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Consiliul Naþional al Elevilor,
conferinþã la Craiova

4

EDUCAÞIE

Ieri, în Aula „Regele Mihai I al României” , din
cadrul Universitãþii din Craiova, a avut loc Conferinþa Naþionalã – „Miºcarea de reprezentare a elevilor: Atunci ºi acum”, organizatã de Consiliul Naþional
al Elevilor. Aceasta se circumscrie celei de-a XXX-a
Adunãri Naþionale a Elevilor ºi a avut, ca motto,
„Fii vocea colegului tãu!”. Manifestarea s-a bucurat
de prezenþa unor oficialitãþi, pe lângã cele locale,
fiind, pe lângã ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii, ºi reprezentantul Administraþiei
Prezidenþiale ºi un membru al Comisiei
de Învãþãmânt din Senatul României.
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O dezescaladare a conflictului
americano-iranian, aproape imposibilã
Neoficial, SUA ºi Iranul se aflã într-un
rãzboi nedeclarat ºi o undã de ºoc traverseazã Orientul Mijlociu. În zadar, ºi deja
tardive, îndemnurile Franþei, Germaniei ºi
Marii Britanii ca „pãrþile” sã dea dovadã de
reþinere ºi sã asigure stabilitatea în Orientul
Mijlociu, dupã moartea generalului Qassem
Suleimani, la ale cãrui funeralii ieri, la Kerman, în sud-estul Iranului, ºi-au pierdut viaþa 32 de persoane ºi 190 au fost rãnite în
busculadele create, potrivit ºefului Serviciului naþional de urgenþã, Pir Hossein Kulivand. Situaþia este de-a dreptul neliniºtitoare, dovadã cã Angela Merkel, însoþitã de
ºeful diplomaþiei germane Heiko Maas, se
va afla pe 11 ianuarie a.c. la Moscova pentru o întâlnire cu Vladimir Putin. Bundeswehr-ul a anunþat ieri cã 120 de militari
germani, cantonaþi la Bagdad ºi Taji pãrãsesc Irakul fiind transferaþi în Iordania ºi
Kuweit. Luni, SUA au refuzat viza de intrare pentru ministrul iranian al afacerilor externe Mohammad Javad Zarif, care urma
sã asiste joi la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU. De altfel ministerul rus de
externe a declarat deja cã moartea generaEDITOR:
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de GABRIEL
BRATU-MIB

- Nu e bine Popescule;
s-au rãrit spitalele ºi s-au
înmulþit cimitirele.

MIRCEA CANÞÃR
desemnau Iranul ca responsabil al sabotalului iranian, ºeful forþelor Al Quds, consijelor petroliere din proximitatea strâmtorii
deratã organizaþie teroristã la Washington,
Ormuz ºi susþinerea rebelilor hutiºti din Yeva conduce la creºterea tensiuniilor în înmen. „SUA nu cautã rãzboi cu regimul iratreaga regiune. Qassem Soleimani care conducea forþele Al Quds, braþul armat al Renian, dar noi suntem pregãtiþi a rãspunde la
publicii Islamice, în strãinãtate, era responorice atac, condus prin procurã de Gardiesabil de acþiunile exterioare iraniene în prinnii Revoluþiei sau forþele regulate iraniene”
cipal în Siria, Yemen, Kenya. El recruta ºi
afirma consilierul preºedintelui Donald
coordona miliþiile ºiite pe care Iranul le utiTrump. Nu era deloc exclusã posibilitatea
liza în Orientul Mijlociu. A luptat contra
unei confruntãri directe între aliaþii SUA din
Daech în Irak ºi Siria, dar ºi în Somalia
golf ºi Israel contra Iranului. Pe de altã
contra grupãrii islamiste Al Shabaab, când
parte, provocãrile din partea iranianã au fost
americanii doreau sã foloseascã Daech confrecvente. Dupã ce autoritãþile britanice au
tra Iranului. Situaþia a devenit nu delicatã,
sesizat cã petrolierul iranian „Grace”, blocât explozivã. E drept, nu dintr-odatã, acucat în strâmtoarea Gibraltar, acuzat de limulãrile în timp fiind consistente. La 5 mai
vrãri cãtre Siria, a fost sechestrat, Gardieanul trecut, SUA anunþau deplasarea în apele
nii Revoluþiei, ca mãsurã de retorsiune,
golfului arabo-persic a portavionului USS
au fãcut acelaºi lucru cu un petrolier suAbraham Lincoln, ca rãspuns la semnalele
edez sub pavilion britanic. La 20 iulie anul
îngrijorãtoare din regiune. Mai mult, John
trecut, autoritãþile iraniene au doborât o
Bolton, consilier pe probleme de securitate
dronã americanã care i-ar fi violat spaþiul
naþionalã punea în gardã Iranul, la atacurile
aerian. O lunã mai târziu, SUA au dobovizând interesele americane. Tensiunile nrât o dronã iranianã care se apropia de o
au încetat sã creascã în peninsula arabicã
navã americanã în strâmtoarea Ormuz.
ºi în golf, în timp ce Arabia Sauditã ºi EmiLa mijlocul lunii septembrie, infrastrucratele Arabe Unite, aliaþi ai Washingtonului,
tura sectorului petrolier saudit din Abqaiq

ºi Khurais, a fost lovitã cu rachete. Sancþiunile americane contra Iranului s-au
dovedit inoperante. Pentru evitarea unei
escalade militare s-a vorbit mereu de cãutarea unui pact de non-agresiune, comparabil cu acordul de la Helsinki din 1975
între occidentali ºi sovietici. Din pãcate
minimul de securitate în regiune s-a fãcut þãndãri, prin cele întâmplate recent,
ºi a vorbi de o abordare calmã, diplomaticã menitã sã producã o dezescaladare
sunt vorbe în vânt. România, unul din
partenerii aliaþi ai SUA este prinsã în
aceastã convulsie declanºatã de Washington contra Iranului ºi invers. SUA avea
5200 de militari în Irak pânã la sosirea
altor forþe suplimentare pentru protejarea
ambasadelor din zona verde, cartierul ultra-securizat al Bagdadului –atacat de miliþiile pro-iraniene, în deosebi militarii ºi
diplomaþii americani- ºi pregãtirea militarã
a irakienilor, care nu-i mai doresc pe americani în þara lor. Preþul petrolului a început sã creascã vertiginos, ºi efectele se
vor resimþi în lumea întreagã Confuzã, ºi
totodatã extrem de periculoasã situaþie!

Preºedintele Klaus Iohannis :

„Situaþia din Irak ne priveºte”
Preºedintele Klaus Iohannis a efectuat ieri o
vizitã de lucru în landul Bavaria, ocazie cu care
a prezentat viziunea României referitoare la viitorul Europei ºi a purtat un dialog despre prioritãþile agendei europene. Au fost abordate o
serie de teme de actualitate cum ar fi Cadrul
Financiar Multianual, Brexit, politica de migraþie, precum ºi problema din Orientul Mijlociu.
Iohannis a spus în acest context cã Parteneriatul strategic cu Statele Unite este solid ºi funcþioneazã foarte bine, iar scutul de la Deveselu
este o parte a sistemului defensiv NATO.
“Parteneriatul strategic cu Statele Unite este solid ºi funcþioneazã foarte bine,
iar scutul de la Deveselu este o parte a
sistemului defensiv NATO ºi este foarte

bine cã funcþioneazã optimal. Aici nu vãd
niciun fel de probleme, însã trebuie sã fim
realiºti: situaþia din Irak ne priveºte, fiindcã noi avem foarte mulþi cetãþeni ro-

mâni care trãiesc ºi muncesc în zona Orientului Mijlociu, avem oameni ºi în Irak,
avem oameni ºi în alte þãri din zonã, ºtiþi
foarte bine. Avem reprezentanþe ºi, în
acest sens, sunt o serie de cetãþeni
români expuºi în zonã. Ne preocupã ºi vom lua toate mãsurile pentru
a fi un sprijin real dacã este nevoie. Pe de altã parte, avem ºi noi
militari în Irak, staþionaþi, care fac
parte din forþele NATO care participã în diferite proiecte de pregãtire. Sunt instructori care sunt din
partea noastrã acolo ºi, evident, siguranþa lor ne preocupã. O parte
din militarii noºtri au fost deja relocaþi. Deci tema este foarte importantã pentru noi. Eu personal îi
acord foarte multã atenþie. Sunt în
contact permanent cu Guvernul ºi
în special cu miniºtrii care se ocupã de aceste chestiuni, în speþã Externele ºi Apãrarea, ºi sunt convins
cã singura soluþie pentru aceastã
crizã care a apãrut - nu putem sã îi
spunem altfel - este o abordare calmã, diplomaticã ºi revenirea la calm
în aceastã zonã”, a precizat preºedintele României, Klaus Iohannis.
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Peste 1.500 de craioveni ºi-au plãtit
impozitele în prima zi
Peste 1.500 de craioveni au
ajuns, luni, la ghiºeele deschise
ale Direcþiei de Taxe ºi Impozite
din Craiova, pentru a-ºi achita
impozitele. ªi, ieri, în a doua zi
de platã, contribuabilii stãteau
la rând, fãrã însã a se mai forma
cozile din anii trecuþi, când oa-

Luni a fost prima zi din an
în care craiovenii au fost aºteptaþi la ghiºeele Direcþiei de
Taxe ºi Impozite pentru a-ºi
plãti taxele ºi impozitele pe
anul în curs. Pe la toate casieriile deschise în oraº, au
trecut peste 1.500 de craioveni care au ales sã-ºi plãteascã, încã de la început de
an, impozitul pe apartamente
ºi, dupã caz, maºini. Numãrul era pe care sã fie egalat
ºi ieri, în a doua zi de platã,
când funcþionarii de la ghiºee
încã mai primeau solicitãri de
platã din partea contribuabililor. La sediul central din Piaþa Mare, în jurul prânzului,
toate ghiºeele erau ocupate ºi
se încasau taxele de la craioveni, în timp ce alte persoane aºteptau sã le vinã rândul.
În holul central nu era însã
aglomeraþia pe care o întâlneai, în fiecare an, în aceste
zile, preluarea taxelor ºi impozitelor de la populaþie desfãºurându-se ca într-o zi
obiºnuitã de lucru.

ªase puncte de încasare,
în cartiere

Explicaþia pe care au oferit-o funcþionarii a fost cã oamenii nu mai formeazã cozi
uriaºe la sediul din Piaþa Centralã deoarece, în ultimii ani,
au fost deschise mai puncte
de încasare, în diferite zone
din Craiova. Nu mai puþin de
ºase centre în care se primesc impozitele au fost deschise pentru contibuabili în
cartiere. Pe lângã sediul central, taxele ºi impozitele aferente lui 2020 se mai pot plãti
pe strada „Mitropolit Firmi-

menii se înghesuiau la casierii
chiar în primele zile din an. Explicaþia funcþionarilor este cã
sunt încã alte ºase puncte de încasare deschise în cartiere, la
care se mai adaugã ºi alte cinci
modalitãþi de achitare, altele decât cea clasicã la ghiºeu.

lian”, nr. 14 (de luni pânã vineri, între orele 8.30 ºi
16.00); în Craioviþa Nouã, pe
bulevardul „Oltenia” (de luni
pânã vineri, între orele 10.30
ºi 18.00); în Brazdã, pe strada „Doljului” (de luni pânã
vineri, între orele 10.30 ºi
18.00); în Rovine, pe strada
„Nicolae Iorga” (de luni pânã
vineri, între orele 10.30 ºi
18.00); în cartierul „1 Mai”,
pe strada „Independenþei”
(de luni pânã vineri, între orele 10.30 ºi 18.00) ºi în cartierul „Lãpuº”, pe Calea Bucureºti (de luni pânã vineri,
între orele 10.30 ºi 18.00).

ºeu. Potrivit autoritãþilor, contribuabilii îºi
pot achita dãrile printro platã electronicã –
prin internet banking,
pe pagina de internet
www.ghiºeu.ro – doar
pentru persoane fizice, prin
ordin de platã, prin mandat
poºtal sau plata cu cardul
bancar la punctele de încasare. Funcþionarii de la Taxe ºi
Impozite precizeazã cã pentru evitarea aglomeraþiei la registratura instituþiei, pentru
declararea sau radierea mijloacelor de transport, craiovenii se pot programa online
pe portalul impozite.primariacraiova.ro pentru depunerea declaraþiilor fiscale. De
asemenea, în cazul persoanelor fizice, declaraþia de impu-

nere cu valoarea impozabilã
a clãdirii cu destinaþie nerezidenþialã, actualizatã în baza
unui raport de evaluare, se
depune pânã la data de 31
martie 2020. În cazul persoanelor juridice, respectiva declaraþie se depune tot pânã la
acea zi.

Impozitele pe clãdiri,
terenuri ºi maºini au crescut
cu 4,6%

Faþã de anul trecut, impozitele ºi taxele care sunt percepute craiovenilor au crescut

Declaraþiile de impunere
se pot depune pânã la
data de 31 martie

De asemenea, sunt puse la
dispoziþia craiovenilor ºi alte
metode de platã a impozitelor ºi taxelor, altele decât cea
clasicã, anume plata la ghicu 4,6%, anume cu rata inflaþiei care a fost calculatã
pentru 2018. În anul trecut,
rata inflaþiei a fost mult mai
micã, de 1,34%, astfel cã
majorarea taxelor ºi impozitelor nu a fost resimþitã de craioveni. Spre exemplu, un
apartament care se gãseºte
într-un bloc cu patru etaje,
care se aflã în zona centralã a
Craiovei, cu o suprafaþã de 70
de metri pãtraþi, impozitul
ajunge, în 2020, la suma de
199 de lei. Anul trecut, pentru aceeaºi locuinþã, locatarul
a plãtit un impozit de 191 de
lei. Majorarea se înregistreazã ºi la categoria terenuri.
Astfel, pentru un teren care

mãsoarã un hectar ºi se gãseºte în zona A a Craiovei,
proprietarul trebuie sã achite
un impozit de 9.113 lei; pentru zona B – 6.889 de lei, pentru zona C – 4.714 lei, pentru
zona D – 2.239 de lei. În ceea
ce priveºte impozitul pe maºini, creºterea se va simþi la
autovehiculele care au capacitatea cilindricã mai mare de
2.001 centimetri cubi.

Taxa pentru parcarea
rezidenþialã nu se încaseazã

O taxã nouã care a apãrut,
în acest an, este
taxa pentru parcarea
rezidenþialã. Anul trecut, în luna februarie, autoritãþile locale au instituit parcarea rezidenþialã cu
platã, care a fost inclusã în regulamentul local privind taxa
de parcare pe domeniul public al municipiului. Potrivit
H C L n r. 7 3 / 2 0 1 9 ,
aceastã taxã este
destinatã locatarilor
ºi se vor atribui
acestora în ordinea
depunerii cererilor.
În situaþia în care locurile de parcare din
jurul blocurilor nu
sunt suficiente pentru toþi locatarii,
acestea vor fi scoase la licitaþie de autoritatea localã. Potrivit funcþionarilor
de la Taxe ºi Impozite, respectiva taxã nu se încaseazã,
deocamdatã, odatã cu începutul anului, în acest moment
aflându-se în desfãºurare inventarierea acestora. La licitaþie, se va porni de la cuantumul care a fost instituit
prin hotãrâre de consiliu, în
funcþie de zonã: 150 de lei pe
an pentru locatarii din zona 0
a oraºului; 120 de lei pe an –
pentru zona 1 ºi 100 de lei pe
an – pentru zona 2. Taxa de
parcare pe domeniul public
se încaseazã, însã, ºi este de
43 de lei pe an, faþã de 41 de
lei cât a fost în anul trecut.

4 / cuvântul libertãþii

educaþie

miercuri, 8 ianuarie 2020
Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Consiliul Naþional al Elevilor,
conferinþã la Craiova
Ieri, în Aula „Regele Mihai I al României” ,
din cadrul Universitãþii din Craiova, a avut
loc Conferinþa Naþionalã – „Miºcarea de reprezentare a elevilor: Atunci ºi acum”, organizatã de Consiliul Naþional al Elevilor. Aceasta se circumscrie celei de-a XXX-a Adunãri
Naþionale a Elevilor ºi a avut, ca motto, „Fii
vocea colegului tãu!”. Manifestarea s-a bucurat de prezenþa unor oficialitãþi, pe lângã
cele locale, fiind, pe lângã ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii, ºi reprezentantul Administraþiei Prezidenþiale ºi un membru al Comisiei de Învãþãmânt din Senatul României.

Consiliul Naþional al Elevilor
(CNE) se pregãteºte de cea de-a
XXX-a Adunare Generalã ºi, în
acest context, ieri, în Aula „Regele Mihai I al României” a Universitãþii din Craiova, a avut loc
Conferinþa Naþionalã „Miºcarea
de reprezentare a elevilor: Atunci
ºi acum”, având ca motto „Fii
vocea colegului tãu!”. Dupã 30
de ani de când elevii s-au constituit în structuri care sã-i reprezinte, trecând prin multe dificultãþi, aceºtia ºi-au pus amprenta
asupra procesului educaþional,
constistituindu-se într-o voce
care s-a fãcut ascultatã în pproiectele guvernamentale. De aceea, elevii vor mai mult ºi îºi doresc sã schimbe mai multe în
ceea ce priveºte educaþia, acesta fiind ºi scopul întâlnirii din
Bãnie.

„Nu am venit la Craiova
doar ca sã facem poze”
Manifestarea a fost deschisã
de Alin Diþã, reprezentant al
Consiliului Judeþean al Elevilor
Dolj, cel care a ºi moderat, de la
microfon, întreaga acþiune: „Ne
bucurãm cã am devenit o capitalã a elevilor din toatã þara. Avem
ce discuta ºi, suntem cu toþii
convinºi, cã se vor vor adopta
proiecte care sã ducã la dezvoltarea învãþãmântului”.
Prima care a luat cuvântul a
fost Antonia Laura Pop, preºedinte al CNE: „Suntem conºtienþi
de nevoia unui efort conjugat al
tuturor elevilor pentru ceea ce
înseamnã „acum”, din titlul conferinþei noastre. În ceea ce priveºte „atunci”, ne gândim, pe de
o parte, la cei care ºi-au dedicat

eforturile pentru ceea ce este, în
prezent, CNE, ºi, pe de altã parte, recunoaºterii unor linii clare de
viziune pentru dezvoltare. Nu am
venit la Craiova doar ca sã facem
poze, ci sã vedem ce se poate
îmbunãtãþi. „Fii vocea colegului
tãu!” nu este un simplu motto, ci,
prin el, trebuie sã vedem ce putem face pentru colegii noºtri care,
ori nu au posibilitãþi materiale sãºi urmeze cursurile, ori sunt abuzaþi, ori... Este un proiect de amploare, va fi semnatã ºi o Rezoluþie, care, sper, sã fie luatã în considerare. Ne bucurãm cã avem
lângã noi factori de decizie importanþi în ceea ce priveºte procesul educaþional, care ne vor lua
în seamã”.

Oficialitãþi prezente
la manifestare

Au fost pretente ºi oficialitãþi
la acest eveniment, iar ministrul
Educaþiei ºi Cercetãrii, prof.
Monica Anisie, a precizat: „Cred
cã prin realizarea acestei Rezoluþii, se prefigureazã strategia pe
termen lung a CNE. Voi, elevii,
sunteþi în centrul actului educativ
ºi-i reprezentaþi pe colegii voºtri.
CNE are rol consultativ, dar þinem seama de pãrerile exprimate. Mandatul meu vi-l dedic vouã
ºi profesorilor . Dacã, voi, elevii,
aveþi probleme, le puteþi semnala
ori pe e-mail, ori pe telefon, acestea fiind publice. Mai mult, mi sa sugerat ca , la Inspectoratele
ªcolare Judeþene, în Consiliile de
Administraþie, sã fiþi reprezentaþi.
Asta am ºi fãcut ºi am trimis o
Notã telefonicã în acest sens. Mai
doresc sã mai spun ceva: pe lângã învãþãturã, nu uitaþi sã vã jucaþi ºi sã zâmbiþi ”.

La întâlnirea de ieri, a fost prezentã ºi Lavinia Craioveanu,
senator, membru al Comisiei de
Învãþãmânt din Senatul României. Aceasta a menþionat: „Sunt,
în primul rând, cadru didactic.
Sunt cu mare plãcere , azi, aici,
ºi voi veni mereu când voi fi invitatã. Cu toþii ne dorim o educaþie performantã. Vreau sã vã
rog ca , acolo unde învãþaþi, sã
fiþi cei care luaþi atitudine ºi sã
atrageþi atenþia atunci când se
întâmplã ceva rãu. Trebuie sã fiþi
atenþi la tot ceea ce se întâmplã
în clasã. Vom þine cont de pãrerile voastre”.
Administraþia Prezidenþialã a
avut-o ca reprezentantã pe Ligia Deca, consilier prezidenþial
pe învãþãmânt, care adeclarat:
„Am pornit, ca voi, ca reprezentantã a elevilor, în anii 1990. A
fost greu, la început, dar, iatã,
s-a ajuns la rezultate ºi, acum,
aveþi un cuvânt de spus. Trebuie sã vã gândiþi la ceea ce faþi

pentru cei de dupã voi ºi sã vã
stabiliþi pioritãþile, deoarece, dacã
toate sunt clare ºi bine susþinute, pot fi rezolvate”.
Monica Leontina Sunã, inspector general al învãþãmântului doljean, a precizat: „Vã felicit
pentru aceastã acþiune ºi vã doresc numai retultate foarte bune.
ISJ Dolj vã va fi un sprijin în
demersuri, aºa cum a fost ºi pânã
acum”.
Nu în ultimul rând, este de
semnalat ºi cuvântul prof.
univ.dr. Nicu Panea, prorector
al Universitãþii din Craiova: „Instituþia noastrã primeºte cu mare
cãdurã tinerii, mai ales în aceastã Aulã, una cu reverberaþii istorice. Multe nu aº putea sã vã
spun, doar câteva lucruri: într-o
globalizare continuã în lupta cu
identitatea naþionalã, nu trebuie
sã o pierdeþi pe cea din urmã.
Dacã o pierdeþi, veþi fi ca o frunzã, în bãtaia vântului. Dacã o veþi
pãstra, veþi prinde rãdãcini”.
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Volumul cifrei de afaceri din comerþul
cu amãnuntul a crescut cu 7%
Volumul comerþului cu amãnuntul în Uniunea
Europeanã a crescut cu 1,9% în luna noiembrie
2019 comparativ cu aceeaºi lunã din 2018, þãrile
membre unde volumul comerþului cu amãnuntul a
înregistrat cel mai puternic ritm de creºtere fiind
Ungaria (7,3%) ºi România (6,5%), potrivit Eurostat. În România, volumul cifrei de afaceri din
comerþul cu amãnuntul, în serie brutã, cu excepþia
comerþului cu autovehicule ºi motociclete, a crescut cu 7% în primele 11 luni ale anului trecut, comparativ cu perioada similarã a anului 2018, potrivit Institutului Naþional de Statisticã.

Eurostat mai precizeazã cã
vânzãrile cu amãnuntul în Uniunea Europeanã au fost influenþate de faptul cã vânzãrile de produse non-alimentare s-au majorat cu 2,5%, iar cele de alimente, bãuturi ºi þigãri au crescut cu
1,7%. În România, creºterea
volumului cifrei de afaceri în
aceastã perioadã a avut loc datoritã majorãrii vânzãrilor de produse nealimentare (+8,5%), comerþului cu amãnuntul al carburanþilor pentru autovehicule în
magazine specializate (+6,6%) ºi
vânzãrilor de produse alimentare, bãuturi ºi tutun (+5,6%). În
luna noiembrie 2019, volumul
cifrei de afaceri din comerþul cu
amãnuntul (cu excepþia comerþului cu autovehicule ºi motociclete), serie brutã, a crescut,
comparativ cu luna precedentã,

pe ansamblu cu 2% datoritã
creºterilor înregistrate la vânzãrile de produse nealimentare
(+11,4%) ºi la vânzãrile de produse alimentare, bãuturi ºi tutun
(+0,4%). Comerþul cu amãnuntul al carburanþilor pentru autovehicule în magazine specializate a scãzut cu 11,1%.

În UE : Avans de 1%
de la o lunã la alta

De la o lunã la alta, noiembrie
2019 comparativ cu luna octombrie 2019, comerþul cu amãnuntul în România a înregistrat o
majorare cu 0,8%, creºteri mai
mari în Uniunea Europeanã fiind
înregistrate în Polonia (3,3%),
Belgia (2,7%), Letonia (2,6%),
Croaþia (2,3%), Germania
(2,1%), Estonia (1,7%), Lituania
ºi Portugalia (ambele cu 0,9%).

Comerþul cu amãnuntul, de la o
lunã la alta, a înregistrat un avans
de 1% în zona euro, în timp ce în
UE 28 a avut o creºtere de 0,6%,
în principal ca urmare a faptului
cã vânzãrile de produse non-alimentare au crescut cu 0,9%, în
timp ce vânzãrile de alimente,
bãuturi ºi þigãri s-au majorat cu
0,5%. În România, volumul cifrei de afaceri din comerþul cu
amãnuntul (cu excepþia comerþului cu autovehicule ºi motociclete), serie brutã, în luna noiembrie
2019, comparativ cu luna noiembrie 2018, a înregistrat o creºtere
cu 6,5% datoritã creºterilor înregistrate la vânzãrile de produse
nealimentare (+8,5%), vânzãrile
de produse alimentare, bãuturi ºi
tutun (+7,0%) ºi la comerþul cu
amãnuntul al carburanþilor pentru
autovehicule în magazine specializate (+1,8%).

În activitatea de construcþii
se va înregistra o scãdere
a volumului producþiei

Pe de altã parte, managerii din
industria prelucrãtoare preconi-

zeazã pentru urmãtoarele trei luni
o relativã stabilitate a volumului
producþiei. Pentru activitatea de
fabricare a altor mijloace de transport se estimeazã creºtere. Referitor la numãrul de salariaþi, se estimeazã o relativã stabilitate, soldul conjunctural fiind de -4% pe
total industrie prelucrãtoare. Pentru preþurile produselor industriale
se prognozeazã o creºtere moderatã în urmãtoarele trei luni (sold
conjunctural +8%). Potrivit estimãrilor din luna decembrie 2019,
în activitatea de construcþii se va
înregistra, în urmãtoarele trei luni,
o scãdere a volumului producþiei
(sold conjunctural -32%). Managerii estimeazã scãdere moderatã
a numãrului de salariaþi (sold conjunctural -15%). În ceea ce priveºte preþurile lucrãrilor de construcþii, se preconizeazã o creºtere moderatã a acestora (sold
conjunctural +9%).

În comerþul cu amãnuntul,
stabilitate

În sectorul comerþ cu amãnuntul, managerii au estimat

pentru urmãtoarele trei luni o tendinþã de relativã stabilitate a activitãþii economice (sold conjunctural +3%). Volumul comenzilor adresate furnizorilor de
mãrfuri de cãtre unitãþile comerciale va înregistra o relativã
stabilitate (sold conjunctural 2%).Angajatorii prognozeazã
pentru urmãtoarele trei luni o
creºtere moderatã a numãrului
de salariaþi (sold conjunctural
+14%). Pentru urmãtoarea perioadã, managerii societãþilor
comerciale estimeazã creºtere a
preþurilor de vânzare cu amãnuntul (sold conjunctural
+26%). Conform estimãrilor din
luna decembrie 2019, cererea de
servicii (cifra de afaceri) va cunoaºte o relativã stabilitate în urmãtoarele trei luni (sold conjunctural +3%). În sectorul de
servicii se estimeazã o relativã
stabilitate a numãrului de salariaþi (sold conjunctural +2%).
Conform opiniei managerilor,
preþurile de vânzare sau de facturare ale prestaþiilor vor avea
tendinþã de relativã stabilitate
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Ray Prefabricate angajeazã muncitori necalificaþi. Se cautã persoana dinamica, cu capacitate de învãþare, responsabilã ºi comunicativã, capabilã de
lucru în echipã, disponibilã la efort.
Constituie avantaj persoanele care au
lucrat în domeniul prefabricate din beton, construcþii civile. Contract individual de muncã pe perioadã nedeterminatã, salariul fix, prima de Paºte, prima de Crãciun. Program: Luni - Vineri
08:00 - 17:30. Locaþie centura de nord
a Craiovei – giratoriu Dezbenzinare. Mai
multedetalii la telefon: 0766578368.
Badea Mititelu Liana Gabriela,
anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire 3 cladiri (corpuri C1, C2, C3)
regim de inaltime S+P+10 cu spatii
garare la subsol, spatii comerciale la
parter si locuinte colective la etajele
1-10, platforma circulatie, amenajare
teren si imprejmuire partiala”, propus
a fi amplasat in Municipiul Craiova, str.
Calea Severinului, nr. 32C, jud. Dolj.
Informatiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
str. Petru Rares, nr. 1, domiciliul titularului Craiova, str. Fratii Buzesti, nr.
33, in zilele de luni pana joi intre orele
8,00 – 16,00 si vineri intre orele 8,00 –
14,00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, str.
Petru Rares, nr. 1.
Staþiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolã ªimnic, cu sediul în localitatea Craiova, Sos. Bãlceºti, nr. 54, jud.
Dolj, tel/fax: 0251417534, organizeazã în
data de 3 februarie 2020 ora 08:30, la
sediul sãu, concurs pentru ocuparea
unui post auditor intern gradul I. Condiþie obligatorie: certificat de atestare
emis de Ministerul Finanþelor Publice,
prin Unitatea Centralã de Armonizare
pentru Auditul Public Intern (UCAAPI),
care atestã îndeplinirea condiþiilor necesare pentru desfãºurare activitãþi de
audit public intern în entitãþile publice.
Data limitã pentru depunerea actelor
pentru dosarele de concurs: 22.01.2020
ora 14.00. Informaþii suplimentare se
pot obþine la secretariatul unitãþii / la
telefon: 0251/417.534 sau pe-mail:
scda_simnic@yahoo.com.

GREEN DECORATIONS SRL
anunþã solicitarea obþinerii avizului de
gospodãrire a apelor pentru investiþia:
”Construire puþuri forate„– în comuna
Mischii, judeþul Dolj. Relaþii la sediul primãriei Mischii, judeþul Dolj sau la telefon: 0740/ 048.282.
Titular SC SOLAREX IMPEX SRL
anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare conform HG
1076/2004 privind procedura evaluarii de
mediu pentru planuri si programe, in
vederea obtinerii avizului de mediu pentru: “Elaborare PUZ in vedere construirii unor spatii de productie ingraseminte foliara solida si lichida, si spatii de
depozitare cu regim de inaltime P+2,
T122, P23/1”, comuna Malu Mare, sat
Preajba, judetul Dolj. Prima versiune a
planului poate fi consultata la sediul
A.P.M. Dolj, jud. Dolj, str. Petru Rares,
nr. 1. din data de 08.01.2020 luni-joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14.
Publicul interesat poate transmite, in
scris, comentarii si sugestii pana in data
de 26.01.2020 (in termen de 18 zile calendaristice de la data publicarii primului anunt), la A.P.M. Dolj, jud. Dolj, str.
Petru Rares, nr. 1, e-mail apmdj.anpm.ro
in zilele de luni-joi intre orele 800-1630 si
vineri intre orele 800-1400.

VÂNZÃRI
CASE
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate
utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
Vând casã mobilatã
locuibilã Cioroiaºi + teren 2700 mp, anexe,
vie, pomi fructiferi Telefon: 0765/152.614.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Periºor, cadastru, anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

Vând robot bucãtãrie
cu bol 6,5l inox,
oglindã cristal 160/
80 cm, cuier hol, aþã
cusut goblen. Telefon: 0752/236.667
Vând 2 gropi suprapuse ºi un loc de
veci cimitirul Ungureni. Telefon: 0785/
676.782.
Vând robot bucãtãrie
nou, cu bol inox cap
6,5 litri, televizor BECKO - 37 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.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

Vând loc de casã
500 mp, intravilan
Criva, asfalt, pomi
fructiferi, posibilitate apã curentã.
Telefon: 0745/
043.152.
Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon: 0722/943.220.
Vând 3000 m pãmânt lângã lac, pãdure bun de Camping la Negoieºti 20
km de Craiova sau
parteneri. Telefon:
0723/692.884.
Vând în Bãile Govora terenuri de 400
mp ºi 1500 mp, toate utilitãþile, asfalt,
lângã pãdure. Telefon: 0744/563.640;
0770/661.438.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând porþi metalice
în stare bunã. Comuna Goieºti, Dolj.
Preþ negociabil
1600 RON. Telefon: 0722/233.332.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Pigliacelli: „Declar dragoste
eternã Craiovei”
Portarul italian se declarã nevinovat de acuzele
galeriei din Peluza Nord ºi spune cã a respectat
mereu deciziile lui Victor Piþurcã
La plecarea în Antalya, portarul italian al Universitãþii Craiova, Mirko Pigliacelli, a negat cã
l-ar fi sabotat pe Victor Piþurcã,
aºa cum reiese din comunicatul
Peluzei Nord, ºi spune cã doar
s-a conformat deciziilor antrenorului, inclusiv când a fost trimis la echipa a doua sau când a
fost îndepãrtat din lot. „Am vãzut ce s-a întâmplat, ce au scris
fanii. Eu n-am avut nicio problemã cu antrenorul, cred cã
toatã lumea va ºti ce s-a întâmplat. Nu am fãcut ce s-a scris,
nu au fost aceste lucruri. Eu
declar dragoste eternã Craiovei.
Dacã lumea va afla adevãrul,
sunt sigur cã suporterii vor gândi
altfel. Am fãcut tot ce a zis mister sã fac. La meciuri, nu m-a
trimis pe bancã, m-a trimis direct în tribunã. M-a trimis la
echipa a doua, am fost douã
sãptãmâni acolo, m-am întors ºi
dupã m-a trimis în vacanþã.
Când a plecat echipa a doua în
vacanþã, am plecat ºi eu, fiind
decizia lui Victor Piþurcã. Iubesc
Craiova ºi clubul, sunt lucruri
care se întâmplã la fotbal, mam întors în forþã ºi sunt gata
sã revin” a declarat Pigliacelli.
Marcel Popescu crede cã Pigliacelli le va recâºtiga încrederea suporterilor: „Din moment
ce Mirko pleacã în pregãtire, are
ºanse sã fie titular la fel ca Ivan,
Bancu sau alþi jucãtori importanþi. Mirko este sub contract
cu Universitatea Craiova ºi cred
cã-ºi va recâºtiga rolul de titular, de jucãtor determinant al
Universitãþii Craiova, iar dupã
cantonamentul din Antalia va

apãra cel mai bun portar. Faptul
cã o parte din suporteri nu-i dau
credit nu anuleazã punctul de
vedere al celorlalþi care poate
sunt majoritari. S-au mai vãzut
jucãtori contestaþi ºi la nivel de
club ºi la nivel de naþionalã care
ajung la reconciliere. Poate va
fi adulat din nou ca dupã meciul
cu Honved când a apãrat 3 penalty-uri”, a explicat managerul
general al ªtiinþei.

Peluza Nord:
„Pigliacelli nu mai are
ce cãuta la Universitatea
Craiova”
Fanii Craiovei au scris în
oraº mesaje împotriva lui Pigliacelli ºi Kelic, cel de-al doilea fiind deja îndepãrtat din cadrul lotului Universitãþii. De
asemenea, ultraºii au emis un
comunicat prin care solicitã ca
Pigliacelli sã nu mai îmbrace
tricoul alb-albastru.

Iatã ce spun suporterii
în privinþa lui Pigliacelli:

„Portarul Mirko Pigliacelli, jucator sub contract cu Universitatea Craiova si platit de acest
club: - la unul dintre antrenamente, primind de la oamenii din
staff-ul tehnic o vesta in culoarea diferita de cea a echipei titularilor, a considerat normal sa
arunce vesta si sa paraseasca
antrenamentul, deorece “el nu
accepta sa fie rezerva!”.
Victor Piturca nefiind de fata
la acest episod, mai multe persoane din staff au incercat inclusiv sa il convinga sa revina pe

teren si apoi l-au acoperit in fata
antrenorului, caruia i-au comunicat ca portarul a avut o problema fizica atunci cand acesta
a observat lipsa lui Pigliacelli si a
intrebat unde este.
In cele din urma totul s-a aflat
si portarul a primit o amenda din
partea antrenorului.
- acelasi Mirko Pigliacelli a
gasit apoi de cuviinta sa ironizeze programul de pregatire facut
de Victor Piturca, intreband ironic daca el poate sa vina cu nevasta in cantonament, pentru ca
nu ii convine durata acestuia.
- primind o a doua amenda
pentru atitudinea avuta fata de
antrenor, domnul Pigliacelli a trecut la manevre de culise, incercand sa solidarizeze cu el alti jucatori importanti - si reusind cu
cativa, pana la un punct, anume
acela cand antrenorul a trebuit sa
le comunice ca el e cel care decide cum trebuie pedepsit un
comportament precum cel al italianului.
- Pigliacelli nu s-a oprit aici si

a trimis mesaje pe facebook
multora dintre suporteri (unele
dintre ele ajungand in posesia
noastra), in care acesta se victimiza si le cerea fanilor sa il sustina in “razboiul cu antrenorul”.
- Refuzand sa mearga la echipa secunda, acolo unde fusese
trimis de antrenor, desi el era sub
contract si platit de Universitatea Craiova si trebuia sa respecte sarcinile sportive primite de la
staff-ul tehnic al clubului care il
plateste, Pigliacelli a plecat in Italia si a continuat de acolo tentativa de manipulare online a unora dintre suporteri.
- Felul in care a reactionat pe
o retea de socializare, la doar
cateva minute dupa ce Mihai
Rotaru a dat OK-ul anuntului
despartirii de antrenor pe pagina
clubului, nu face decat sa confirme opinia noastra despre omul
si profesionistul Pigliacelli. Un
caracter urat, un om mic, fara
nicio urma de profesionism, despre care nimeni nu poate garanta ca nu se va comporta in ace-

lasi mod cu orice viitor antrenor,
atunci cand nu ii vor conveni
metodele de antrenament, programul conceput de acesta sau
faptul ca ar putea fi si rezerva,
nu doar titular.
In urma tuturor acestor evenimente, pe care Peluza Nord le
cunostea dar pe care a evitat sa
le faca publice pentru linistea din
jurul echipei si pentru a evita ca
presa avida de scandaluri sa profite de acest lucru, IL ANUNTAM PE Mirko Pigliacelli CA
DIN ACEST MOMENT EL NU
MAI ARE CE CAUTA LA UNIVERSITATEA CRAIOVA.
Orice ocazie in care acest personaj va mai imbraca tricoul echipei noastre si va mai purta pe
piept stema Stiintei este o jignire
la adresa noastra, a celor care
iubim neconditionat acest club si
pentru care facem sacrificii enorme, iar daca va indrazni sa ne
sfideze incercand sa mai intre pe
teren, atat Mihai Rotaru cat si
acest mercenar parsiv vor vedea
consecintele.”

Doi craioveni, în cãrþi sã preia naþionala de handbal feminin
Bogdan Burcea ºi Aurelian Roºca sunt printre
candidaþii pentru postul de selecþioner al
României
Tomas Ryde nu mai este selecþionerul naþionalei feminine de handbal. Comisia Tehnicã a propus rezilierea contractului lui Ryde dupã ce a analizat prestaþia României la
Campionatul Mondial de handbal din Japonia, acolo unde
a încheiat pe locul 12. În cursa pentru postul de selecþioner au rãmas patru antrenori, respectiv Bogdan Burcea,
Aurelian Roºca, Florentin Pera ºi Adrian Vasile. Primii
doi sunt craioveni. Bogdan Burcea este antrenorul care a
reuºit cea mai mare performanþã din istoria echipelor
sportive din Craiova, câºtigarea unei cupe europene. În
ultimul act al Cupei EHF, oltencele au învins Vipers Kristiansand dupã 22-26 în tur ºi 30-25, în retur. Bogdan
Burcea are cele mai mari ºanse sã preia naþionala femininã de handbal. Antrenorul lui SCM Craiova se bucurã de
o susþinere importantã ºi dacã va fi votat în Consiliul de
Administraþie al FRH, poate conduce naþionala în turneul
preolimpic. Celãlalt craiovean, Aurelian Roºca, este acum
singurul antrenor dintre cei propuºi pentru a deveni selecþioner care nu are angajament în momentul de faþã.

Ultima datã, Roºca a fost antrenor la HC Dunãrea Brãila,
echipã de care s-a despãrþit la finalul anului trecut.
Este foarte puþin probabil ca Florentin Pera, antrenorul campioanei de la SCM Râmnicu Vâlcea, sã accepte
în acest moment sã preia ºi echipa naþionalã. Echipa vâlceanã este angrenatã pe trei fronturi în acest sezon: campionat, Cupa României ºi grupele principale din EHF

Champions League. Adrian Basile este propunerea lui Alexandru Dedu pentru postul de selecþioner. Rãmâne de
vãzut dacã tehnicianul celor de la CSM Bucureºti se va
bucura de susþinerea celorlalþi membri, însã experienþa
de doar câteva luni ca antrenor ar putea fi un impediment
în numirea lui Adi Vasile la naþionalã.
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Papurã va pregãti 30 de juveþi în Antalya
Ieri a început stagiul de pregãtire al ªtiinþei în Turcia,
presãrat ºi cu 4 meciuri de verificare
Lotul Universitãþii Craiova a
decolat ieri dimineaþã cu un charter, din Bãnie spre Antalya, unde
juveþii se vor pregãti preþ de 18
zile ºi vor disputa 4 meciuri amicale. Alb-albaºtrii se vor caza la
resortul Land of Legends ºi se
vor pregãti în apropiere, la complexul sportiv Arcadia, din Belek.
Oltenii au anunþat oficial ºi stafful care va pregãti echipa în acest
cantonament, respectiv: Cornel
Papurã – antrenor principal ºi
Florinel Luþã – antrenor secund,
Robert Tufiºi – antrenor cu
portarii, aºadar, cu excepþia lui
Constantin Schumacher, staff-ul
care a ºi început actualul sezon.
În total, staff-ul ªtiinþei prezent
în Turcia cuprinde nu mai puþin
de 24 de persoane, în frunte cu
preºedintele clubului, Sorin Cârþu. Lotul Universitãþii Craiova
care a plecat în stagiul din Tur-

cia conþine 30 de jucãtori: Pigliacelli, L. Popescu, A. Marinescu,
Pãuºescu (portari), Bancu, Martic, Vlãdoiu, Mãþel, Acka, Tiago
Ferreira, Bãlaºa, Gardoº, Vãtãjelu, Dobre, Juncu (fundaºi),
Mateiu, Cicâldãu, Nistor, Ivanov, Cosic, I. Popescu (mijlocaºi), Koljic, Ivan, Mihãilã, Baiaram, Roman, Bãrbuþ, Niþu,
Markovic, Danciu (atacanþi).
Programul amicalelor: Universitatea Craiova - FC Aarau (locul 7 în Liga a II-a elveþianã), pe
17 ianuarie, Universitatea Craiova - Pogoñ Szczecin (locul 3 în
prima ligã polonezã), pe 18 ianuarie, Universitatea Craiova Zag³êbie Lubin (locul 10 în prima ligã polonezã), pe 23 ianuarie, Universitatea Craiova - Wolfsberger AC (locul 4 în prima ligã
austriacã), pe 24 ianuarie. Apoi,
craiovenii vor reveni acasã, iar

pe 31 ianuarie vor disputa primul meci al
anului în Liga I, cu
Gaz Metan Mediaº,
pe teren propriu.

Qaka, lãsat acasã
în ultima clipã

Pe ultima sutã de
metri, albanezul Kamer Qaka nu a mai
prins lotul, fiind anunþat dupã antrenamentul de luni seara sã-ºi
caute echipã. O datã
cu venirea lui Dan
Nistor, albanezul avea
ºi mai puþine ºanse de
a evolua, mai ales cã
oltenii intenþioneazã
sã-l utilizeze la mijloc
ºi pe Uros Cosic,
adus iniþial ca stoper.
Qaka, transferat în
vara trecutã de la Poli
Iaºi penru 250.000 de euro, a
bifat 15 prezenþe în tricoul ªtiinþei, fãrã a marca sau a oferi vre-

Gardoº: „Sper sã fiu OK anul acesta”

Stoperul va reveni pe teren dupã
accidentarea suferitã în vara
trecutã, la meciul cu Sabail
În lotul Universitãþii Craiova care a plecat în Antalya se aflã ºi fundaºul Florin
Gardoº, care va reveni astfel pe teren
dupã o altã accidentare gravã. „Mie îmi
era cam dor de muncã, mereu se întâmpla ceva ºi pierdeam cantonamentul. Din
punct de vedere medical, sunt aproape
100%, mai am doar anumite lucruri, dar
va fi bine. Doamne ajutã sã fiu bine, asta
îmi doresc de câþiva ani. Nu-mi explic de
ce mã accidentez, tot timpul a fost ceva,
dar sper sã fie bine anul acesta. Oricum,
nu sunt omul care sã renunþe” a spus Florin Gardoº la plecarea alb-albaºtrilor spre
Antalya. Jucãtorul de 31 de ani a fost adus
la Steaua în urmã cu un deceniu de Victor
Piþurcã, de la Concordia Chiajna, ºi spune cã îi pare rãu cã Piþi a pãrãsit Craiova,
dar în acelaºi timp declarã cã va fi bine ºi
cu Cornel Papurã, cu care a lucrat în vara
trecutã. „Nu pot sã zic cã e un regret cã
nu am lucrat cu Piþurcã la Craiova, lucrasem ºi la Steaua acum 10 ani, dar îmi
pare rãu cã a plecat. Va fi bine ºi cu domnul Papurã” a spus Gardoº. Stoperului nui este teamã de o eventualã competiþie cu

Gabriel Tamaº, jucãtor pe care Craiova
ºi-l doreºte. „E o mutare foarte bunã, e
un jucãtor de naþionalã. Îl aºtept ºi pe
Tamaº, nu ºtiu, nu e decizia mea. Avem
ºanse în ambele competiþii, depinde de
ceea ce se va întâmpla în aceastã iarnã”,
a mai declarat Florin Gardoº.

De 5 ani e chinuit de accidentãri

Florin Gardoº s-a accidentat în luna iulie
a anului trecut, la returul din Europa League cu Sabail. Intrat pe teren pe final, în
locul lui Kelic, Gardoº a suferit o rupturã
de ligamente încruciºate. Gardoº s-a confruntat cu prima accidentare gravã în
2015, pe vremea când evolua la Southampton. Dupã sosirea în Bãnie, în urmã
cu doi ani, s-a accidentat din nou, din
cauza gazonului de atunci de pe „Ion Oblemenco”. La revenire, Gardoº nu a apucat
sã joace prea mult, intrând în conflict cu
antrenorul de atunci al Craiovei, Devis
Mangia, care l-a trimis la echipa a doua.
Împrumutat la Poli Iaºi de olteni, stoperul
a suferit o fracturã de piramidã nazalã la
primul meci pentru formaþia moldoveanã. În sfârºit, dupã revenirea la Craiova,
Gardoº s-a „rupt” din nou, la acel meci
din cupele europene ºi va reveni pe teren
dupã o jumãtate de an de pauzã.

un assist. De altfel, jucãtorul de
24 de ani, care a mai jucat în România la Poli Iaºi ºi FCSB, nu

are niciun gol marcat în toatã
cariera sa, el mai evoluând la 3
echipe din Norvegia.

Craiova a renunþat la Kelic,
Qaka, Fortes, Zakaric ºi Ioniþã
Nu mai puþin de 5 jucãtori a pus pe liber
Universitatea Craiova în aceastã pauzã de
iarnã: Kelic, Qaka, Fortes, Zakaric ºi Ioniþã. Stoperul croat Renato Kelic se va despãrþi de Universitatea Craiova din postura
de jucãtor liber. În vârstã de 28 de ani,
Renato Kelic este unul dintre cei mai vechi
jucãtori din lotul Craiovei, pentru care a
evoluat în ultimele 4 sezoane, în 110 meciuri ºi a marcat 2 goluri. El a cucerit Cupa
României în 2018 cu formaþia din Bãnie ºi
este cotat la 850.000 de euro de site-ul
transfermarkt. În prealabil, Renato Kelic,
fost internaþional de juniori ºi tineret al Croaþiei, a mai evoluat la Slovan Liberec, Padova ºi Academia Puºkaº.
Carlos Fortes a fost adus de la Gaz
Metan acum un an, pentru 200.000 de
euro, Fortes nu s-a impus în Bãnie, unde
a reuºit doar douã goluri ºi a mai fost aproape plecare în toamnã, la venirea lui Piþurcã, dar transferul în Israel a picat în ultima clipã. Atacantul portughez nu putea fi
folosit pânã în luna aprilie, din cauza unei
eliminãri la echipa-satelit, iar suspendarea
primitã va trebui ispãºitã tot la formaþia

secundã, iar Liga a 3-a începe în martie.
Aºadar, pentru Fortes existã numai varianta unui transfer sau a unui împrumut
peste hotare. Prima ofertã a ºi apãrut de
la formaþia egipteanã Ittihad Tanger.
Craiova a decis sã renunþe ºi la Goran
Zakaric, jucãtor venit în Bãnie la solicitarea lui Victor Piþurcã. Deºi a fost utilizat
constant de fostul tehnician al Craiovei,
bosniacul nu a reuºit sã marcheze vreun
gol, iar conducerea Craiovei a decis sã nu
achite suma de 200.000 de euro pentru
un transfer definitiv de la Partizan Belgrad,
formaþia la care Zakaric evoluase ultima
datã. Un alt jucãtor care nu a fost inclus
în lotul pentru stagiul din Turcia este Alexandru Ioniþã, pentru care existã varianta
unui împrumut la Rapid. Qaka a fost pus
pe liber chiar înainte de plecarea în Turcia. În acelaºi timp, Marius Briceag va
rãmâne la echipa a doua a clubului, în cazul
sãu nefiind vorba de o plecare, deoarece
dacã îl lasã liber de contract clubul din
Bãnie ar trebui sã achite o sumã de bani
celor de la Vâlcea, de unde a fost adus
jucãtorul.

