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Primele maºini Ford Puma au ieºit ieri de
pe linia de producþie a uzinei Ford din Craiova. Ford Puma cu propulsor hibrid de 48 de
volþi este primul vehicul hibrid produs vreodatã în România. Pentru lansarea acestui nou

model Ford a investit aproximativ 200 de
milioane de euro la Craiova ºi se aflã în curs
de a angaja 1700 de oameni. Uzina Ford de la
Craiova va începe sã lucreze în trei schimburi, în secþia de Operaþiuni Vehicule. Inova-
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Primele maºini Ford Puma au ieºit de pe
linia de producþie a uzinei din Craiova
5

torul Ford Puma, cu cel mai mare spaþiu de
încãrcare din segment, este unul dintre cele
opt noi modele electrificate ce vor fi lansate
de Ford în acest an ºi unul dintre cele 17 modele ce vor fi lansate pânã în 2024.
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politicã

Klaus Iohannis ar trebui sã-ºi facã griji!
Timp de 5 ani, preºedintele Klaus
Iohannis nu a dat interviuri. A fãcut,
este adevãrat, declaraþii publice cu
nemiluita, majoritatea dintre ele vizând
cu obstinaþie „adversarul politic” PSD
ºi Liviu Dragnea –când se mai afla
„disponibil”- dar a evitat cu desãvârºire orice interviu, chiar la televiziuni
cu ziariºti prieteni. Dacã ne amintim
bine, în primul sãu mandat, predecesorul domniei sale, Traian Bãsescu,
chiar a excelat în aceastã privinþã ºi
nu i-a prins deloc rãu. Fireºte nu ne
aºteptam acum ca preºedintele Klaus
Iohannis sã aibã detenta, dezinvoltura sau aplombul lui Emannuel Macron,
care în aprilie anul trecut s-a încumetat sã-i înfrunte pe Jean Jaques
Bourdin, de la BFM TV, ºi Edwy Plenel, patronul de la Mediapart, la Teatrul Naþional Chaillot din Paris, cu o
audienþã de 4.2 mil. spectatori la TF1.
Dezbaterea –durã pe alocuri- a fost
un spectacol veritabil, întins pe durata a douã ore- cu o distribuþie excepþionalã. Doi ziariºti excepþionali lau avut în faþã pe preºedintele Franþei, apt sã reziste, cu stoicism, pe baricade incomode. Emannuel Macron,
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MIRCEA CANÞÃR
daþii sãi, indiferent cã e vorba de Vioreferindu-se la cei 60 de jandarmi rãrica Dãncilã, Theodor Paleologu, Mirniþi, într-o intervenþie a spus rãspicea Diaconu sau Dan Barna, în care
cat: ordinea republicanã trebuie sã
sã poatã sã-ºi facã ºi „propriul biprevaleze. A promis acelaºi exerciþiu
lanþ”? Cã ºi despre aºa ceva trebuie
peste un an, dar... nu s-a mai þinut
fãcutã o discuþie aplecatã. În pragul
de cuvânt. Ideea de bazã a presei decampaniei pentru alegerile prezidenmocratice este cã nimeni dintre oaþiale din 2009, Traian Bãsescu n-a
menii politici, indiferent de demnitaezitat sã se deplaseze la Cluj-Napotea deþinutã vremelnic, nu trebuie sã
ca, unde Crin Antonescu îl provocase sustragã de la întrebãrile incomose la un duel verbal. ªi a ieºit o dezde, ba chiar ºi cele stupide. De exembatere vie, circumscrisã momentului.
plu în chestiunea neclarã a caselor
Conservarea capitalului politic, doar
dobândite, Klaus Iohanis ºi fanii sãi
prin atacuri susþinute, la adresa guau bagatelizat sistematic orice încervernului, ºi aºa amputat, revenirile
care de clarificare, fãrã a oferi exobsedante la legile Justiþiei, ale cãror
plicaþiile impuse de context. Au fost
modificãri erau menite sã mai stopedezbateri, întâlniri cu ziariºtii acreze cât de cât din abuzurile grosolane
ditaþi la Palatul Cotroceni, cu dreptul
rãzbãtute în spaþiul public, magistrade a pune o întrebare sau douã, dar
tura lãsând impresia cã se dorea...
nu despre asta este vorba. Oricum
prima putere în stat, ne-a lãmurit.
tehnica ocolirii oricãrei confruntãrii
Absenþa oricãror referiri la ceea ce
publice i-a reuºit. Peste puþine zile
s-a întâmplat cu procurorii de la DNA
intrã în campania electoralã propriuPloieºti, DNA Oradea, DNA Braºov,
zisã, pentru un al doilea mandat, dupã
încurajarea anarhiei, a protestelor ilece a evitat, cu abilitate, dialogul cu
gale, a agresiunilor fizice la adresa
ziariºtii într-o schemã democraticã a
unor demnitari din arcul puterii, acîntâlnirii, faþã în faþã, fãrã loc de
ceptarea discursurilor radicale ale
fugã. Va evita în continuare orice
acoliþilor care proferau expresii peconfruntare directã cu contra-candi-

Directiva privind protecþia persoanelor
care raporteazã încãlcãri ale dreptului UE
Consiliul de Miniºtri a adoptat recent,
Directiva privind protecþia persoanelor
care raporteazã încãlcãri ale dreptului
Uniunii, în cadrul Consiliului Justiþie ºi
Afaceri Interne (JAI) din Luxemburg.
Directiva va garanta un nivel ridicat de protecþie a avertizorilor de integritate, stabilind canale sigure de raportare atât în interiorul unei organizaþii, cât ºi cãtre autoritãþile publice. De asemenea,
noile norme vor proteja persoanele care raporteazã încãlcãri ale dreptului Uniuniiîmpotriva concedierilor, a
retrogradãrilor în funcþie ºi a
altor forme de represalii. Directiva va impune autoritãþilor naþionale sã informeze în
mod corespunzãtor cetãþenii
ºi sã formeze funcþionarii
publici cu privire la modul de
tratare a avertizorilor.

Mecanisme
ºi obligaþii clare
pentru angajatori

Directiva privind protecþia persoanelor care raporteazã încãlcãri ale dreptului Uniunii acoperã numeroase do-

- Asta nu-mi place,
Popescule: politicienii
râd de tristeþea noastrã.

riculoase, cu „ciuma roºie”, îndemnul la folosirea bâtei la adresa adversarilor politici, acceptarea trivialei
expresii „muie PSD” ca declaraþie
politicã, pentru care poliþia n-are
dreptul sã opreascã maºina cu plãcuþa de înmatriculare respectivã, condamnarea jandarmilor care apãrau clãdirea Guvernului pentru forþã disproporþionatã, hashtagul promovat ca
ideologie de guvernare, inhibarea celor chemaþi sã apere ordinea publicã,
pentru cã rinocerii tebuiau sã-ºi calce
în picioare adversarii politici, despre
toate acestea nici o dezavuare, nici o
descurajare. Declaraþiile date ziariºtilor convocaþi special, la o plimbare cu
bicicleta –bun exemplu- nu sunt interviu, sunt cel mult ºuete de circumstanþã. Nu mai discutãm de palierul
internaþional unde preºedintele Klaus
Iohannis a fãcut o figurã modestã,
strãvezie, fadã, ca sã folosim... eufemisme. Cu siguranþã ar trebui sã-ºi
facã griji, indiferent de ceea ce aratã
sondajele: în campania electoralã,
pentru alegerile prezidenþiale, provocãrile contra-candidaþilor nu vor lipsi,
ºi nici nu vor putea fi ocultate.

menii ale legislaþiei UE, de la combaterea spãlãrii
banilor, protecþia
datelor, protecþia
intereselor financiare ale Uniunii,
siguranþa alimentarã ºi a produselor, sãnãtatea publicã, protecþia
mediului înconjurãtor ºi securitatea
nuclearã.
Dupã ce va fi publicatã în Jurnalul Oficial, directiva va intra în vigoare la
douãzeci de zile de la data publicãrii. Statele membre vor
avea la dispoziþie doi ani de
la intrarea în vigoare pentru
a transpune directiva în legislaþia naþionalã.
Toate societãþile cu peste
50 de angajaþi sau cu o cifrã
de afaceri anualã de peste 10
milioane EUR vor trebui sã

Vìra Jourová, comisarul pentru justiþie :
„Avertizorii nu ar trebui sã fie sancþionaþi pentru cã fac
ceea ce este corect. Noile norme la nivelul UE vor oferi siguranþã în raportarea încãlcãrilor legislaþiei UE în multe domenii. Persoanele care raporteazã încãlcãri ale dreptului Uniunii pot reprezenta surse cruciale pentru jurnaliºtii de investigaþie. Prin urmare, protejarea acestora promoveazã libertatea presei. Invit statele membre sã punã în aplicare fãrã întârziere noile norme.”

Prim-vicepreºedintele Frans Timmermans :
„Salut semnalul puternic pe care Consiliul l-a transmis astãzi avertizorilor de integritate. Aceºtia sunt persoane curajoase careîndrãznesc sã dezvãluie activitãþi ilegale ºi acþioneazã individual pentru a apãra interesul public denereguli....”
prevadã o procedurã internã
de tratare a rapoartelor înaintate de avertizorii de integritate. Noul act legislativ se
va aplica, de asemenea, tuturor instituþiilor administraþiei
de stat ºi regionale, precum
ºi tuturor administraþiilor
municipalitãþilor cu peste
10 000 de locuitori.

Garanþii eficace

Directiva protejeazã actele
responsabile de raportare a
încãlcãrilor dreptului UE,
care au drept scop real apã-

rarea interesului public. Prin
urmare, directiva include garanþii menite sã descurajeze
raportarea rãuvoitoare sau
abuzivã ºi sã previnã prejudicierea nejustificatã a reputaþiei. Persoanele care fac obiectul semnalãrii transmise de
un avertizor beneficiazã pe
deplin de prezumþia de nevinovãþie, de dreptul la o cale
de atac eficientã ºi la un proces echitabil, precum ºi de
dreptul la apãrare.
MARGA BULUGEAN
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Sãrbãtoarea toamnei, pe tarabele din Piaþa Centralã
Craiovenii care vor ajunge, mâine, în Piaþa Centralã, vor descoperi pe
tarabe produse proaspete ºi frumoase, într-o prezentare ce aminteºte de
bogãþia toamnei. ªi preþurile cu care îi vor întâmpina comercianþii vor fi
îmbietoare, provocându-i pe mulþi la cumpãrãturi. Mai mult ca oricând, grãtarele se vor încinge, iar vinul proaspãt, din struguri culeºi acum, îi va bucura pe vizitatorii dornici sã deguste din produsele tradiþionale româneºti.
când se coace, iar oamenii
o taie din grãdini ºi o scot
la vânzare.

Vremea tuturor roadelor

Gãlãgioasã ºi coloratã, cu legume ºi
fructe de toate felurile, Piaþa Centralã este
deschisã în orice zi a sãptãmânii, fiind locul care îi îmbie pe cumpãrãtori cu cele
mai proaspete ºi variate zarzavaturi din
oraº. Cea mai aglomeratã zi este, bineînþeles, sâmbãta, când oamenii roiesc pe lângã
tarabele încãrcate cu de toate ºi cumpãrã
ce poftesc mai tare: roºii târzii, îmbrãcate
într-o roºealã mai palidã, dar cu o aromã
specialã, de toamnã, sau vinete cu coaja
întunecatã ºi lucioasã, ardei intens coloraþi
ºi varzã, kilograme întregi de varzã, depozitatã în grãmezi, fiind tocmai perioada

Plimbându-te prin piaþa
învãluitã într-o aromã iute
de praz, care aproape cã
nu lipseºte de la nici o tarabã, nu ai cum sã nu remarci cã este toamnã ºi
existã un belºug în toate.
Alãturi de grãmezile albverzui de varzã, gãseºti
aproape orice te ajutã la
prepararea ei pentru iarnã,
pânã ºi bucheþele de mãrar uscat, cu seminþele încã prinse de rãmurele, care rãspândesc în jur o aromã plãcutã. Comercianþii îþi vând ºi gutui mici cât pumnul,
cu coaja de un galben luminos, sau ºtiuleþi micuþi de porumb. Fiind vremea tuturor roadelor pãmântului, dai peste dovleci
uriaºi, cu coaja verzuie ºi miezul de un
portocaliu cãrnos, sau nuci cu coaja tare,
care mai pãstreazã încã pete de verdeaþã.

Pregãtiri pentru o sãrbãtoare a toamnei

Mâine, acest spectacol al toamnei, pe
care îl întâlneºti acum pe tarabe, va fi pus

ªi drogat, ºi cu pistol la el

Pe 7 octombrie, poliþiºti din cadrul
Biroului Rutier Craiova au depistat un
bãrbat de 34 de ani, din Marea Britanie,
în timp ce conducea un autoturism pe
Bulevardul „Tineretului” din Craiova. În

urma testãrii cu aparatul Drogtest, a rezultat faptul cã acesta se afla sub influenþa substanþelor psihoactive, bãrbatul
fiind condus la spital, pentru recoltare
de mostre biologice, în vederea stabilirii prezenþei acestora în organism. Mai
mult, în urma controlului efectuat, oamenii legii au gãsit în autoturism un pistol neletal, un încãrcãtor cu opt cartuºe, calibrul 9 mm. În cauzã a fost întocmit dosar de cercetare penalã, pentru comiterea infracþiunilor de conducere a unui vehicul sub influenþa alcoolului sau a altor substanþe ºi nerespectarea regimului armelor ºi muniþiilor.
CRISTI PÃTRU

Patru hoaþe, prinse cu ajutorul „mascaþilor”
Pe 7 octombrie,
poliþiºtii din cadrul
Secþiei 6 Poliþie
Ruralã Giubega,
cu sprijinul poliþiºtilor din cadrul Poliþiei Municipiului
Bãileºti, Secþiilor 1
ºi 6 din Craiova,
precum ºi al celor
de la Serviciul de
Acþiuni Speciale
(„mascaþii”), au
efectuat ºapte percheziþii domiciliare, în
Craiova, la domiciliile unor persoane bãnuite de furt. În urma acestor activitãþi,
oamenii legii au identificat patru femei,
toate din Craiova, care, în ziua de 1 octombrie, au sustras bani din locuinþa unei
femei, de 85 de ani, din comuna Întorsura. La data respectivã, acestea s-au deplasat cu un autoturism în localitatea amin-

titã, iar la poarta
bãtrânei au coborât ºi au întrebat
dacã sunt produse
alimentare de vânzare. Profitând de
neatenþia femeii,
dar ºi de cea a fiicei acesteia, în vârstã de 63 de ani,
care o însoþea,
persoanele respective au pãtruns în
locuinþã, de unde au sustras 1.600 de
euro ºi 6.000 de lei. Conform reprezentanþilor Inspectoratului de Poliþie Judeþean Dolj, prejudiciul a fost recuperat
în totalitate ºi restituit pãrþii vãtãmate,
la finalizarea cercetãrilor dosarul penal
urmând a fi înaintat unitãþii de Parchet,
cu propuneri corespunzãtoare.
CRISTI PÃTRU

în evidenþã într-un mod anume. Conducerea SC Pieþe ºi Târguri marcheazã, ºi
în acest an, Ziua Naþionalã a Produselor
Agroalimentare Româneºti, ocazie cu care
Piaþa Centralã va gãzdui o sãrbãtoare care
va fi dedicatã producãtorilor agricoli autohtoni ºi roadelor muncii acestora, precum ºi preparatelor de casã ori tradiþionale. Legume ºi fructe de sezon, lactate
ºi brânzeturi, vin vechi ori must proaspãt, murãturi, dulceþuri, preparate tradiþionale din carne, dar ºi miere, dulciuri de
casã ori fructe uscate, toate vor fi oferite
cumpãrãtorilor într-un cadru festiv, direct
de producãtori, într-o gamã variatã ºi la
preþuri fãrã concurenþã.

Produse româneºti, pe încercate
ºi pe gustate

Craiovenii sunt aºteptaþi, prin urma-

re, sã vizite hala de legume, dar ºi pe cea
de brânzeturi, unde vor fi întâmpinaþi cu
mese decorate în mod specific. „Ajunsã
acum la a treia ediþie, Ziua Naþionalã a
Produselor Agroalimentare Româneºti
este dedicatã, ca ºi în anii anteriori, producãtorilor autohtoni ºi mai cu seamã
produselor autentice, obþinute în gospodãrii. Fie cã este vorba de fructe ºi
legume recoltate din grãdinã, fie cã vorbim de preparate tradiþionale din carne,
ori de brânzeturi pregãtite dupã metode
din vechime, fie cã ne gândim la dulceþuri ori murãturi fãcute dupã reþetele
bunicilor, toate aceste produse vor putea fi oferite spre vânzare celor care vor
veni în Piaþa Centralã din Craiova”, a
declarat Alin Mãrãcine, directorul SC
Pieþe ºi Târguri Craiova SRL.
LAURA MOÞÎRLICHE

4 / cuvântul libertãþii

educaþie

miercuri, 9 octombrie 2019

Lansarea proiectului Eco Summer Camps
Asociaþia Românã a Tinerilor
cu Iniþiativã (ARTI) împreunã cu
OMV Petrom anunþã lansarea
proiectului Eco Summer Camps.
Proiectul este susþinut ºi finanþat de OMV PETROM în cadrul Campionatului de Voluntariat 2019. Aflat în cel de-al 9lea an de existenþã acesta este
cel mai important proiect intern
al companiei OMV Petrom dedicat voluntariatului ºi care din
anul 2014 se concretizeazã
printr-o competiþie de proiecte
care a dat angajaþilor puterea de
a rezolva probleme punctuale din
comunitãþile lor în colaborare cu
un ONG sau o instituþie. Proiectul ECO Summer Camps îºi
propune sã promoveze colectarea selectivã în rândul populaþiei ºcolare ºi a comunitãþii locale craiovene. Astfel, prin dezvoltarea infrastructurii ºcolare a

îºi propune sã promoveze colectarea selectivã în rândul populaþiei ºcolare ºi a comunitãþii locale
craiovene.

douã unitãþi de învãþãmânt va fi
adus mai aproape conceptul de
colectare selectivã cãtre copii,
pãrinþi ºi profesori.

Diseminarea
informaþiilor
cãtre cel puþin
30 de ºcoli
din reþeaua ºcolarã

Prin acest proiect vor fi achiziþionate pubele ºi containere
necesare implementãrii unui
sistem de management al deºeurilor pentru douã unitãþi de
învãþãmânt din Craiova, vor fi
formate abilitãþile de colectare
în rândul copiilor din clasã primarã, iar prin diseminarea in-

formaþiilor cãtre cel puþin 30 de
ºcoli din reþeaua ºcolarã vor
ajunge la un numãr mare de
elevi. Totodatã mediatizarea
acestor acþiuni va aduce mai
apropape necesitatea colectãrii
selective pentru un viitor sustenabil. Proiectul se va desfãºura în colaborare cu ªcoala
Româno-Britanicã din Craiova
ºi ªcoala Gimnazialã “Anton
Pann” din Craiova. „Împreunã
cu echipa ARTI vor fi implicaþi
angajaþii staþiei OMV1 Craiova.
Valoarea totalã eligibilã a proiectului este de 5000 euro”, a
precizat Cristina Alexandra Catanã Bucã, coordonator proiect,
într-un comunicat de presã.
MARGA BULUGEAN

Conferinþã Internaþionalã: „Comparativism, Identity, Communication”
Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere organizeazã timp de
douã zile, în 11 ºi 12 octombrie 2019, a XII-a ediþie a conferinþei internaþionale „Comparativism, Identity, Communication” (CIC 2019).
doctori ºi doctoranzi de la universitãþile din Bucureºti, Craiova, Constanþa, Iaºi, Timiºoara,
Târgoviºte vor participa colegi
din: Austria, Irak, Rusia, SUA/
Spania, Turcia ºi Ungaria. Evenimentul se va desfãºura la Universitatea din Craiova, sala 454.

Crearea cadrului intelectual
propice abordãrii
interdisciplinare
Conferinþele în plen vor fi susþinute de prof. Brian Michael
Goss, University of Illinois at
Urbana, Department of Communication Saint Louis UniversityMadrid, prof. Péter Gaál-

Szabó, Debrecen Reformed
Theological University, Hungary
ºi nu în ultimul rând, de
prof.Cristiana Nicola Teodorescu, Universitatea din Craiova. Pe lângã cercetãtorii români,

În timp, acest eveniment ºtiinþific s-a consolidat ºi a crescut
valoric. Finalitatea conferinþei
rezidã în crearea cadrului intelectual propice abordãrii interdisciplinare, dialogice a identitãþii ºi
a comunicãrii, concepte centra-

le pentru epoca postmodernã,
reliefate prin metoda comparativã, la nivel lingvistic, discursiv
ºi cultural. În al doilea rând, ne
adresãm doctoranzilor, pe care
îi iniþiem în cercetarea ºi în scrierea academicã. În al treilea rând,
conferinþa vizeazã accesul cercetãtorilor români la edituri
prestigioase din þarã ºi din strãinãtate. La aceastã ediþie vor fi
lansate volumele: Emilia Parpalã, Carmen Popescu (eds.), Language, Literature and Other Cultural Phenomena. Communicational and Comparative Perspectives, EdituraUniversitaria,
Craiova, 2019 ºi Alina Þenescu,
Carmen Popescu (editori), Texte ºi discipline în dialog. Per-

spective comparatiste ºi comunicaþionale, Editura Universitaria, Craiova, Presa Universitarã
Clujeanã, Cluj-Napoca, 2019.
Iniþiatoarea, coordonatoarea
conferinþei ºi editoarea majoritãþii volumelor este Professor
Emeritus Emilia Parpalã Afana.
Restrâns, dar eficient, comitetul de organizare este format
din: conf. dr. Alina Þenescu,
lect. dr. Carmen Popescu, conf.
dr. Aurelia Florea;drd. Florica
Bãdoiu, drd. Mioara Draguþ
(Iana), drd. Carmen Fecioru
(Mihai), drd. Marinicã Tiberiu
ªchiopu. Conferinþa beneficiazã de sprijinul instituþional al
Universitãþii din Craiova.
MARGA BULUGEAN

S-au stabilit criteriile generale de acordare a burselor pentru elevi
Ministerul Educaþiei Naþionale a fãcut, de
curând, cunoscute Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învãþãmântul preuniversitar de stat. Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a transmis, în teritoriu, toate prevederile legislative în acest sens. Astfel, s-au stabilit lista olimpiadelor ºi concursurilor naþionale ºi lista concursurilor/competiþiilor pentru care
se acordã bursele de performanþã, în anul ºcolar 2019/2020. Acestea sunt cuprinse în calendarul olimpiadelor naþionale ºcolare – anul 2018/
2019; în programul activitãþilor de pregãtire ºi
selecþionare a loturilor naþionale pentru participarea la olimpiadele internaþionale – 2019; calendarul concursurilor naþionale ºcolare finanþate de cãtre MEN în anul ºcolar 2018 – 2019,
privind aprobarea Calendarului competiþiilor
ºcolare internaþionale, naþionale ºi regionale în
2019. De asemenea, a fost stabilitã lista olimpiadelor ºi concursurilor naþionale, la care se
adaugã tabelul competiþiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico – ºtiinþific, pentru care se acor-

dã bursele de merit, în anul ºcolar 2018 – 2019.
Acestea sunt cuprinse în mai multe forme: calendarul olimpiadelor naþionale ºcolare – 2018/
2019; calendarul concursurilor naþionale ºcolare finanþate de MEN în anul ºcolar 2018 –
2019; calendarul Activitãþilor Educative Naþionale finanþate de MEN în 2018; calendarul Activitãþilor Educative finanþate de MEN în 2019.
Deoarece Calendarul Activitãþilor Educative finanþate de MEN se aprobã pe an calendaristic,
conform Regulamentului de organizare a activitãþilor cuprinse în calendarul activitãþilor educative, ºcolare ºi extraºcolare, iar bursele se
acordã pe ani ºcolari, în vederea respectãrii
principiului egalitãþii de ºanse, pentru acordarea burselor de merit în 2019/2020 se iau în
calcul premiile obþinute de elevi la competiþiile
derulate în Calendarele Activitãþilor Educative
Naþionale finanþate de MEN , dupã cum urmeazã: competiþiile derulate în perioad septembrie – decembrie 2018; cele derulate între ianuarie – august 2019.
CRISTI PÃTRU
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Primele maºini Ford Puma au ieºit de pe
linia de producþie a uzinei din Craiova
Primele maºini Ford Puma au ieºit ieri
de pe linia de producþie a uzinei Ford din
Craiova. Ford Puma cu propulsor hibrid de
48 de volþi este primul vehicul hibrid produs vreodatã în România. Pentru lansarea
acestui nou model Ford a investit aproximativ 200 de milioane de euro la Craiova
ºi se aflã în curs de a angaja 1700 de oa-

meni. Uzina Ford de la Craiova va începe
sã lucreze în trei schimburi, în secþia de
O p e r a þ i u n i Ve h i c u l e . I n o v a t o r u l F o r d
Puma, cu cel mai mare spaþiu de încãrcare
din segment, este unul dintre cele opt noi
modele electrificate ce vor fi lansate de
Ford în acest an ºi unul dintre cele 17 modele ce vor fi lansate pânã în 2024.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

în uzina sa din Craiova. Ford
Puma oferã nu numai eficienþã la
nivelul consumului de carburant
prin propulsorul mild-hybrid , dar
ºi cel mai bun spaþiu de încãrcare
din segment. Investiþia totalã a
Ford la Craiova se ridicã la aproximativ 1,5 miliarde euro de la
preluarea uzinei în 2008. „Sunt
onorat ºi mândru cã împreunã cu
echipa noastrã din Craiova suntem parte a acestui nou ºi deosebit capitol reprezentat de lansarea
producþiei noului Puma. Este o
mare realizare pentru noi sã pro-

Ford a marchat ieri începutul
producþiei de serie a noului Ford
Puma la uzina de ultimã generaþie
din Craiova, pentru a rãspunde
cererii clienþilor din segmentul cu
cea mai rapidã creºtere din industria auto. Oferit cu tehnologia
avansatã de propulsie electricã
EcoBoost Hybrid de 48 de volþi,
noul crossover compact inspirat
din gama SUV-urilor este primul
vehicul hibrid fabricat în România. Ford Puma a fost dezvãluit la
sfârºitul lunii iunie a acestui an ºi
se alãturã gamei extinse de SUVuri ºi de crossovere Ford din Europa, inclusiv Fiesta Active, Focus Active, EcoSport, Kuga,
Edge ºi noul Explorer Plug-In
Hybrid. „Noua Puma reprezintã

urmãtorul capitol din filosofia de
design a Ford centratã pe om,care va consolida marca Ford în
Europa în ceea ce priveºte calitatea, multitudinea de tehnologii ºi
plãcerea de a conduce. Nu am
nicio îndoialã cã Puma va avea
un succes uriaº în toatã Europa”,
a declarat Stuart Rowley, Preºedintele Ford Europa, aflat ieri la
fabrica de la Craiova.

Pentru a susþine producþia noului model Puma, Ford a demarat
încã de anul trecut un amplu proces de angajare a aproximativ
1.700 de oameni ºi a investit aproximativ 200 de milioane de euro

ducem aici, la Craiova, nu
numai cel mai avansat vehicul din punct de vedere
tehnologic fabricat vreodatã în România, ci ºi primul
cu tehnologie hibridã integratã. Aº dori sã mulþumesc tuturor angajaþilor
noºtri pentru toatã munca
lor ºi pentru tot ceea ce fac
zi de zi pentru compania
noastrã”, a declarat Ian
Pearson, Preºedintele Ford
România.

Pe lângã tehnologia sofisticatã
de motorizaremild-hybrid, carismaticul Ford Puma oferã versatilitatea unui spaþiu de încãrcare
de 456 litri, inclusiv inovatorul

“Parteneriate pentru soluþii de finanþare ºi garantare
a proiectelor susþinute de GAL-uri ºi FLAG-uri”
de GAL-uri ºi FLAG-uri” ce va
avea loc la Calafat. Gheorghe
Lapadat, directorul general al
FNGCIMM SA-IFN va prezenta principalele produse de garantare dedicate impulsionãrii dezvoltarii mediului rural prin intermediul investitiilor promovate de
catre parteneriatul public-privat

din gama Ford Performance ºi eleganta variantã Puma Titanium X prezentatã pentru prima datã luna
trecutã la Salonul Auto de la
Frankfurt, Germania. Ford România are în prezent aproximativ
6.000 de angajaþi care, pentru
prima datã de la preluarea uzinei
din Craiova in 2008, vor fabrica
în paralel douã vehicule. În plus,
volumele anticipate de producþie
pentru modelele EcoSport ºi
Puma, fac ca Fabrica de Asamblare Vehicule sã lucreze pentru
în trei schimburi. Fabrica de
Motoare de la Craiova continuã
sã lucreze în trei ºi patru schimburi, producând mult-premiatul
motor Ford de 1.0 litri EcoBoost,
în variantele 95 CP, 125 CP, 125
CP mHEV ºi 155 CP mHEV.

17 vehicule electrificate
pe care Ford le va lansa
în Europa pânã în 2024

Investiþia totalã se ridicã la
aproximativ 1,5 miliarde euro

Se va lucra în trei schimburi

Fondul Naþional de Garantare
a Creditelor pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii, susþinãtor al
mediului de afaceri românesc, are
deosebita plãcere de a vã invita
la prima întâlnire din seria de
dezbateri regionale “Parteneriate
pentru soluþii de finanþare ºi
garantare a proiectelor susþinute

Ford MegaBox. Totodatã noul
model produs la Craiova vine cu
tehnologii ce conferã încredere,
printre care Tempomatul Adaptiv
cu Oprire-Pornire (Adaptive
Cruise Control with Start &
Stop), Sistemul de recunoaºtere
a indicatoarelor rutiere (Speed
Sign Recognition) ºi Sistemul de
centrare pe mijlocul benzii (Lane

dintre GAL-uri, autoritatile locale si companii. Întâlnirea va fi
organizatã mâine, începând cu
ora 10.30, la Casa de Cultura a
Municipiului Calafat. La eveniment vor lua parte reprezentanþi
ai autoritãþilor publice locale ºi
reprezentanþi ai AFIR, APIA,
AM-PNDR, AM-POPAM.

Centring). Nu în ultimul rând, noul
Ford Puma prezintã caracteristici
de confort premium, cum ar fi
scaunele cu masaj lombar, primele
de acest fel din segment. Printre
variantele distinctive se numãrã
sportivul Puma ST-Line inspirat

Noul Ford Puma este unul dintre cele 17 vehicule electrificate
pe care Ford le va lansa în
Europa pânã în 2024, din
care 8 vor fi lansate în anul
2019. La începutul acestui
an, Ford a anunþat cã fiecare nou autoturism pe
care îl va lansa va include
o opþiune electrificatã mild-hybrid, full-hybrid,
plug-in hybrid sau full-electric - oferind una dintre cele
mai cuprinzãtoare game de
opþiuni electrificate pentru
clienþii europeni. În prezent,
mai mult de unul din cinci
vehicule Ford vândute în Europa
este SUV, iar vânzãrile au crescut
cu peste 19% în 2018. Noul
Puma va fi disponibil spre vânzare la sfârºitul acestui an ºi va fi
comercializat pe toate pieþele europene Ford.
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Anunþul tãu!

S.C. BMT SMART IMOBILIARE S.R.L. prin CIUCA TEODORU
în calitate de titular al proiectului
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE P+2E+M propus a fi amplasat în com. Pieleºti,
sat Pieleºti, T47, P91, 92, 98, 93,
jud. Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1 ºi la sediul com. Pieleºti, sat Pieleºti, T47, P91, 92, 98,
93, jud. Dolj, 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 Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº nr.1, fax: 0251/419 035, email: office@apmdj.anpm.ro.
În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996 cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, Primãria Comunei Apele Vii, judeþul Dolj, intenþioneazã sã solicite de la A.N.” Apele
Române”- Administraþia Bazinalã de Apã Jiu, aviz de gospodãrire a apelor pentru lucrarea:
”Construire reþea publicã de apã
uzatã în satul Apele Vii, comuna
Apele Vii, judeþul Dolj”. Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare, sau care
doresc sã transmitã observaþii,
sugestii sau recomandãri, cu
privire la solicitarea avizului de
gospodãrire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa: Comuna Apele Vii, str. Principalã, tel /fax: 0251/ 371.607, sau
la sediul A.B.A.Jiu, str. N. Romanescu nr. 54, Craiova.

Unitatea administrativ-teritorialã URZICUÞA, din judeþul DOLJ,
anunþã publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 29, 30, 31, începând cu data de 14.10.2019, pe o
perioadã de 60 de zile, la sediul
Comunei Urzicuþa, conform art.14
alin.(1) ºi (2) din Legea cadastrului
ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/1996,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primãriei
ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de
Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã.
Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace de comunicare
decât cele menþionate mai sus nu
vor fi luate în considerare.
S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
organizeazã concurs pentru ocuparea a douã posturi de conducãtor autospecialã, în cadrul Departamentului Salubrizare Cãi Publice, Deszãpezire ºi Curãþenie Interioarã. Dosarele de concurs se depun la sediul societãþii, la Compartimentul Resurse Umane, pânã la
data de 11.10.2019, ora 12.00. Informaþii suplimentare se pot obþine
la telefon 0251/412.628, interior 114.

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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PRESTÃRI SERVICII

SC Agrochimical - Forest SRL executã lucrãri
de construcþii a clãdirilor
rezidenþiale ºi nerezidenþiale cu Automacara
LIEBHERR de 40 T. Telefon: 0744/365.326.
SC ÎNCHIRIERI UTILAJE
OLTENIA SRL efectueazã lucrãri de execuþie a
drumurilor, rigole scurgere, terasamente, compactare ºi cãi pietonale.
Telefon: 0744/800.338.
Echipã cu experienþã
montãm þiglã metalicã tip
Lindab, jgheaburi ºi burlane + mansardãri, placãri polistiren. Rugãm
seriozitate. Telefon:
0755/849.716.
ECHIPÃ CU EXPERIENÞÃ monteazã tablã tip LINDAB, jgheaburi, burlane,
dulgherie, mansardãri,
ºarpante, reparaþii orice fel
de acoperiº, cu posibilitate de negociere. Seriozitate maximã, discount
20%. OFERIM CERTIFICAT DE GARANÞIE. Telefon: 0736/998.990.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
Vând apartament 2 camere, Brazdã - 60.000
Euro. Telefon: 0722/
240.480.

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 urgent casã nouã
+ teren zona Damila
(Cãpºunãrie) str. Lalelelor. Telefon: 0723/
198.739; 0371/353.350.
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 casã nouã P+M /
110 m amprenta Craiova,
Bordei, str. Carpenului,
pomi fructiferi, viþã de vie.
Telefon: 0752/641.487.
Amãrãºti de Jos casã 5
camere, bucãtãrie, baie,
pivniþã, 2000 mp, vie. Telefon: 0725/576.141.
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 zona SC
AVIOANE SA CRAIOVA,
suprafaþa 1,25 ha. Telefon: 0769/456.241,
0763/506.962.
Vând 3000 m pãmânt
lângã lac, pãdure bun
de Camping la Negoieºti
20 km de Craiova sau
parteneri. Telefon: 0723/
692.884.
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;
0770/661.438.
Vând teren intravilan –
4200 mp la 7 km de Craiova. Telefon: 0727/
884.205.

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.
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Unitatea administrativ-teritorialã Oraºul
Dãbuleni, din judeþul Dolj, anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr.30, 37 începând cu data de 14.10.2019, pe o perioadã
de 60 de zile, la sediul Primãriei Oraºului
Dãbuleni, conform art.14 alin.(1) ºi (2) din
Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/1996, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primãriei ºi
pe site-ul Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi
Publicitate Imobiliarã.
Cererile de rectificare depuse prin orice alte
mijloace de comunicare decât cele menþionate mai sus nu vor fi luate în considerare.
Vând VW POLO- 11/
2006, 1,4 TDI, negu
metalizat, funcþioneazã
impecabil, unic proprietar, 173.000 km reali,
preþ 2600 Euro. Telefon:
0722/537.912.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând groapã suprapusã cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0770/304.207;
0351/654.907.
Urgent! Vând televizor
Eurocolor în stare bunã
de funcþionare. Plecãm
în strãinãtate. Preþ negociabil. Telefon: 0351/
414.149.
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 loc de veci cimitirul Ungureni, la 30 m de
la poartã, la dreapta. Telefon: 0767/054.227.
Vând struguri pentru vin
în comuna Calopãr sat
Dîlga, butelie aragaz, pat
tip Divan. Telefon: 0351/
410.383; 0770/900.833.
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 vitrinã frigorificã
mezeluri 400 lei, negociabil ºi ladã frigorificã 250 lei. Telefon: 0799/
042.187.
Vând cãruþ handicap,
sobã teracotã, schelã
metalicã, pat mecanic,
polizor 2500 W. Telefon:
0760/588.581.
Vând în Iºalniþa, prune,
sãpun de casã - 5 lei/kg,
pompã KAMA cu sorb rezervã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând televizor diagonala
37 cm, cuier hol cu ladã,
aþã cusut goblen, oglindã
cristal 160/80 cm. Telefon:
0752/236.667.
Vând cuptor cu microunde (Orion) 1800 W –
100 lei, televizor cu tub
color – 100 lei. Telefon:
0729/977.036.
Vând 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 centralã termicã
pe gaz Vaillant, hotã
pentru aragaz (50x85),
maºinã de cusut electricã „IULIA” Telefon: 0728/
011.731.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/
943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI

Închiriez pretabil firmã,
deasupra Cinema Patria, apartament 2 camere decomandat. Preþ
430 Euro. Telefon: 0722/
240.480.
Închiriez garsonierã. Telefon: 0745/936.321.
Închiriez 3 camere. Telefon: 0726/273.026.

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

PIERDERI

DECLAR pierdutã ºi nulã
legitimaþia de concurs
eliberatã de Facultatea
de Litere pentru Ungureanu Elena Bianca.
Pierdut CIF 26996435,
seria A nr.651090/
31.05.2010, ªTEFAN
ELENA- PERSOANÃ
FIZICÃ AUTORIZATÃ.
Se declarã nul.
Pierdut carnet student
eliberat de Facultatea de
Horticulturã din Craiova
pe numele SOCOL
ALEX FLORINEL. Se
declarã nul.

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:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Miercuri, 9 octombrie 2019 Semnãtura:..........................................

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

sport

8 / cuvântul libertãþii

miercuri, 9 octombrie 2019
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Goran Zakaric a semnat pe 4 ani
Internaþionalul bosniac de 27 de ani poate debuta
pentru Universitatea Craiova în derby-ul de la Cluj

Ultimul meci în naþionalã, cel
în care s-a accidentat Koljic

Zakaric devine astfel al doilea
bosniac din lotul ªtiinþei, alãturi
de vârful Elvir Koljic, ambii
având prezenþe în naþionala pregãtitã acum de Robert Prosinecki. Goran Zakaric ºi-a început
cariera la gruparea Siroki Brijeg,
din þara natalã, de unde a fost
transferat de Dinamo Zagreb, în
2011. N-a reuºit sã se impunã la
formaþia croatã, care l-a împrumutat, timp de 6 ani, la echipe
precum: Siroki Brijeg, Lokomotiva Zagreb, Slaven Belupo sau
Zrinjski Mostar. În cele din
urmã, în 2017, Zakaric a semnat cu Zeleznicar Sarajevo, pentru care a jucat un sezon, fiind
transferat la Partizan Belgrad.
Deºi dupã anul petrecut în rândul „Grobarilor” cota sa a ajuns
la cea mai mare valoare, de 1,25
milioane euro, Partizan l-a pus pe
liber ºi din aceastã posturã a semnat cu Universitatea Craiova.

Bosniacul a adunat 20 de meciuri în preliminariile cupelor europene, pentru Siroki Brijeg,
Zrinsjki Mostar ºi Zeleznicar Sarajevo ºi Partizan Belgrad, marcând 4 goluri. De asemenea, are
43 de goluri ºi 23 de asisst-uri
în 171 de meciuri jucate în liga
bosniacã, 4 goluri ºi 4 pase decisive în 29 de meciuri disputate în tricoul lui Partizan, niciun
gol în 29 de meciuri în campionatul croat. A fost adversarul lui
Elvir Koljic în mai multe rânduri,
în meciurile Zeleznicar – Krupa. La Zeleznicar a fost coechipier cu fostul atacant de la Hermannstadt, Ivan Lendric. Goran
Zakaric a strâns ºi 11 prezenþe
în naþionala Bosniei, fãrã a marca vreun gol. Ultimul meci la
naþionalã este în martie anul
acesta, în preliminariile Euro
2020, în acel 2-1 cu Armenia,
pe „Grbavica” din Sarajevo,
când s-a accidentat grav Elvir

Dupã ce s-a antrenat aproximativ o lunã cu lotul Universitãþii Craiova, fostul internaþional
bosniac Goran Zakaric a primit
„cartea verde” ºi a semnat un
contact pe 4 ani cu gruparea din
Bãnie, unde va încasa un salariu
de 100.000 de euro anual, plus
bonusuri. „Goran Zakariæ a semnat cu Universitatea Craiova un
contract valabil pe 4 ani. Titular
sezonul trecut la Partizan Belgrad ºi internaþional bosniac,
Goran intrã în familia alb-albastrã” este anunþul grupãrii din Bãnie. El a plecat ieri în cantonament la mare cu delegaþia ªtiinþei, care s-a cazat la hotelul lui
Gicã Hagi, „Iaki”, ºi va rãmâne
pe litoral pânã duminicã. Zakaric va împlini 27 de ani peste o
lunã ºi evolueazã ca atacant
dreapta, post pe care va concura în Bãnie cu Andrei Ivan, Cristi
Bãrbuþ, Alex Ioniþã ºi Luis Niþu.

Koljic. În 2018, Zakaric a câºtigat Cupa Bosniei cu Zeleznicar ºi a fost ales cel mai bun

jucãtor al sezonului în campionat. Atacantul bosniac este cãsãtorit ºi are douã fetiþe.

Alb-albaºtrii sub lupã
Piglicelli – A avut de apãrat
un singur ºut, dar ºi pe acela l-a
tratat tot ca un jucãtor de câmp,
fãcând alunecare spre mingea
trimisã de Cristea pe colþul scurt,
în loc sã plonjeze cu mâinile.
Vlãdoiu – Aºa cum a spus ºi
Victor Piþurcã, a fãcut un meci
bun. Trebuie luat în calcul ca o
soluþie pentru banda dreaptã. Cu
riscul de a-l „supãra” pe Martic,
acesta nu doreºte prelungirea
contractului, iar Vlãdoiu este atât
o soluþie ca under 21, dar ºi un
jucãtor de viitor, cu potenþial. E
adevãrat, la faza golului îl scoate
din ofsaid pe Cristea, dar nu este
el principalul vinovat.
Kelic – Surprinzãtoare scoaterea din echipã a lui Acka, dupã
ce ivorianul fãcuse meciuri
bune. Kelic nu este deloc într-o
formã bunã ºi a arãtat acest lucru ºi la meciul cu Iaºi. Putea sã
anticipeze unde va sãri mingea
trimisã de Koljic în transversalã
ºi sã o urmãreascã în careul mic.
Bãlaºa – Nici el nu a stat bine
la faza deschiderii scorului, nu-l

atacã decisiv nici pe Platini ºi nici
nu face marcaj la Cristea.
Vãtãjelu – Prestaþie oribilã.
Tocmai când credeam cã ºi-a
revenit, iar unii îl vedeau deja o
soluþie pentru naþionalã, a venit
acest meci groaznic al sãu. N-a
reuºit nicio centrare bunã, a greºit multe pase, a fost mereu pe
picior greºit, inclusiv în apãrare,
are vina sa ºi la golul marcat de
ieºeni. A fost înlocuit pe final,
dupã ce jucase prost. Mereu încearcã sã gãseascã alibiuri, îºi
ceartã colegii dupã faze în care
el este cel care comite erori.
Mateiu – A fost poate cel mai
bun jucãtor al Craiovei în meciul
cu Iaºi. A alergat mult într-o zonã
importantã, a avut trei ºuturi periculoase, douã puþin pe lângã poartã, altul prins de portar. La faza din
care ieºenii au marcat i-a pasat lui
Koljic într-o poziþie în care bosniacului îi era greu sã controleze mingea, ºi cu doi jucãtori în spate, probabil a fost ºi faultat atunci. Imediat, Mateiu trebuia sã întrerupã
contraatacul, dar n-a mai apucat.

Bancu – Joacã bine ºi în acea
Ivanov – Dupã cele 3 pase de
Bãrbuþ – Folosit puþin în ultipoziþie, îl ajutã talentul, forma
gol din meciul de la Mediaº nu a
ma perioadã ºi în acest meci, nu
sportivã ºi fizicã, deºi a revenit
mai prins echipa. Surprinzãtoare
a intrat deloc bine, la fel ca la
dupã o accidentare. Pe final a
decizia lui Piþurcã, fiindcã bulgaBotoºani. Este un jucãtor care are
revenit fundaº stânga, dar nu va
rul este jucãtorul care s-a adaptat
nevoie de încredere, la Voluntari
putea evolua la Cluj, fiind suscel mai bine dintre cei aduºi anul
pãrea ieºit din joc, dar a fãcut o
pendat, o mare pierdere în acest
acesta. A jucat puþin ºi acum.
reprizã secundã formidabilã.
derby, mai ales cã Vãtãjelu este
într-o formã slabã.
Ioniþã – Cea mai mare dezamãgire, alãturi de Vãtãjelu. I s-a
FC Botoºani – Sepsi 1-1
mai oferit încã o ºansã, a jucat
Au marcat: M. Roman 84 / Vaºvari 54 – pen.
din nou slab, a pierdut multe
„U” Craiova – Poli Iaºi 1-1
mingi, multe dueluri, nu pare preAu marcat: Carlos Fortes 82 / A. Cristea 70.
gãtit de competiþie. Poate cã treGaz Metan – Clinceni 2-1
buia sã i se desa aceastã ocazie
Au marcat: S. Buº 71, Cardoso 73 / N. Roºu 84 – autogol.
în Cupã, cu Reºiþa, fiindcã era
FCSB – Dinamo 1-1
greu dupã atâtea meciuri în care
Au marcat: Fl. Coman 28 / D. Ciobotariu 9.
a lipsit sã aducã vreun plus întrViitorul – CFR Cluj 3-1
un meci important. Greu va mai
Au marcat: Peteleu 27 – autogol, C. Matei 36, Rivaldinho 57 /
prinde minute la Craiova.
Culio 76 – penalty.
Ivan – Nu a fost în apele sale,
FC Voluntari – Chindia 0-1
deºi nu se poate spune cã a jucat
A marcat: Rodriguez 29 – autogol.
prost. A avut acel ºut în prima
Astra – Hermannstadt 0-0
reprizã pe lângã poartã, iar în
partea secundã a fost penalty clar
M
V
E
Î
G
P
la pãtrunderea sa. Este interesant CLASAMENT
cum va arãta echipa dupã venirea lui Zakaric, þinând cont cã 1. CFR Cluj
12 7
3
2
29-11 24
Mihãilã are locul sãu în stânga, 2. Viitorul
12 7
3
2
29-15 24
fiind ºi under 21, iar Koljic nu va
3. Craiova
12 7
2
3
18-12 23
mai putea fi scos din echipã.
4.
Mediaº
12
6
3
3
22-17 21
Mihãilã – Prestaþie discretã,
s-a remarcat prin centrarea de la 5. Poli Iaºi
12 4
6
2
15-11 18
gol ºi prin acel fault suferit la 17 6. Botoºani 12
3
7
2
18-18 16
metri, în prima reprizã, dar la
care arbitrul nu a intervenit.
12
4
4
4
14-14 16
Fortes – A început meciul cum 7. Astra
nu se putea mai prost, cu un luft 8. Sepsi
12 2
9
1
11-8 15
într-o situaþie de gol. Nu a fãcut
9.
Chindia
12
4
3
5
15-17
15
un meci rãu, însã nici unul prea
12
4
3
5
14-18 15
bun, chiar dacã a marcat. Parcã 10. FCSB
a jucat mai bine în spatele lui Kol- 11. Dinamo
12
4
2
6
16-21 14
jic decât ca vârf împins.
12. Hermann. 12
3
2
7
11-22 11
Koljic – De neînþeles scoate13.
Clinceni
12
2
3
7
16-26 9
rea sa din echipã, fiindcã pare sã
1
2
9
8-26 5
reziste bine fizic. A avut acea 14. Voluntari 12
barã, dar a avut destul de puþin
timp pentru a face mai mult.
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