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Controlorii RAT Craiova, dotaþi cu camere video portabile
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Angajaþii RAT Craiova
care efectueazã controlul
biletelor ºi al abonamentelor în autobuze ºi tramvaie
vor fi dotaþi, în viitorul
apropiat, cu camere video
portabile. Conducerea societãþii de transport susþine cã a luat aceastã mãsurã pentru ca verificarea biletelor sã se facã în condiþii de siguranþã,
atât pentru cãlãtori, cât ºi pentru controlori.
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Un discurs al contrastelor
MIRCEA CANÞÃR
Preºedintele Klaus Iohannis a avut,
ieri, un discurs sobru, pe alocuri chiar
echilibrat, la ºedinþa solemnã a Parlamentului, organizatã cu ocazia Zilei Naþionale a României. A spus domnia sa,
între altele, cu acest prilej festiv, cã trecutul nostru este unul al contrastelor.
Excelentã idee. Numai cã argumentaþia
imediatã, de circumstanþã, n-a mai susþinut-o convingãtor. ªi iatã una din ideile
prezente în discursul sãu: „La 30 de ani
de la cãderea comunismului ºi recucerirea libertãþii noastre, celebrãm Ziua
Naþionalã cu gândul la generaþiile care
au fãcut posibilã România democratã
ºi europeanã de astãzi”. Citatul nu e
scos din context, ci mai de grabã de
sine stãtãtor. Gândul nostru al tuturor
românilor, s-a îndreptat, în aceste zile,
chiar ºi în contextul festivitãþii solemne de la Parlamentul României, spre
pãrinþii fondatori ai României Mari Unite,
vorbele lor fiind fundaþia ºi moºtenirea

noastrã care, asemeni oricãrei moºteniri, aduce nu doar drepturi, ci ºi obligaþii morale. Revin la ideea cardinalã
enunþatã de preºedintele Klaus Iohannis în expunerea fãcutã. Fiindcã ea scapã, în conþinut, unele detalii. Marele
nostru istoric Dinu C. Giurescu ºi academicianul Mircea Maliþa, diplomat de
carierã, din pãcate ambii trecuþi la cele
veºnice, într-o lucrare de referinþã „Zid
de piatrã, turnuri de frãþie” (Ed. Compania 2011) descriu cu lux de detalii
revenirea administraþiei româneºti în
Transilvania, dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, în condiþiile în care statutul impus þãrii noastre „a reprezentat o patã”. Au existat aºadar generaþii
întregi de oameni ale cãror minþi vedeau prin ceaþã ºi acþionau cu câteva
raze de luminã, care au lucrat tãcut ºi
iscusit la luminiºul deschiderii. Cã ne
place sau nu, regimul comunist –neregretat- prãbuºit în urmã cu 30 de ani,

a lãsat România în hotarele ei naturale, ºi aserþiunea aparþine, inclusiv actualului ambasador al României la Berlin, Emil Hurezeanu. Sunt destule lucrãri publicate despre revenirea Transilvaniei la patria mamã, în 1945.
„Vrednicia neamurilor, prin urmare ºi
a noastrã, se judecã dupã temeinicia
hotãrârilor ce se iau, dupã mãsura de
înãlþare sufleteascã cu care se alãturã
acestor hotãrâri, ºi dupã stãruinþa cu
care se silesc a înfãptui hotãrârile luate” spunea Iuliu Maniu în discursul
sãu, fulminant, de la 1 decembrie 1918.
A mai spus preºedintele Klaus Iohannis, citând din Nicolae Iorga cã „avem
nevoie de unitate, consens, toleranþã
ºi solidaritate, în jurul marilor proiecte naþionale, fiindcã doar aºa vom putea construi þara pe care ne-o dorim”.
Nimic de comentat. Numai cã tot preºedintele Klaus Iohannis declara, întro mecanicã previzibilã, prezent la o în-

tâlnire cu parlamentarii liberali, ieri dimineaþã, cã se va implica pentru a realiza într-un an de zile „o Românie fãrã
PSD”. Reafirmându-ºi intenþia de rãzboi deschis contra social-democraþilor, partid parlamentar, al cãrui candidat la alegerile prezidenþiale a luat peste trei milioane de voturi, ºi considerând „România normalã” echivalentã
cu o þarã din care PSD-ul este eliminat, tare ne temem cã apelul la solidaritate este unul sortit eºecului. De la
preºedintele þãrii vrem sã ºtim cum
gândeºte, cum cântãreºte o situaþie sau
alta, cum înþelege sã-ºi exercite pas cu
pas funcþia. Afiºând mereu aceeaºi
minã prost dispusã, acelaºi discurs
obsesiv-compulsiv, semnele nu sunt
deloc tonice, în atingerea unor deziderate naþionale. Mai degrabã ne îndreptãm spre o „baricadare” a unora ºi
altora în nervozitãþi ºi stãri convulsive,
greu de surmontat.
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- Popescu tot timpul a
avut posturi cheie ºi-acum,
e sub cheie.

Potrivit rezultatelor celui mai recent Eurobarometru, mai mult de trei din patru
cetãþeni considerã cã moneda unicã este
beneficã pentru Uniunea Europeanã. Acesta este cel mai puternic sprijin înregistrat
de la începerea sondajelor, în 2002.
Potrivit rezultatelor celui mai
recent sondaj Eurobarometru
privind zona euro, 76 % din
respondenþi considerã cã moneda unicã este beneficã pentru UE. Acesta este cel mai important sprijin de la introducerea monedelor ºi bancnotelor
euro în 2002, în creºtere cu 2
puncte procentuale faþã de nivelurile record înregistrate deja
anul trecut. De asemenea, o
majoritate de 65 % din cetãþeni
din zona euro considerã cã
moneda euro este beneficã pentru propria lor þarã: aceasta
este, de asemenea, cea mai
mare cifrã înregistratã pânã
acum. Moneda comunã este
susþinutã de majoritatea cetãþe-

nilor din toate cele 19 state
membre ale zonei euro.

Datoritã
monedei euro,
ne este mai uºor
Deºi este încã o monedã tânãrã, euro a împlinit 20 de ani
anul acesta. Cu toate acestea,
europenii sunt conºtienþi de beneficiile practice pe care le-a adus
în viaþa lor de zi cu zi. Patru din
cinci respondenþi considerã cã
moneda euro a facilitat activitãþile comerciale transfrontaliere,
compararea preþurilor ºi cumpãrãturile în alte þãri, inclusiv online. De asemenea, o majoritate
absolutã considerã cã moneda

euro a facilitat cãlãtoriile ºi a contribuit la scãderea preþurilor
acestora. Moneda euro înseamnã mai mult decât monedele ºi
bancnotele din buzunarele noastre: ea este un simbol al unitãþii Europei ºi al forþei sale în lume. În
prezent, 340 de milioane de europeni din 19 state membre folosesc
moneda euro. Ea ne-a adus beneficii tangibile tuturor: preþuri stabile, costuri mai mici ale tranzacþiilor, economii protejate, pieþe mai
transparente ºi mai competitive,
intensificarea comerþului, facilitarea cãlãtoriilor ºi standarde de via-

Aproximativ 17 500 de
respondenþi din cele 19 þãri din
zona euro au fost intervievaþi
prin telefon în perioada 14-19
octombrie 2019.
þã mai ridicate. Aproximativ 60 de
þãri din întreaga lume îºi leagã,
într-un fel sau altul, monedele lor
de moneda euro.

Sprijin puternic
pentru reforme
În ceea ce priveºte coordonarea politicii economice, inclusiv
a politicilor bugetare, 69 % din
europeni considerã cã este necesarã o coordonare sporitã în
zona euro, în timp ce doar 7 %
ar dori reducerea cooperãrii. De
asemenea, 80 % din cetãþeni continuã sã sprijine reformele economice menite sã îmbunãtãþeascã performanþele economiilor
naþionale. Acest lucru se reflectã, de asemenea, în rezultatele naþionale, cu o majoritate clarã în
toate þãrile din zona euro. O majoritate de 65 % din respondenþi
s-a declarat în favoarea retragerii monedelor incomode de 1 ºi
2 cenþi prin rotunjirea obligatorie la cei mai apropiaþi cinci cenþi
a preþului final al cumpãrãturilor
în magazine ºi supermarketuri.
O majoritate absolutã sprijinã
aceastã idee în 16 dintre cele 19
þãri din zona euro.
MARGA BULUGEAN
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Controlorii RAT Craiova, dotaþi
cu camere video portabile
Angajaþii RAT Craiova care efectueazã controlul biletelor ºi al abonamentelor în autobuze ºi tramvaie vor fi dotaþi,
în viitorul apropiat, cu camere video
portabile. Conducerea societãþii de
transport susþine cã a luat aceastã mãsurã pentru ca verificarea biletelor sã se
facã în condiþii de siguranþã, atât pentru cãlãtori, cât ºi pentru controlori.
La sfârºitul lunii trecute, o tânãrã care circula cu unul dintre
autobuzele RAT Craiova a susþinut cã a fost bruscatã de doi
controlori ai societãþii de transport, care i-au solicitat abonamentul la control. Potrivit conducerii RAT Craiova, angajata
care a efectuat controlul respectiv a fost mutatã recent de pe
funcþie, fiind încadratã într-un
alt compartiment al societãþii. În
paralel cu aceastã decizie, cazul
a intrat ºi în atenþia comisiei de
disciplinã care urma sã se pronunþe în cursul acestei sãptãmâni. „Subiectul este în analizã, urmeazã partea cãtre comisia de disciplinã. Prima parte presupune note informative scrise
de cãtre cei implicaþi în eveniment ºi sãptãmâna viitoare (n.r.
– aceastã sãptãmânã) se întruneºte comisia de disciplinã sã
analizeze punctul de vedere al
angajaþilor. Þinând cont de cele
expuse ºi prezentate pe reþele de
socializare, se va lua o decizie”,
a menþionat Marcel Tãnãsescu,
directorul RAT Craiova, într-o
conferinþã de presã, susþinutã
sãptãmâna trecutã.

Vor fi achiziþionate ºase
camere video

Pornind de la acest caz, conducerea RAT Craiova a decis sã

ia mãsuri pentru ca efectuarea
controlului în autobuze ºi tramvaie sã se execute în condiþii
de siguranþã. Echipajele de control vor fi dotate, dupã cum a
anunþat directorul societãþii, cu
camere video ce vor înregistra
operaþiunea de verificare ºi control a biletelor ºi abonamentelor. „În perioada urmãtoare, fiecare controlor va avea montatã o camerã de luat vederi pe el
”, a anunþat directorul Marcel
Tãnãsescu. În cadrul RAT Craiova, sunt în total 12 controlori, care efectueazã verificarea
cãlãtorilor în echipe de câte
ºase. Conducerea societãþii
apreciazã cã dotarea cu echipament video a angajaþilor de
la control va necesita o contribuþie financiarã de 4.000 de lei,
bani care vor fi investiþi în achiziþia a ºase camere video.

Controlorii vor fi dotaþi
ºi cu veste incripþionate

Tot ca o mãsurã de îmbunãtãþire a controlului, autoritãþile locale se gândesc ca angajaþii sã se prezinte în faþa cãlãtorilor echipaþi ºi cu veste incripþionate adecvat, în momentul în care solicitã biletele ºi
abonamentele acestora. „Controlorii au ecusoane pe care le
prezintã, dar este o sugestie

bunã ºi vom analiza sã vedem
dacã pot sã poarte ºi vestã cu
însemnul controlor”, a admis
Sorin Manda, administratorul
public al oraºului. Potrivit
acestuia, controlorul angajat al
RAT Craiova nu are dreptul sã
aplice amenzi, în momentul în
care depisteazã o persoanã
care circulã fãrã bilet, ci doar
poate sã întocmeascã un proces-verbal de contravenþie prin
care se stabileºte amenda. „Ei
nu au aceastã capacitate de a
da amenzi. Ca sã nu fie îndreptaþi spre poliþia localã, existã
acel bilet de suprataxã, care
este 30 de lei ºi care este reglementat de o HCL”, a explicat Sorin Manda modalitatea
prin care se efectueazã acum
controlul în mijloacele de
transport.

Verificarea biletelor,
în era validatoarelor
cu coduri quard
Controlul va fi mult mai sigur însã abia atunci când, în
autobuzele ºi tramvaiele RAT
Craiova, vor fi montate validatoare cu coduri quard. Autoritãþile apreciazã cã procesul
de control va fi unul automatizat. Va permite controlorului
societãþii de transport ca, pe
baza unei aplicaþii, sã citeascã
biletul electronic sau cardul de
cãlãtorie sau chiar biletul imprimat pe hârtie, acesta din
urmã având ataºat ºi el un cod
de bare ce va fi citit de validatoare. „Când controlorul efectueazã aceastã operaþiune, procesul de control se face automat, se sincronizeazã cu aplicaþia, informaþia se duce aco-

lo ºi nu mai rãmâne practic loc
de interpretare sau de decizie
la nivelul controlorului. Acest
lucru va spori acurateþea procesulului de inspecþie a titlurilor de cãlãtorie, va oferi în
timp real o vedere de ansamblu asupra tuturor activitãþilor
de control care se desfãºoarã
în mijloacele de transport”, a
detaliat Alexandru Irimia, reprezentantul firmei Telelink,
care a pus în circulaþie o aplicaþie de telefonie mobilã, „Craiova Transport”, pentru procurarea biletelor electronice. În
momentul în care securitatea
ºi acurateþea vor creºte, ºi cãlãtorii vor fi nevoiþi sã se conformeze ºi sã respecte regulile de circulaþie cu mijloacele
RAT Craiova, susþin autoritãþile locale.
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Momente emoþionante la Liceul Tehnologic
Transporturi Cãi Ferate din Craiova
Liceul Tehnologic Transporturi Cãi
Ferate (LTTCF) din Craiova a omagiat Ziua Naþionalã a României,
printr-un amplu spectacol, care sã
aducã aminte de gloria înaintaºilor ºi
sã dea încredere urmaºilor acestora.

Elevi, cadre didactice, de ieri
ºi de astãzi, au participat, la
LTTCF Craiova, la momente
emoþionante, prilejuite de sãrbãtorirea Zilei Naþionale a României. S-au prezentat dansuri

Moment emoþionant fost cel al evocãrii unuia care a dat prestanþã instituþiei de învãþãmânt, cel care a pus bazele „Fanfarei Liceului CFR”, aºa
cum i se spunea, pe vremuri, prof. Ion
Gãvenea – Moroianu.

populare, s-au interpretat cântece patriotice, de suflet, de elevii liceului, s-a adus, în puþine
cuvinte, de ceea ce înseamnã
istoria ºi tradiþiile. S-a evocat
trecutul, prin cuvintele unor

cercetãtori ºtiinþifici – Gabriel
Croitoru ºi Nicolae Mihai –
de la Institutul de cercetãri socio – umane „CS Nicolãescu
Plopºor”. „Suntem la o aniversare de mare bucurie, pentru
Marea Unire de la 1918. Pentru voi, copii, facem aceastã
manifestare, în aºa fel încât sã
simþiþi istoria. Voi trebuie sã duceþi mai departe tradiþiile acestui popor, indiferent unde vã
veþi afla, de-a lungul timpului.
Avem o Românie frumoasã ,
dar sã nu uitãm de Basarabia ºi
Bucovina. Liceul CFR are o tradiþie ºi va merge mai departe.
Suntem în preajma sãrbãtorilor
de iarnã, în apropierea Crãciunului, iar voi, copiii, sã aveþi
cele mai calde sãrbãtori. Nu
vorbim doar de 1 Decembrie ºi
de Crãciun, ci, vrem sã aducem aminte ºi de un om care a
dus faima liceului nostru peste
hotare. Este vorba de prof. Ion
Gãvenea – Moroianu, dirijorul fanfarei noastre, pe 29 decembrie împlinindu-se ºapte
ani de la trecerea sa în nefiinþã.
În acest sens, prof. dr. Constantin Arcuº, preºedintele
Societãþii Cultural – ªtiinþifice
Rãdineºti – Gorj, va fi prezent
alãturi de noi ºi va duce mai departe tradiþia”, aprecizat prof.
Cristian Dumitru Pãtraºcu,
director al LTTCF Craiova.

„In memoriam” Ion Gãvenea
- Moroianu
Ion Gãvenea – Moroianu a
fost mentorul unor întregi generaþii de elevi, care au cântat
în fanfara liceului, ºi care a dus
mai departe, peste hotare, renumele instituþiei de învãþãmânt.
Pe vremea dinainte de 1990, lumea se strângea, în fiecare duminicã, la Pavilionul din Parcul
Poporului – actualul „Nicolae
Romanescu”, sã asculte recitalul oferit de fanfara condusã de
acesta. Mai mult, cei de vârsta
a III-a, el fiind nãscut în 1924,
îl ºtiu ºi ca portar al legendarei
FC Craiova. Dar, istoria este istorie. Sã-l ascultãm pe Constantin Arcuº: „Am fost elev al acestui liceu, iar, în 1985, eram în

formaþie, ca rezervã, la toba –
mare. Am mers în Cehoslovacia, la un festival internaþional,
fanfara noastrã fiind singura
care era de amatori. S-a pus o
ploaie, iar toate celelalte formaþii au plecat, râmânând doar noi.
Domnul Gãvenea ne-a dirijat ºi
am mers, aºa pe ploaie, cântând,
pânã în centrul oraºului Kolin,
acolo unde se desfãºura festivalul. S-a oprit polaia, iar domnul profesor a fost desemnat sã
dirijeze festivitatea de final. De
aceea, printr-un protocol ci liceul CFR, care se întinde pe 10
ani, vom alcãtui, noi cei din Gorj
ºi cei din Craiova, un ansamblu
de colinde, muzicã patrioticã,
popularã ºi simfonicã, în memoria acestui imens Ion Gãvenea
– Moroianu.”

„T
enisul în ºcoala ta” a început, în Dolj,
„Tenisul
la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”
Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” din Craiova a fost, în urmã cu câteva zile, prima gazdã,
din Dolj, a unui program derulat de Federaþia
Românã de Tenis din România, în parteneriat cu
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii. Este vorba
de proiectul „Tenisul în ºcoala ta”, prin care se
cautã tinere talente, care pot atinge performanþa, cu vârsta cuprinsã între 6 – 10 ani.
Federaþia Românã de Tenis
(FRT) a încheiat un protocol de
colaborare, în septembrie 2019,
cu Ministerul Educaþiei Naþionale (actualul Ministerul Educaþiei
ºi Cercetãrii), prin care se cautã
tinere talente, venind ºi pe performanþele extraordinare obþinute
de Simona Halep, în ºcoli. FRT
îºi propune un program de introducere a programului de tenis, gratuit, în timpul orelor de
educaþie fizicã ºi sport.

”Baza materialã necesarã desfãºurãrii acestor ore de pregãtire în ºcoalã va fi furnizatã de
antrenorii implicaþi în activitate,
ºcoala neavând nicio obligativitate în acest sens. Ne propunem
ca antrenorii acreditaþi de FRT
sã desfãºoare cel puþin o orã pe
sãptãmânã cu elevii claselor 0 IV”, se aratã în adresa nr. 1947/
14.10.2019, trimisã de FRT. La
Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”
din Craiova , s-a desfãºurat , zi-

lele trecute, prima descindere de
acest fel. Copiii , însoþiþi de pãrinþi, au asistat la demonstraþii de
tenis, în vederea racolãrii celor
mai talentaþi.
„La „Buzeºti”, a fost începutul. La nivel naþional, au fost
selectate 50 de cluburi, care
sunt în cãutare de viitori performeri, de la vârste mici (6 –
10 ani). Se va merge în toate
ºcolile, inclusiv în judeþ, pentru a selecta viitorii campioni,
din fiecare judeþ urmãrind sã
gãsim minimum ºase copii cu
potenþial. Aºteptãm colaborarea
cât mai multor instituþii de învãþãmânt, aºa cum am avut la
„Fraþii Buzeºti”. Este un proiect important ºi, suntem siguri,
cã va aduce rezultate”, a precizat Victor Stãnicã, managerul
unui club de tenis, care îi poartã numele, selectat în program.
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Trei evenimente sãptãmâna aceasta la Filarmonica ”Oltenia” Craiova
Sãptãmâna aceasta, la Filarmonica “Oltenia”
Craiova au loc 3 evenimente: astãzi - un recital
de pian susþinut de Cristina Tomescu, marþi - concertul coral “Psalmodia” ºi vineri - închiderea
Festivalului Internaþional “Craiova Muzicalã” 46,
cu Orchestra Simfonicã din Chiºinãu.
Luni, 2 decembrie 2019, ora 19:00
Recital de pian: CRISTINA TOMESCU
În program:
Johann Sebastian Bach: Preludiu ºi Fuga nr. 12
în Fa minor
Frédéric Chopin: Sonata nr. 2 în Si bemol minor, op.35
Joseph Haydn: Sonata în Re major, Hob. XVI:42
Serghei Rahmaninov: Sonata nr. 2 în Si bemol
minor, op. 36
Marþi, 3 decembrie 2019, ora 19:00
Concert coral Festivalul Internaþional „Craiova Muzicalã” - Ediþia 46
Formaþia de muzicã bizantinã PSALMODIA
Universitatea Naþionalã de Muzicã din Bucureºti
Conducerea muzicalã:
Arhid. conf. univ. dr. GABRIEL OPREA
Prof. univ. dr. NICOLAE GHEORGHIÞÃ
Vineri, 6 decembrie 2019, ora 19:00
Închiderea Festivalului Internaþional „Craiova Muzicalã” - Ediþia 46
Concert simfonic
Orchestra Simfonicã a Filarmonicii Naþionale „Serghei Lunchevici” Chiºinãu ( Republica Moldova)
Dirijor: Dumitru Cârciumaru

ALAIUL DATINILOR „Din bãtrâni,
din oameni buni“ 2019

Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Dolj, cu sprijinul Consiliului Judeþean Dolj, organizeazã ALAIUL DATINILOR „Din bãtrâni, din oameni buni“, duminicã, 8 decembrie 2019,
la Teatrul pentru copii ºi tineret „Colibri“ Craiova, între
orele 16:00 - 21:00.

ªi în acest an, publicul se va delecta cu obiceiurile
specifice Crãciunului ºi Anului Nou, aduse în scenã de
grupuri, ansambluri ºi soliºti din Dolj, Gorj, Mehedinþi,
Argeº, Sibiu, Timiº, Cluj, Maramureº.
Participã:
formaþii din judeþul Dolj:
Ansamblul folcloric „Hora Desnãþuiului“
al Casei de Culturã „Adrian Pãunescu“
Bârca
Ansamblul „Trandafirul“ al Casei de
Culturã Dãbuleni
Grupul vocal „Steluþe dunãrene“ al Casei
de Culturã Calafat
Ansamblul folcloric „Doina Mischiului“
din Mischii
Ansamblul folcloric „Dor Cãlãtor“,
Craiova
Octetul „Leru-i, ler“ din Craiova
formaþii din alte zone etnografice ale þãrii:
Ansamblul „Sânziene bãnãþene“, Giarmata, Timiº
Ansamblul „Cununa“, Agnita, Sibiu
Ansamblul de datini ºi obiceiuri „Roua“,
Cloºani-Padeº, Gorj
Ansamblul folcloric „Liliacul“, Baia de
Aramã, Mehedinþi
Ansamblul folcloric „Bratia“, Vlãdeºti,
Argeº
Grupul folcloric „Gorjeanca”, Târgu Jiu,
Gorj
precum ºi soliºtii:
Maria Golban ªomlea, Florian Roºan ºi
Flavius Pop, Cluj
Maria Casandra Hauºi, Maramureº
Liliana Dulcu, Gorj
Mãdãlina Stoica, Dolj
Luiza Turcu, Dolj
Liviu Olteanu, Dolj
Alexandru Lilea, Dolj.
Prezintã Simona Muºuroi.

Eveniment caritabil:
“What’s your Superpower
this Christmas?”

Departamentul de Studii Anglo-Americane ºi Germane al
Facultãþii de Litere, Universitatea din Craiova, în parteneriat cu
„Tower Hill” Language Centre, organizeazã duminicã, 8 decembrie, ora 17.00, la Restaurantul „Blue Moon” din Craiova
(Strada Brazda lui Novac 79 A) evenimentul caritabil “What’s
your Superpower this Christmas?”. Ideea le aparþine unor copii
care au vrut sã îºi deschidã câte o mini tarabã cu decoraþiuni de
Crãciun, felicitãri ºi alte produse confecþionate de ei, scopul
fiind acela de a sprijini strângerea de fonduri pentru copiii internaþi în secþia de Oncopediatrie a Spitalului Clinic Judeþean de
Urgenþã din Craiova. „Pentru copiii diagnosticaþi cu cancer,
dorim sã fim prezenþi cu toþii la eveniment. În acest context,
am pregãtit un concert, câteva numere de magie, dansuri ºi
multe alte surprize, pe care le veþi descoperi la faþa locului.
Copii, pãrinþi, studenþi ºi foºti studenþi, profesori ºi prieteni plãnuiesc de ceva vreme acest târg de Crãciun, care nu ar avea
niciun ecou fãrã prezenþa dumneavoastrã”, a menþionat lect.univ.dr Elena Butonescu, Department of British, American,
and German Studies, Universitatea din Craiova.
MARGA BULUGEAN

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Matinal
08:00 Matinal
09:00 Matinal
10:00 Cã'n viaþã
11:00 Teleshopping
11:30 Yanxi, palatul suspinelor
(R)
2018, China, Dramã, Istoric
12:30 Tribunã partidelor
parlamentare
13:00 1989 - decembrie roºu
(R)
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:10 Maghiarã de pe unu
17:00 Cooltura
17:35 Yanxi, palatul suspinelor
2018, China, Dramã, Istoric
18:35 Nadine
19:30 30 de ani în 30 de
episoade
19:40 Sport Meteo
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
22:00 Vremea barbarilor
2016, SUA, Acþiune, Dramã,
Istoric
23:00 1989 - decembrie roºu
00:00 Telejurnal
00:40 Nadine (R)
01:35 Cooltura (R)
02:00 Revizie tehnicã
05:55 Imnul României
06:00 România 9 (R)

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Kickboxer: Rãzbunarea
2016, SUA, Acþiune
23:15 ªtirile Pro Tv
23:45 Interviul
2014, SUA, Comedie
02:00 Lecþii de viaþã (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi
Dani
12:00 Observator
14:00 Gazdã perfectã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
18:50 Ajut eu!
19:00 Observator
20:00 Chefi la cuþite
23:30 Xtra Night Show
01:00 Observator (R)
02:00 Intrusul (R)
2016, Turcia, Acþiune, Crimã,
Dramã, Mister, Thriller
03:00 Acces direct (R)
05:00 Intrusul
2016, Turcia, Acþiune, Crimã,
Dramã, Mister, Thriller
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Iubire dincolo de timp
(R)
2015, Brazilia, Dramã,
Romantic
08:00 Campionatele Mondiale
de Gimnasticã Trampoline
09:00 Documentar 360° Geo
(R)
10:00 Câºtigã România! (R)
11:00 În direct cu viaþa (R)
12:00 Telejurnal TVR 2
12:40 Teleshopping
13:00 Culturã minoritãþilor
13:30 Sãnãtate cu de toate (R)
14:00 Documentar 360° Geo
15:00 Oanapp
16:00 Iubire dincolo de timp
2015, Brazilia, Dramã,
Romantic
17:00 În direct cu viaþa
17:15 Noro
2002, SUA, Dramã
18:45 Sport
19:00 Telejurnal TVR 2
19:35 E vremea ta!
20:00 Câºtigã România!
21:00 D'ale lu' Miticã (R)
22:00 Destine cã-n filme
23:00 Secrete de rãzboi
1998, SUA, Documentar
00:00 Câºtigã România! (R)
01:00 Secrete de rãzboi (R)
1998, SUA, Documentar
02:00 Revizie tehnicã
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

HBO
07:45 Favorita
09:45 Rampage: Scãpaþi de
sub control
11:35 Goosebumps 2:
Halloween bântuit
13:10 Infiltrarea lui Rick
15:05 Holmes ºi Watson
16:40 Silicon Valley
17:15 ªtirile sãptãmânii cu
John Oliver
17:50 Green Book: O prietenie
pe viaþã
20:00 Materiile întunecate
21:00 Aventura
22:05 Operaþiunea Hunter
Killer
00:10 Bãieþi rãi

PRO 2
07:45 Lacrimi de iubire (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Fiicele doamnei
Fazilet (R)
10:15 Preþul dragostei (R)
11:15 Teleshopping
11:45 Lasã-mã sã zbor (R)
13:45 Teleshopping
14:00 Legea iubirii (R)
15:00 O singurã privire
16:00 Dragoste de contrabandã
17:00 Inimi ºi lacrimi
18:00 Muzicã trãdãrii
19:00 Lasã-mã sã zbor
21:00 Fiicele doamnei
Fazilet
22:00 Preþul dragostei
23:00 Lacrimi de iubire
00:00 Lasã-mã sã zbor (R)
02:00 Dragoste de contrabandã (R)
03:00 Inimi ºi lacrimi (R)
04:00 Ce se întâmplã
doctore ?
04:15 Preþul dragostei (R)
05:00 Muzicã trãdãrii (R)

PRO CINEMA
07:30 Iubire mare
09:00 La bloc (R)
11:30 O zeiþã pe pãmânt (R)
13:45 Tribul învingãtorilor
(R)
16:00 Max
18:15 La bloc
20:30 Vitezã de declanºare
22:15 Concediu de la
cãsnicie
00:15 Vitezã de declanºare
(R)
02:00 Concediu de la
cãsnicie (R)
04:00 La bloc (R)

PRO X
07:00 ªtiri Sport.ro
08:45 Teleshopping
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
15:00 Ora exactã în sport (R)
15:45 Teleshopping
16:00 Marea þãcãnealã (R)
17:00 Cum am cunoscut-o pe
mama voastrã
18:00 M.A.S.H.
19:00 Marea þãcãnealã
20:00 Teoria Big Bang
20:30 Cum am cunoscut-o pe
mama voastrã
22:00 Agenþii S.H.I.E.L.D.
23:00 Dã-i bãtaie! Local
Kombat
00:00 ªtiri Sport.ro (R)
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
05:00 Ora exactã în sport (R)

PRIMA TV
07:20 Paradisul femeilor (R)
2015, Italia, Dramã, Romantic
09:30 Teleshopping
10:00 Starea naþiei (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Secrete de stil (R)
12:00 Teleshopping
14:00 Camera de râs
14:30 Teleshopping
15:05 Focus
16:00 Paradisul femeilor
2015, Italia, Dramã, Romantic
18:00 Focus 18
19:30 Trãsniþi
2003, România, Comedie
20:30 Spânzurãtoarea
2017, Crimã, Mister, Thriller
22:30 Starea naþiei
23:30 Focus din inima
României
00:00 Trãsniþi (R)
2003, România, Comedie
01:00 Spânzurãtoarea (R)
2017, Crimã, Mister, Thriller
03:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
03:30 Familia
2012, Italia, Dramã
05:30 Focus (R)
06:50 Teleshopping

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

marþi, 3 noiembrie 2019

RECOMANDÃRI TV
Operaþiunea
Hunter Killer
Se difuzeazã la HBO, ora 22:05

Un cãpitan de submarin
american face echipã cu puºcãºii marini pentru a-l salva
pe preºedintele Rusiei, rãpit
de un general rãzvrãtit. În
adâncime, sub Oceanul Arctic, cãpitanul de submarin Joe
Glass (Gerard Butler) se aflã
în cãutarea unui submarin
american dispãrut, atunci când descoperã cã în
largul mãrii se pregãteºte o loviturã secretã datã de
ruºi, ce ameninþã sã distrugã ordinea mondialã.

Kickboxer:
Rãzbunarea
Se difuzeazã la Pro TV, ora 21:30

Noul Kickboxer va
spune povestea lui
Kurt Sloan (Moussi),
un talentat luptãtor de
arte marþiale care trebuie sã înveþe strãvechea artã de luptã
Muai Thai pentru a
rãzbuna moartea fratelui sãu, omorât de cãtre Tong Po (Bautista). Master
Chow (Van Damme) este cel care îl instruieºte pe
Sloan în tainele kickboxing-ului.

Vitezã
de declanºare
Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30

Riley primeºte în dar de la
logodnica fratelui sau un
aparat vechi de fotografiat, iar
la puþinã vreme dupã aceea
fata este ucisã. Pânã sã reuºeascã sã facã o legãturã
între crimã ºi cadoul primit,
aflã cã logodnica lui, Kenzie,
a fost rãpitã ºi rãscumpãrarea cerutã este chiar aparatul. Fãrã sã mai piardã timpul, Riley îi cere ajutorul
fratelui sau, Cliff. Împreunã descoperã cã aparatul
conþine negative compromiþãtoare legate de o falsificare de bani în valoare de mai multe miliarde.
sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
SC NEOTOP SRL, reprezentata de Lupaºcu Silvia, în calitate de administrator, titular al proiectului ACHIZIÞIE DOTÃRI ªI UTILAJE PENTRU PRELUCRARE MANUALÃ A
TABLEI ÎN CADRUL SOCIETÃÞII SC NEOTOP
SRL, anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia
pentru Protecþia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ACHIZIÞIE DOTÃRI ªI
UTILAJE PENTRU PRELUCRARE MANUALÃ
A TABLEI ÎN CADRUL SOCIETÃÞII SC NEOTOP
SRL, propus a fi amplasat în localitatea Cârcea, strada Aeroportului nr. 262, judeþul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la sediul
AGENÞIEI PENTRU PROTECÞIA MEDIULUI
DOLJ, din Craiova, str. Petru Rareº nr. 1, jud.
Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30
ºi vineri între orele 8,00- 14,00 precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicãrii anunþului pe pagina de internet a
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj.

VÂNZÃRI

Vând loc de casã 500 mp,
intravilan Criva, asfalt,
CASE
pomi fructiferi, posibilitate
Vând sau schimb cu apã curentã. Telefon:
apartament Craiova, 0745/043.152.
casã mare cu toate utiliAUTO
tãþile super-îmbunãtãþitã
Vând
OPEL
CORSA - 450
în comuna Lipovu cu teren 7000 mp. Telefon: Euro. Telefon: 0764/
036.679.
0742/450.724.
Vând VW PASSAT 2005,
Vând casã mobilatã lo- model 2004, 1,9 TDI, 101
cuibilã Cioroiaºi + teren CP, berlinã, argintie, unic
2700 mp, anexe, vie, proprietar, întreþinutã, fãrã
pomi fructiferi Telefon: avarii, funcþioneazã impe0765/152.614.
cabil, 227.000 km reali,
Vând (schimb) casã locui- preþ 3100 Euro. Telefon:
bilã comuna Periºor, ca- 0722/537.912.
dastru, anexe, apã curen- Vând VW POLO- 11/
tã, canalizare la poartã, 2006, 1,4 TDI, negu meteren 4500 mp, livadã cu talizat, funcþioneazã impruni, vie. Telefon: 0765/ pecabil, unic proprietar,
291.623.
173.000 km reali, preþ
Euro. Telefon:
TERENURI 2600
0722/537.912.
Vând teren (locuri de Vând DACIA 1310 - impecasã), Podari. Telefon: cabilã 29.000 km - 4000
0722/943.220.
RON. Telefon: 0771/
Vând 3000 m pãmânt 398.229; 0351/448.323.
lângã lac, pãdure bun de
Camping la Negoieºti 20 VÂNZÃRI DIVERSE
km de Craiova sau par- Vând porþi metalice în stateneri. Telefon: 0723/ re bunã. Comuna Goieºti,
692.884.
Dolj. Preþ negociabil 1600
Vând în Bãile Govora RON. Telefon: 0722/
terenuri de 400 mp ºi 233.332.
1500 mp, toate utilitãþi- Vând cort mare 16 mp
le, asfalt, lângã pãdure. nemþesc merge la stupi,
Telefon: 0744/563.640; ºablon steaguri U.E. Tele0770/661.438.
fon: 0723/684.511.
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DECESE

STAÞIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE
AGRICOLÃ ªIMNIC, Craiova, ªoseaua
Bãlceºti nr. 54, oferã spre vânzare din
producþie proprie urmãtoarele:
-

BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ

-

LAPTE DE VACÃ

-

VACI ADULTE LA ÎNGRÃªAT

-

TÃURAªI LA ÎNGRÃªAT

Dalia fiicã, Valter ginere, Ann norã, Iol ºi Fabrizius anunþã cu durere încetarea din viaþã a tatãlui ºi bunicului
GABRIEL SÂRBU, om de
o aleasã bunãtate sufleteascã. Corpul neânsufleþit se aflã depus la Biserica creºtinã din Parcul Corniþoiu. Înhumarea
are loc astãzi la cimitirul
Nord. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!

CONDOLEANÞE

Relaþii suplimentare la telefon:

Asociaþia Poliþiºtilor în
Rezervã din cadrul Inspectoratului de Poliþie
Dolj regretã profund decesul neaºteptat a bunului prieten ºi coleg col (r)
STAN CONSTANTIN, Poliþist profesionist de excepþie ºi trasnmite condoleanþe familiei îndoliate!
Familia Costel Bazãverde precum ºi nepoþii
Andra ºi Claudiu regretã dispariþia cumnatului
respectiv unchiului
SÂRBU GABRIEL ºi sunt
alãturi de familia îndoliatã
în aceste momente triste.
Familia Doina Bazãverde,
Cristi, Radu ºi Alina sunt
alãturi de familia Dalia ºi
Ann Sârbu ºi transmit
sincere condoleanþe la
decesul cumnatului respectiv unchiului SÂRBU
GABRIEL. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!

0251/468.159.
Vând oglindã cristal dreptunghiularã 160/80 cm,
hainã lungã piele de cãprioarã nr. 50. Telefon:
0752/236.667.
Vând ortezã pentru hernie bãrbaþi nefolositã( Italia), cuverturã pluºatã grena pentru pat ºi 2 pentru
fotolii nefolosite, pantofi
negri ºi maro nr.42-43 noi.
Telefon: 0770/ 303.445.
Vând electrozi de Wolfram
de D 2,2 mm ºi D 3,2 mm
pentru sudat în argon. Telefon: 0740/515.044.
Vând urgent mobilã sufragerie compuºã din 6 corpuri ºi douã ºifoniere cu 3
uºi, pat dublu. Telefon:
0752/166.330.
Vând bibliotecã lemn, 2 fotolii VINTAGE, 1 aparat radio - pikup, 1 masã 12 persoane, 6 scaune, 1 birou, 1
maºinã de cusut (Rusia), 2
seturi inox (noi) crãtiþi - Italia,
2 undiþe de pescuit. Preþuri
mici. Telefon: 0729/684.222.
Vând 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 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.

PALAMARA BLOCK SISTEM SRL declarã pierdut certificat de înregistrare emis de ORC Dolj.
Se declarã nul.
FIRMA RADUCAN ANGELA IF declarã pierdute ºi
nule: Carte de intervenþie,
Registru Special, Numãr
unic de înregistrare pentru
CASA DE MARCAT, model TREMOL M20, seria:
VF10011570.
FIRMA WORK TEAM ASSOCIATIONS SRL declarã
pierdute ºi nule: Carte de
intervenþie, Registru Special, Numãr unic de înregistrare pentru CASA DE
MARCAT, model TREMOL
M20, seria: AC90010491.

Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/
943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI

Apartament 2 camere semidecomandat etaj 4 din 4,
zona femina mobilat, utilat,
modern, centralã proprie.
Telefon: 0721/177.748.

PIERDERI

FIRMA WORK TEAM ASSOCIATIONS SRL declarã
pierdute ºi nule: Carte de
intervenþie, Registru Special, Numãr unic de înregistrare pentru CASA DE
MARCAT, model TREMOL
M20, seria: AC90010494.

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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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Alb-albaºtrii sub lupã
Popescu – Toatã lumea îl
aºtepta, crezând cã s-a maturizat, cã a crescut în umbra lui Calancea ºi apoi a
italianului, mai ales cã în
rarele ocazii când a apãrat,
în Cupa României, a fãcuto bine, a dat încredere. Cu
Hermannstadt nu a avut de
lucru, dar acum a fost horror, deºi nu se poate spune
cã a fost asediu la poarta
sa. Nu i se poate imputa
golul, dar ce a urmat nu lasã
loc de speranþe. Parcã avea
de lucru cu sãpunul, nu cu
mingea. O fi avut ghinionul
sã apere într-un meci pe
ploaie, dar, deh, fotbalul se
joacã ºi în astfel de condiþii. A avut acea intervenþie
cu piciorul, se pare cã este
mai de încredere cu astfel
de intervenþii, decât în jocul
cu mâinile. Sã vedem pe
cina va miza acum Piþurcã,
îi va acorda o ºansã ºi veteranului Marinescu sau va
reveni Pigliacelli.
Mãþel – Dacã la Vlãdoiu, un jucãtor U21 ºi oltean,
sunt asumate fluctuaþiile de
formã, la un jucãtor de 30
de ani, fost internaþional, nu
se acceptã evoluþii precum
cea de la Sepsi. Dupã un
meci bun cu Hermannstadt,
a urmat unul modest, sub
media echipei, pentru Mãþel. Depãºit uºor pe apãrare, ineficient pe atac. Probabil îl vom revedea pe Vlãdoiu în primul 11, dacã Martic nu va fi recuperat.

Bãlaºa – Este fundaºul
central pe care se bazeazã
echipa, restul par de umpluturã, se întrec în gafe. Nici
lui nu i-au ieºit multe pase,
dar oricum este mult mai eficient ºi pe construcþie decât
colegii din centrul defensivei. A scos acea scãriþã a lui
Dimitrov pe final. Lângã el
ar fi fost aºteptat Cosic, dar
se pare cã anul este încheiat
pentru acesta.
Tiago Ferreira – Lui îi stãtea bine în afara lotului, aºa
cum îl gãsise Piþurcã atunci
când a venit. Poate i-a pierit
definitiv instinctul antrenorului de 63 de ani, poate criza
de stoperi l-a determinat sã-i
mai ofere ºanse, dar cert este
cã portughezul e irecuperabil.
A jucat decent numai în sistem cu 3 pe fund, în rest e catastrofã. La faza care a decis
meciul, a fãcut henþ, i-a aºezat frumos mingea atacantului advers, nu mai rãmânea decât sã o trimitã singur în propria poartã, pentru un sabotaj
ca la carte. Nu e surprinzãtor
cã gafeazã, mirã faptul cã mai
este folosit.
Bancu – Nici el nu a fãcut un meci mare, dar ºi aºa
a fost peste media echipei.
A urcat mult, a deposedat tot
ce era pe partea lui, e mai
greu totuºi sã fie decisiv ºi
în deplasare. Cam superficial marcajul la faza fixã din
care Carnat era sã facã 2-0.
Qaka – În mare parte a
timpului a fost în afara jocu-

Liga I, etapa a XVIII-a
Astra – Gaz Metan 1-0
A marcat: Alibec 26.
Dinamo – Poli Iaºi 1-0
A marcat: Perovic 48.
Sepsi – „U” Craiova 1-0
A marcat: Safranko 8.
Voluntari – FCSB a fost amânat.
Chindia – Clinceni 2-5
Au marcat: Cherchez 3, Raþã 41 / Buziuc 18,
Merloi 29, 39, 55, Vojtus 70.
Hermannstadt – CFR Cluj 1-1
Au marcat: P. Petrescu 85 – pen. / Omrani 79.
Botoºani – Viitorul s-a jucat asearã.

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

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

18
18
17
18
18
17

10
10
9
9
7
8

5
4
5
4
6
3

3
4
3
5
5
6

40-14
28-18
39-20
26-17
25-22
25-23

35
34
32
31
27
27

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

18
17
18
18
18
18
18
17

7
5
5
3
4
4
3
1

4
8
7
10
6
5
6
5

7
4
6
5
8
9
9
11

25-29
24-23
19-23
16-18
24-33
20-33
14-32
11-31

25
23
22
19
18
17
15
8

lui, a greºit cam tot ce a avut
de fãcut. Pare greu de crezut, dar albanezul are 10 mii
de euro pe lunã. Sunt juniori
la echipã care au câteva
sute de euro salariu ºi sunt
peste Qaka.
Ivanov – A revenit în primul 11, dar nu a depãºit media echipei, nu a ieºit în evidenþã cu nimic, deºi nu se
poate spune chiar cã a jucat
la alibi.
Cicâldãu – A avut douã
sau chiar trei situaþii mari de
gol. A ales o soluþie interesantã în prima reprizã, acel
lob, dar n-a fost precis, apoi
a tras rãu de tot cu stângul,
în partea secundã. Nu s-a
miºcat rãu, dar fiind unul dintre liderii echipei trebuie sãºi asume responsabilitatea la
astfel de rezultate.
Niþu – Puºtiul s-a speriat
de ocazia uriaºã pe care
avut-o în primele minute.
Erau numai doi fundaºi pe
spaþiul porþii, mai bine de
atât e greu sã prinzi. A în-

cercat apoi sã se revanºeze,
s-a implicat în joc, a apãrut
ºi în defensivã, dar se dusese ºansa lui. A rãmas doar
30 de minute pe teren.
Mihãilã – Patru ºuturi de
notat în contul sãu, trei, aiurea, unul, în transversalã. A
pasat bine în profunzime de
câteva ori, pentru Ivan ºi Zakaric, dar ar trebui sã fie
mult mai prezent în joc, fiindcã are mare potenþial, are
ºut, vitezã, pasã.
Ivan – De ziua sa onomasticã, a fost probabil cel
mai bun jucãtor al Craiovei,
chiar dacã nu a avut reuºite
concrete. A avut acþiunio
bune, a pasat de 3 ori ideal,
de douã ori pentru Cicâldãu
ºi o datã pentru Niþu, au fost
adevãrate assist-uri. A mai
avut o acþiune la care putea
pasa pentru Mihãilã sau Zakaric, aflaþi în poziþii de a
marca, dar atunci a preferat
sã finalizeze el ºi a fost blocat, iar pe respingere Cicâldãu n-a fost neinspirat.

Zakaric – A evoluat mai
bine la mijloc decât în bandã. N-a adus un plus faþã de
Niþu. A avut acel ºut din repriza secundã, în rest, destul
de modest.
Roman – N-a intrat deloc
bine, a avut acel ºut slab. Pe
de altã parte, dacã el s-ar fi
aflat la capãtul paselor de gol
ale lui Ivan, probabil ar fi
marcat mãcar o datã. Nu
convinge, totuºi, când i se
dau ºanse. Norocul lui cã
este singurul atacant veritabil, Koljic fiind accidentat, iar
Fortes, suspendat, deºi portughezul oricum nu prea reprezintã o concurenþã serioasã.
Mateiu – A revenit pe teren dupã mai mult de o lunã.
Deºi a jucat puþin, pe el l-am
vãzut pe teren, faþã de Qaka.
A încercat sã se implice, uneori
a greºit, a tras ºi acel ºut bun
de la mare distanþã, peste
poartã. Oricât i s-ar imputa lipsa de clarviziune, la ce are Craiova pe acel post, Mateiu este
cea mai bunã soluþie.

