora 12.30: Lansare carte: „Depozitul de bãtrâni”, album de prozã; Autor: Florin Toma; Prezintã: Pavel ªuºarã / Florin Toma.

Ora 13.00: Vernisajul Expoziþiei „Între Sacru ºi Profan”; Autor: Marius Barb Barbone; Curator: Vasile Fuiorea; Prezintã: Pavel ªuºarã – Critic de artã. Loc
de desfãºurare: Muzeul Judeþean
Gorj „Alexandru ªtefulescu”;
Ora 13.30:
Vernisajul Expoziþiei „Geomorfism”; Autor: Emilia Persu; Curator: Marilena Preda Sânc; Loc de
desfãºurare: Muzeul Judeþean Gorj
„Alexandru ªtefulescu”;
Ora 14.00: Vernisajul Expoziþiei Premianþilor Uniunii Artiºtilor Plastici din România; Prezintã: Petru Lucaci, Preºedintele
UAP România; Loc de desfãºurare: Muzeul Judeþean Gorj „Alexandru ªtefulescu”;
Ora 16.00: Gala decernãrii Premiilor Uniunii Artiºtilor Pastici din
România ºi a Premiului Naþional
Brâncuºi pentru anul 2018; Loc
de desfãºurare: Teatrul Dramatic
„Elvira Godeanu” din Târgu Jiu.
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Craiovenii, rãsfãþaþi cu conservele
bio ale Geaninei Goge
Îmbrãcatã într-o frumoasã iei popularã, pe Geanina Goge am gãsito în Piaþa Volantã, care a avut loc
în week-end, în centrul Craiovei.
Avea cea mai bogatã tarabã: cele
mai frumos asortate murãturi ºi

cele mai gustoase, dupã spusele consumatorilor, tocãniþe de legume ºi
felurite tipuri de zacuscã. Toate preparate dupã reþete vechi ºi cu legume ºi zarzavaturi bio, culese din
grãdina de la Desa.
Geanina, trebuie sã fie folositã
înãbuºitã, nu cãlitã. „Este mai
bine sã nu fie cãlitã pentru cã
face rãu la stomac. Sunt multe
persoane în vârstã care vin ºi
cumpãrã de la mine, dar mai înainte mã întreabã dacã am folosit
prãjealã, pemtru starea de sãnãtate nu le permite aºa ceva”.

Legumele folosite
trebuie sã fie bio

Plãcerea de a gãti a moºtenit-o Geanina Goge de la mama
sa. Nãscutã în Moldova, a adus
cu sine, la familia din Oltenia,
o mulþime de preparate tradiþionale care nu lipseau niciodatã
de la masã. Toamna, când grãdinile erau pline cu tot felul de
legume, începeau ºi pregãtirile
pentru cãmarã. Geanina îºi
aminteºte cum se culegeau cei
mai frumoºi ardei ºi cele mai
bune vinete, care se cântãreau
cu mare precizie ºi se pregãteau în bucãtãrioara pãrinþilor
sãi de la Desa. Nu existau foarte
multe condimente pe atunci,
dar culorile plãcute ale legumelor ºi priceperea mamei sale
compensau aceste lipsuri. Zacusca ºi tocana de legume ieºeau întotdeauna deosebit de
gustoase.

Preparatele, gãtite
în bucãtãria de la bloc

De doi ani, ºi Geanina s-a
apucat de propriile conserve de
legume. A început cu reþetele
de zacuscã ºi tocanã de legume, uºor picantã, în stil oltenesc. Le pregãteºte cu multã
migalã în bucãtãria sa de la bloc
ºi nu se deosebesc cu nimic de
preparatele pe care le-a gustat
ºi le ºtie de la mama sa. „Am
fãcut mai întâi conserve pentru mine. Mama mea, fiind
moldoveancã, m-a învãþat sã
pregãtesc ºi zacusca moldoveneascã, care este foarte bunã.
Dar eu am combinat reþeta
moldoveneascã cu cea olteneascã. Este un secret pe care încerc sã-l pãstrez, dar îmi este
foarte greu pentru cã mulþi mã
întreabã de ce au acest gust
deosebit zacusca ºi tocana mea
de legume”, spune Geanina.

O reþetã de zacuscã
olteneascã
Totul pleacã de la modul de
preparare, acolo s-ar afla secretul pe care, în cele din urmã,
Geanina Goge se încumete sã-l
dezvãluie. „În Moldova, vinetele
pentru zacuscã se pregãtesc fierte. Eu am încerc sã iau reþeta de
acolo, cu tot ce se punea, cu toate ingredientele, dar am combinat-o cu vinetele mele coapte,
care îmi plac mai mult. ªi a ieºit
mai bunã cu toate legumele coapte, ºi ardeiul capia ºi vinetele
coapte”, este pãrerea gospodinei.
Esenþial ar fi ºi modul cum se
pregãteºte ceapa, care, spune

Ca sã obþii, totuºi, o zacuscã
foarte bunã, cum este cea a Geaninei, mai este nevoie de încã
ceva. Poate cel mai important
detaliu este faptul cã toate legumele trebuie sã fie proaspãt culese ºi sã fie bio. Geanina Goge
respectã întocmai ºi acest detaliu. Folosesc numai legume de la
noi din solarii, legume proaspete
ºi bune. La Desa avem solarii
multe, cu culturii dupã culturi:
capia, ardei, vinete, ardei gras.
Am început cu 10 ari de solarii
ºi acum avem 40 de ari, ne extindem”, mai spune gospodina.
Înainte de a începe preparatul
conservelor, face aprovizionarea
cu legume proaspte. Dupã ce se
asigurã cã are totul la dispoziþie,
legume culese numai din grãdinã, se apucã de lucru.

Borcanele, gata aranjate
pentru cãmarã

Zacusca, îndeosebi, este un
produs migãlos, dar, cu o reþetã

bunã ºi legume proaspete, gustul deosebit de bun este garantat. Mai trebuie ca Geanina sã se
punã pe tocat legumele, sã le
punã la copt ºi apoi, totul la fiert.
„La o zacuscã de vinete trebuie
sã muncesc o zi întreagã, la un
ceaun de 100 de borcane. Trebuie sã coc vinetele ºi ardeiul,
apoi tocate ºi puse la ceaun. La
ceaun, prepararea se face foarte
încet, pentru cã aºa trebuie sã
se fiarbã, la foc mic, altfel nu ies
bune”, susþine Geanina. Când
preparatul este gata, se pregãtec
borcanele pe care tot ea le cumpãrã, din piaþã sau de la magazine. Cautã borcane deosebite, cu
un capac special, pentru cã tot
produsul, la final, trece printr-un
proces de sterilizare, care îi asigurã o perioadã lungã de pãstrat
în cãmarã.

O tarabã încãrcatã
ºi cumpãrãtori pe mãsurã

Duminicã, în ultima zi a Pieþei
Volante, am gãsit-o pe Geanina
la taraba sa cu o mulþime de borcãnaºe cu zacuscã ºi tocanã.
Toate erau inscripþionate pentru
a se vedea sortimentul, preþul fiind acelaºi – 10 lei. „Am zacus-

cã de vinete cu ciuperci, zacuscã de vinete simplã, tradiþionalã, zacuscã cu fasole, tocanã de
legume, gogoºari în sos, dulceaþã de ardei iute, toate produsele pe care pot eu sã le fac”,
îºi informa Geanina cumpãrãtorii care ridicau borcãnaºele ºi le
admirau culoarea roºiaticã, în
lumina caldã a toamnei. Alãturi,
pe aceeaºi tarabã, erau expuse
ºi multe borcane mai mari cu
murãturi. Le vindea cu 30 de lei
ºi cumpãrãtorii erau parcã mai
încântaþi de aceste produse decât de vestita zacuscã.

Murãturile asortate,
la mare cãutare

Murãturile Geaninei erau asortate ca într-un album de gastronomie. Gogoºarii ersu umpluþi cu
boabe verzi de struguri sau cu
bucheþele albe de conopidã. Gogonelele verzi erau secþionate ºi
dãdeau bine lângã ardeii portocalii ºi feliile de varzã roºie-vineþie. În alte borcane, Geanina alternase straturi de legume, începând cu rondele de morcovi ºi
terminând cu felioare subþiri de
castraveþi. „Cel mai bine se vând
murãturile. Chiar m-a uimit ºi pe
mine fiindcã anul acesta este prima datã de când am început cu
murãturile. Borcane mari cu
murãturi merg foarte bine, cei
care le cumpãrã sunt foarte mulþumiþi. Poate ºi pentru cã le asortez frumos”, admite Geanina,
arãtându-ne un borcan care pare
pictat cu replici din toate legumele.

O specialitate, dulceaþa
de ardei iute

De obicei, pe Geanina o gãseºti în Piaþa Orizont, din Craioviþa Nouã, dar acum, pentru cã
mai toate conservele sale ºi, mai
nou, murãturile se vând foarte
bine, a mers ºi în Piaþa Centralã,
la Ziua Recoltei, iar anul trecut
la Multifuncþional, tot la o târg
de produse tradiþionale. ªi-a propus ºi un alt þel în materie de
conserve, sã încerce ºi dulceþurile cu care este convinsã cã nu
va da greº. Deocamdatã, preparã o dulceaþã specialã, de ardei
iute, care se serveºte la fripturã,
dar ºi o minunatã dulceaþã de
gutui în care gãseºti bucãþele de
nucã ºi lãmâie confiatã.
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Anunþul tãu!
SC Pikanore SRL anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Amenajare linie tratare de deºeuri lichide în cadrul staþiei de epurare
ape uzate” propus a fi amplasat pe Platforma Doljchim- Iºalniþa, sat Iºalniþa, str.
Mihai Eminescu, nr. 105, judeþul Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Dolj, str.Petru Rareº, nr.1, Craiova ºi la sediul SC
Pikanore SRL, Platforma Doljchim- Iºalniþa, sat Iºalniþa, str. Mihai Eminescu, nr.
105, judeþul Dolj, în zilele de luni pânã
joi, între orele 8.00 ºi 16.00, ºi vineri, între
orele 8.00-14.00. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1, Craiova.
SC SALUBRITATE SEGARCEA
SRL, cu sediul în Segarcea, str. Unirii, Nr. 52 52, organizeazã concurs în
data de 15.11.2019 pentru ocuparea
unui post de muncitor necalificat.
Relaþii la sediul firmei.
CS PROGRESUL SEGARCEA
organizeazã concurs pentru ocuparea
a 3 posturi de muncitori necalificaþi.
Relaþii la sediul Clubului din Segarcea,
str. Unirii, Nr. 52.
Moldovanu Mihai – Silviu, cu domiciliul în judeþul Dolj, municipiul Craiova, Str. Deceneu nr. 58, bl. E, sc. 1, ap.
12, titular al Certificatului de Urbanism
nr. 1227/07.06.2019, emis de Primãria
Craiova, avand ca obiect„CONSTRUIRE IMOBIL Sth+P+2 E CU DESTINAÞIA LOCUINÞE COLECTIVE” anunþã
publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul CONSTRUIRE IMOBIL
Sth+P+2 E CU DESTINAÞIA LOCUINÞE COLECTIVE propus a fi amplasat în
Craiova, str. Deceneu, nr. 22. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediu APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1, ºi la Moldovanu Mihai – Silviu, în municipiul Craiova, Str Deceneu
nr. 58, bl. E, sc 1, ap12, în zilele de luni
pânã joi, între orele 8.00-16.00 ºi vineri
între orele 8.00-14.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Dolj din Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1.
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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”!
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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Vând douã
chioºcuri noi,
cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457.
OFERTE DE SERVICIU

VÂNZÃRI

ANGAJEZ personal
CASE
pentru patiserie cali- Vând sau schimb cu
ficat / necalificat. Te- apartament Craiova,
lefon: 0785/103.168. casã mare cu toate
PRESTÃRI SERVICII utilitãþile super-îmbuSC Agrochimical - nãtãþitã în comuna
Forest SRL executã Lipovu cu teren 7000
lucrãri de construcþii a mp. Telefon: 0742/
clãdirilor rezidenþiale 450.724.
ºi nerezidenþiale cu Vând casã Cioroiaºi
Automacara LIEB- + teren. Telefon:
HERR de 40 T. Te- 0765/152.614.
lefon: 0744/365.326. Vând casã Craiova, 5
SC ÎNCHIRIERI camere, 2 bãi, încãlUTILAJE OLTENIA zire centralã, izolatã
SRL efectueazã lu- tertmic, termopane,
crãri de execuþie a parchetatã, 565 mp,
drumurilor, rigole 76.000 Euro. Telefon:
scurgere, terasa- 0746/498.818.
mente, compactare Vând casã comuna
ºi cãi pietonale. Tele- Cîrlogani - Olt ºi 5000
fon: 0744/800.338. mp teren. Telefon:
Echipã cu experien- 0770/186.509.
þã montãm þiglã me- Vând urgent casã
talicã tip Lindab,
nouã + teren zona
jgheaburi ºi burlane +
Damila (Cãpºunãrie)
mansardãri, placãri
polistiren. Rugãm str. Lalelelor. Telefon:
seriozitate. Telefon: 0723/198.739; 0371/
353.350.
0755/849.716.
ECHIPÃ CU EXPE- Amãrãºti de Jos
RIENÞÃ monteazã casã 5 camere, butablã tip LINDAB, cãtãrie, baie, pivniþã,
jgheaburi, burlane, 2000 mp, vie. Teledulgherie, mansar- fon: 0725/576.141.
dãri, ºarpante, repa- Vând casã în comuna
raþii orice fel de aco- Calopãr, sat Dîlga, din
periº, cu posibilitate cãrãmidã, anexe gosde negociere. Serio- podãreºti,beci,grãdinã
zitate maximã, dis- cu vie, la strada princicount 20%. OFE- palã, asfalt, posibilitate
RIM CERTIFICAT racordare la apã. TeleDE GARANÞIE. Te- fon: 0770/900.833;
lefon: 0736/998.990. 0351/410.383.

miercuri, 23 octombrie 2019

publicitate

Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea în
data de 15.11.2019, a unei (1) funcþii contractuale de execuþie vacante,
pe perioada nedeterminata respectiv:
-una (1) funcþie de casier în cadrul Direcþiei Servicii de Utilitate publicã,
Biroul Gospodãrie comunalã Protecþia mediului;
Condiþii specifice:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomã de
bacalaureat;
- vechime în muncã-minim 5 ani.
Condiþiile generale sunt conform art.3 din HG 286/2011, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.
Concursul constã în 3 etape succesive:
-selecþia dosarelor –conf. art.19 alin(2) din HG 286/2011,
-proba scrisã la data de 15.11.2019 la sediul Primãriei Mun.Calafat
ora 10.30
-interviul la data stabilitã odatã cu afiºarea rezultatelor la proba scrisã.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 10 zile
lucrãtoare de la data publicãrii în Monitorul Oficial, ziarul Cuvîntul Libertãþii ºi la sediul Primãriei, str.Tudor Vladimirescu, nr.24, Serviciul
Resurse umane, în perioada 22.10.2019-04.11.2019.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
Str.Tudor Vladimirescu, nr.24, Municipiul Calafat, judeþul Dolj, cod
postal 205200, telefon: 0251 231.424, interior 108, fax: 0251 232884, email: alina.bela@ymail.com, persoana de contact: Rosu Alina, inspector Resurse Umane-Salarizare.

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 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 în Bãile Govora
terenuri de 400 mp ºi
1500 mp, toate utilitãþile, asfalt, lângã pãdure.
Telefon:0744/563.640;
0770/661.438.

Vând teren 1200
mp Drumul Corneºului Nr. 52, Bariera Vâlcii. Telefon:
0771/291.027.

AUTO

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,
227000 km reali,
preþ 3100 Euro. Telefon: 0722/537.912.
Vând VW POLO11/2006, 1,4 TDI,
negu metalizat, funcþioneazã impecabil,
unic proprietar,
173.000 km reali,
preþ 2600 Euro. Telefon: 0722/537.912.

VÂNZÃRI DIVERSE

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 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 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.
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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 televizor diagonala 37 cm, cuier hol
cu ladã, aþã cusut
goblen, oglindã cristal 160/80 cm. Telefon: 0752/236.667.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

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.

PIERDERI

Pierdut CIF 26905976
seria A/ 650910 din
11.05.2010 -TITU
IOANA PERSOANÃ
FIZICÃ AUTORIZATÃ. Se declarã nul.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR: .................
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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
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Baschetbaliºtii
Baschetbaliºtii Craiovei,
Craiovei,
primã
primã reprizã
reprizã de
de coºmar
coºmar înîn Banat
Banat
SCMU Craiova a pierdut cu 84-73 în deplasare cu
BC Timiºoara, dupã ce n-au reuºit sã acopere avantajul mare luat de gazde dupã primele 20 de minute
sã ºi cu 25 de puncte de o formaþie care pierduse în prima rundã clar pe teren propriu în faþa
Piteºtiului. În partea secundã craiovenii s-au apropiat ºi la 8 puncte, dar nu au putut recupera diferenþa. Au jucat pentru SCMU Craiova: Pratt 17 puncte, Troupe 14,
Laser 12, Diculescu 10, Stoyanov 8, Byrd 5, Gudul 4, Þâbârnã
3, Berceanu. Cu 17 puncte, 9 recuperãri ºi 3 pase decisive, Pratt
a fost cel mai bun jucãtor al Craiovei pe Bega. De asemenea, tânãrul Dragoº Diculescu a avut o

Dupã un succes la debutul în
campionat, contra vicecampioanei CSU Sibiu, echipa de baschet
a Craiovei a pierdut meciul din
runda secundã, în deplasare, cu
BC Timiºoara, scor 84-73, pe
sferturi: 22-13, 26-14, 12-24, 2422. Aºadar, craiovenii au învins
echipa care i-a eliminat din semifinale în sezonul trecut, dar au
pierdut în faþa celei pe care au
întrecut-o în sferturi. Echipa lui
Aco Todorov a fost de nerecunoscut în prima reprizã în Sala
„Constantin Jude”, fiind condu-

evoluþie bunã contra fostei sale
echipe. În etapa a 3-a, SCMU
Craiova joacã acasã cu BCMU
Piteºti, duminicã, de la ora 19.30.

Todorov: „În prima reprizã
ne-au ucis la fiecare capitol”

La final, antrenorul Craiovei,
Aco Todorov, a declarat: „Am
crezut cã vom veni ºi noi ºi vom
avea un joc uºor, la fel ca Piteºtiul, mai ales cã am câºtigat ºapte
din ultimele opt meciuri. Acest
rezultat se datoreazã unei prime
reprize teribile, când ne-au ucis
la fiecare capitol. Apoi, a fost o a
doua reprizã mult mai bunã. Am
avut ºansa sã ne apropiem, am
ratat un lay-up, am ratat niºte libere, ei au marcat de la 3 puncte.

O diferenþã de 11
puncte aratã diferenþa realistã din
acest meci. Ne focusãm pe obiectivul
nostru, sã câºtigãm
ceva anul acesta”.
Antrenorul gazdelor, Dragan Petricevic, a spus despre acest joc:
„Cine se aºtepta ca
dupã 20 de puncte la pauzã noi
sã mergem spre 30 de puncte,
înseamnã cã nu cunoaºte campionatul României. Craiova este
o echipã foarte bunã. Pe fondul
unor ratãri, atunci când am avut
siuaþii deschise, sã am omis sã
ne apãrãm. Dupã fiecare ratare

am primit un coº rapid. Cu o vitezã mult mai mare decât am executat noi atacurile Craiova a revenit ºi au avut niºte procentaje
excepþionale în sfertul trei. Noi
am crezut totuºi în victorie. Am
condus meciul din prima secundã pânã la final”.

Satelitul ªtiinþei, la un punct de lider
manda lui Adi Iencsi. Briceag a
deschis scorul, dupã un contraatac purtat de unul singur din
propriul 16 ºi pânã în careul advers, unde a finalizat cu succes.
Mihai Roman, care nu a reuºit
sã-i intre în graþii lui Victor Piþurcã, n-a avut probleme în a se
impune în faþa fundaºilor dâmboviþeni, el reuºind o triplã înainte de a fi înlocuit, la jumãtatea
reprizei secunde. Luis Niþu, juniorul debutat de Piþi în Liga 1,

Ca o plimbare prin Parcul
Romanescu, unde se aflã arena
„Extensiv”, se anunþa meciul cu
Pucioasa pentru satelitul Universitãþii Craiova ºi aºa avea sã fie.
Dar nu numai prin prisma locului ocupat de oaspeþi, penultimul,
ci ºi pentru cã o contribuþie
esenþialã în obþinerea unei victorii facile au avut jucãtorii trimiºi
la echipa a doua de Victor Piþurcã. Roman, Briceag ºi Luis Niþu
ºi-au fãcut bine treaba sub co-

unde are deja douã goluri, a reuºit tot atâtea ºi în meciul cu Pucioasa ºi a mai ratat câteva ºanse
importante. Dar cea mai frumoasã reuºitã a zilei avea sã le aparþinã oaspeþilor, pe final, Narcis
Marina prinzând un ºut superb
de la peste 20 de metri, care s-a
oprit în vinclul veteranului Marinescu. „E o victorie categoricã,
dar m-au ºi nemulþumit unele lu-

cruri, în startul jocului ºi faptul
cã am primit gol. Sigur, jucãtorii
de la prima echipã, care sunt
foarte valoroºi, ne-au ajutat mult.
Obiectivul nostru rãmâne formarea jucãtorilor tineri, promovarea lor la prima echipã”, a spus
la final Adrian Iencsi, care a folosit formula: Marinescu - Borþa, Hreniuc, Piciu, Briceag - Þegle, I. Popescu, Danciu - Niþu,

Mihai Roman, O. Popescu. Au
intrat: C. Dobre, Trancã, Olteanu, Niþuicã. Cu 18 puncte, Universitatea Craiova II e pe locul
4, la egalitate cu CSM Slatina ºi
Progresul Spartac, pe care nu le
depãºeºte la golaveraj, ºi la un
punct în spatele noului lider Flacãra Moreni. Sâmbãtã, de la ora
15, echipa lui Iencsi joacã în deplasare cu CS Blejoi.

Liga I, etapa a XIII-a
Hermannstadt – Voluntari 0-0
Dinamo – Gaz Metan 2-0
Au marcat: Mrzljak 21, Sorescu 73.
CFR Cluj – „U” Craiova 2-0
Au marcat: Traore 68, Omrani 79.
Clinceni – Viitorul 0-0
Sepsi – Astra 2-3
Au marcat: Karanovic 14, Vaºvari 80 – pen. / Tincu 31 – aut.,
Budescu 33, Rãduþ 76.
Chindia – FCSB 1-2
Au marcat: Florea 13 / Leca 30 – aut., Gnohere 57.
Poli Iaºi – FC Botoºani 0-3
Au marcat: Rodriguez 44 – pen., M. Roman 54, Ofosu 68.

CLASAMENT

M
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E

Î

G

P

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

13
13
13
13
13
13

8
7
7
6
4
5

3
4
2
3
7
4

2
2
4
4
2
4

31-11
29-15
18-14
22-19
21-18
17-15

27
25
23
21
19
19

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

13
13
13
13
13
13
13
13

4
5
5
2
4
3
2
1

6
3
2
9
3
3
4
3

3
5
6
2
6
7
7
9

15-14
16-19
18-21
13-11
16-19
11-22
16-26
8-26

18
18
17
15
15
12
10
6
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