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Licitaþia pentru furnizarea primului lot de 16
autobuze electrice pentru Craiova a trecut de
etapa depunerii de oferte. Au fost depuse douã
oferte, care urmeazã sã fie analizate
în perioada imediat urmãtoare. Valoa-
rea autobuzelor se ridicã la suma de
76 milioane de lei.
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MIRCEA CANÞÃR
Daniel Funeriu, fost ministru al Edu-

caþiei, nu s-a sãturat de ceea ce a în-
casat, dupã atacul imund la adresa ma-
relui Tudor Gheorghe. Inventatorul pi-
xelului albastru stãruie în prostii ºi
prostioare, debitate cu hãrnicie, dorin-
du-se bãgat în continuare în seamã.
Dupã ce a încercat replici sãlcii pe pa-
gina sa de Facebook ºi i s-au inventa-
riat greºelile elementare de ortografie,
mai deunãzi a acordat un interviu pen-
tru cotidianul „România Liberã” sub
pretextul împlinirii a 9 ani de la pro-
mulgarea Legii Educaþiei Naþionale
(nr. 1 / 2011). În varianta originarã,
susþine Daniel Funeriu, fãrã sã sughi-
tã, „legea era o simfonie, lãudatã de...
Comisia Europeanã. Acum, e o manea.
Nici mãcar o manea bunã”. Pentru un
fin degustãtor de manele, asta contea-
zã. Legea Educaþiei, tot în opinia lui
Daniel Funeriu, a fost cea mai profun-
dã reformã moralã a României dupã
1989. Pe care mediocrii ºi hoþii au avut
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interesul sã o schimbe. Fiindcã sub o
asemenea lege bunã, mediocritatea ºi
hoþia nu erau acceptabile. Dupã acest
„preambul”, cam anapoda, cum este ºi
logica ex-ministrului, se ajunge bine-
înþeles la scandalul cu Tudor Gheor-
ghe. ªi altã ºarjã de inepþii. Nimeni nu
îl bãnuieºte pe Daniel Funeriu, repe-
tãm fost ministru al Educaþiei, plecat
de tânãr din þarã, cã a înþeles ceva din
mesajul textelor interpretate de marele
rapsod. Dacã Tudor Gheorghe poate
recita, din zorii zilei, pânã se lasã în-
serarea, poeme din Macedonski, Ma-
rin Sorescu, Adrian Pãunescu sau Si-
mion Felix Marþian ºi mulþi alþii, teamã
ne este cã, Daniel Funeriu trece la flo-
tãri pe parchet, la îndemnul de a spu-
ne câteva versuri. Dar nu asta e pro-
blema. Insolenþa nu þine loc de cultu-
rã. Mai grav e altceva: un fost minis-
tru al Educaþiei nu ºtie cã o interjecþie
se desparte prin virgulã de un substan-
tiv propriu în vocativ, cã o interjecþie

compusã („zdranga-zdranga”) se des-
parte prin cratimã, cã intercalatele se
despart prin virgule, într-o frazã etc.
ºi îºi elogiazã excesiv ºi neargumentat
Legea Educaþiei, despre care prof. univ.
dr. Andrei Marga în recenta sa carte
„Educaþia Responsabilã – O viziune asu-
pra învãþãmântului românesc” -2019
spune cã „a adus vizibil educaþia într-
o înfundãturã” ºi „eºecurile ultimilor
ani sunt proba zdrobitoare, dacã mai
era nevoie. Cu trecerea timpului, tot
mai mulþi oameni lucizi, vãd erori ale
legii (pag. 65)”. Învãþãmântul nu este
un ornament al societãþii. Prin aplica-
rea Legii Educaþiei s-a produs o anes-
tezie a gândirii critice, accentuându-
se declinul formãrii profesionale. În-
suºi Klaus Iohannis, în cartea sa „Pas
cu pas” (Ed. „Curtea Veche”) menþio-
neazã cã „în perioada de guvernare
CDR (...) am fost aproape de a impu-
ne o meritocraþie în sistemul de edu-
caþie în România. Însã a durat prea

puþin”. Chiar dacã legea la care face
trimitere Daniel Funeriu a avut unele
merite, regresul înregistrat din 2012,
pânã azi, a fost nu mai puþin semnifi-
cativ. Legea Educaþiei din 2011 a in-
trodus în universitãþi sistemul de ale-
geri pe modelul celor politice ºi a fã-
cut ca rectoratul sã fie preluat de per-
soane care nu au fost alese vreodatã
nici decani sau pro-decani nici ºefi de
catedrã. ªi multe altele. Parti-pris-uri-
le politice ale lui Daniel Funeriu intere-
seazã prea puþin, în timp ce aºa-zisa re-
formã a Educaþiei de care pomeneºte
este desfiinþatã realmente de Andrei
Marga. Un plus de decenþã i-ar fi prins
bine. Între „anvergura” lui intelectualã
ºi valoarea marelui rapsod Tudor
Gheorghe, un bun de preþ nu doar al
Olteniei, este totuºi o distanþã, ºi din
pãcate imensã. Pentru a adopta legile
sale de reformã, Spiru Haret a avut ne-
voie de trei mandate de ministru pe du-
rata a 10 ani. Asta ar putea fi reþinut.

Concursul reuneºte tineri iu-
bitori de literaturã, unii dintre ei
prezenþi prima datã la aceastã
provocare. „Probele concursu-
lui sunt axate, în acest an, pe
conceperea unui text argumen-
tativ cu tema „dragostea pe mes-
senger”ºi a unui eseu pe tema
„meritele istorice ale lui Ale-
xandru Ioan Cuza”, dat fiind
faptul cã anul acesta se sãrbã-
toresc 200 de ani de la naºterea
domnitorului”, a anunþat mode-
ratorul evenimentului, Diana
Neamþu, consilier în cadrul Di-
recþiei Judeþene pentru Sport ºi
Tineret Dolj.

Timp de o orã, participanþii nu
numai cã nu ºi-au scos ochii din
foile de concurs, ei au scris atât

Un pix, o foaie ºi un premiu, la GAUDEAMUS 2020
La a XIX-a ediþe a Târgului de

Carte Gaudeamus, 26 februarie
- 1 martie, a avut loc joi,  27
frbruarie 2020, etapa zonalã a
Concursului Naþional de Lectu-
rã „Mircea Nedelciu”. La acest

concurs au participat elevii lice-
elor Colegiul Naþional Pedagogic
„ªtefan Velovan”, Colegiul Na-
þional Militar „Tudor Vladimires-
cu”, dar ºi Colegiului Naþional
„Fraþii Buzeºti”.

de repede încât pasta din pix nu
avea timp sã se usuce. Paginile
s-au umplut repede, iar pixurile
au fost puse jos.

A urmat o scurtã prezentare a
participanþilor. Ocupanta locului
I a  Concursului Naþional de Lec-
turã „Mircea Nedelciu”, eleva
Liceului Naþional Militar „Tudor
Vladimirescu”, Alexia Bîþînã a
recitat poezia „Ce-þi doresc eu
þie, dulce Românie” de Mihai
Eminescu, pentru ca mai apoi sã
lanseze în salã întrebarea: „Oare
ce îi poþi dori patriei tale? Oa-
meni care dau dovadã de sacri-
ficiu, credinþã ºi devotament. Îi
putem oferii fericirea, raiului
ceresc, însã îi suntem datori cu
un singur lucru: sã-i cunoaºtem

personalitãþile, tradiþia ºi isto-
ria”, a spus aceasta.

„Mã bucur cã am reuºit sã
câºtig concursul. Este prima
datã când particip, dar atitudi-
nea ºi gândirea mea m-au ajutat
mereu în situaþiile grele, situa-
þiile problemã. Îi încurajez pe toþi
sã participe”, a mai spus câºti-
gãtoarea Concursului Naþional de
Lecturã „Mircea Nedelciu”.

Tot de la liceul militar a venit ºi
ªtefan Papa. Acesta s-a clasat pe
poziþia a treia a concursului ºi se
declarã „un indrãgostit de viaþã”.
„Deºi sunt omul care trãieºte cu
înflãcãrare prezentul, nu voi uita
niciodatã sã cinstesc trecutul ºi
voi visa mereu la un viitor lumi-
nos”, a adãugat acesta.

„Dorinþa noastrã pentru lec-
turã ºi pentru cãrþi ne aduce într-
un cadru comun. Gustul pentru
lecturã este alimentat continuu.
Am descoperit viziuni care se ca-
racterizeazã prin profunzime, deºi
noi, profesorii tindem sã credem
cã sunteþi superficiali. Pentru a
construi o relaþie trebuie sã ve-
nim unii spre alþii în mod perma-
nent”, a spus Alina Felicia Du-
mitru, preºedintele juriului ºi in-
spector ºcolar profesor.

Concursul a fost organizat de
Radio România Oltenia-Craiova
în parteneriat cu Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj, Direcþia
Judeþeanã pentru Sport ºi Tine-
ret. Membrii juriului au fost: Ali-
na Felicia Dumitru, preºedintele

juriului ºi inspector ºcolar pro-
fesor, Daciana Mihaela Dumitru,
inspector ºcolar profesor ºi Alin
Cîrþînã, reporter în cadrul Ra-
dio România Oltenia-Craiova.
Premiile au fost oferite de Lions
Club Craiova Cetatea Bãniei ºi
Leo „Terra-Nova” Craiova.
Câºtigãtorul acestei ediþii va
merge la etapa naþionalã, ce va
avea loc în luna noiembrie în

cadrul Târgului de Carte Gaudea-
mus Bucureºti.

La etapa zonalã a Concursu-
lui de Lecturã „Mircea Nedelciu”
din acest an au participat: Anas-
tasia Pleºanu, Bianca Bavrilã, Ale-
xia Bîþînã, ªtefan Papa, Vlad
Cristian Nedelcu, Cristina Maria
Iordache, Andreea Zamfiroiu ºi
Ruxandra Barbu.

ANA-MARIA PETOLESCU
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Preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, a prezentat re-
cent structura bugetului pentru anul
curent, prioritãþile ºi investiþiile care
vor fi realizate pânã la finele acestui
an. Dacã anul trecut, conducerea
CJ Dolj a pus pe primul loc sãnãta-
tea, anul acesta, domeniul transpor-
turilor este prioritar. Jumãtate din
bugetul destinat cheltuielor va fi di-
recþionat cãtre infrastructurã. Mai
precis 69,20 milioane de euro vor
merge cãtre Transporturi. „Conti-
nuãm ºi cu investiþiile ºi avem alo-
cate 105,4 milioanem de euro. Unul
din cele mai importante proiecte
este Modernizarea drumului 552
Craiova-Cetate. Vorbim de o inves-
tiþie de 49,4 milioane de euro ºi de
67 de km de asfalt”, a subliniat Ion
Prioteasa.

Drumul 561 A Giurgiþa –
Bãileºti-Pleniþa, 47,8 milioane
de euro

 Se va moderniza ºi drumului 561
A Giurgiþa – Bãileºti-Pleniþa. Este un
drum destul de lung, de 70 de km
ºi investiþia pe mãsurã, 47,8 milioa-
ne de euro. „Avem o problemã ºi
cu drumul Bulzeºti – limita judeþu-
lui Vâlcea ºi asta pentru cã pe acolo
trec maºinile de mare tonaj. Încer-
cãm sã rezolvãm problema cu aju-
torul Programului Naþional de Dez-
voltare Localã. Este un proiect de
8,2 milioane de euro. Demersul vine
sã completeze reabilitarea drumului
judeþean 643 D, în condiþiile în care
un alt tronson, tot cu o lungime de
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Consiliul Judeþean Dolj se bazeazã anul

acesta pe un buget de 138.420.000 de
euro, adicã peste 660 de milioane lei. La
capitolul venituri, administraþia judeþea-
nã estimeazã un buget de aproximativ 
130 de milioane de euro, iar cheltuielile
sunt estimate la 138 de milioane de euro.
În ceea ce privesc veniturile, faþã de
2019, finanþãrile nerambursabile vor fi

mai mari cu 57%, iar sumele defalcate
din TVA plus cotele defalcate din impozi-
tul pe venit vor fi mai mici cu 18% faþã
de anul trecut. Mai exact, 75,33 milioane
de euro vor fi atraºi prin Programul Naþi-
onal de Dezvoltare Localã II ºi din pro-
iecte pe fonduri europene iar 51,85 mili-
oane euro din  sume defalcate din TVA ºi
cote defalcate din impozitul pe venit.

Potrivit municipalitãþii, societã-
þile care au depus oferte pentru li-
vrarea celor 16 autobuze electrice
sunt Bozankaya Otomotiv Mak.
Ýml. Ýth. Ve Ýhr. A.Þ., din Tur-
cia ºi Solaris Bus & Coach din
Polonia, ultima livrând autobuze
Diesel pentru Craiova ºi în anii tre-
cuþi. „Iatã cã am trecut de prima
etapã în licitaþia pentru primele 16
autobuze electrice. Acesta este unul
dintre proiectele pentru care am
demarat licitaþia înainte de semna-
rea contractului de finanþare. Iar
procedura de licitaþie s-a desfãºu-
rat cu o clauzã suspensivã ce ne
permitea anularea unui eventual
contract în cazul în care nu obþi-
neam finanþarea. Dar, iatã cã am
obþinut aceastã finanþare ºi, între
timp, s-au interesat ºi doi opera-
tori economici pentru a furniza
aceste autobuze”, a declarat Mi-
hail Genoiu, primarul Craiovei.

8 kilometri, a fost deja modernizat,
cu finanþare obþinutã în prima etapã
a PNDL”, a explicat preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj. 

Drumul judeþean Cârcea –
DN 65, 5,2 milioane de euro

Totodatã se va moderniza ºi dru-
mul Dãbuleni- Amãrãºtii de Sus-
limita judeþului Olt, fiind vorba de
o investiþie de 17 milioane de euro,
prin PNDL II, investiþie care vizea-
zã modernizarea drumului pe  tot

traseul din judeþul Dolj, 27 de km.
Se vor aloca bani ºi pentru dru-
mul Segarcea – Padea – Horezu
Poenari, în jur de 13 milioabe de
euro, fiind vorba de un proiect fi-
nanþat prin Programul Interreg Ro-
mânia-Bulgaria, cele douã tronsoa-
ne vizate au o lungime totalã de
24,26 km. ªi de asemenea, dru-
mul judeþean Cârcea – DN 65,
unde vor fi investiþi 5,2 milioane
de euro, tot prin Programul Inter-
reg România – Bulgaria.

Bozankaya Otomotiv (Turcia) ºi Solaris Bus & Coach
(Polonia) au depus oferte pentru autobuzele electrice

Licitaþia pentru furnizarea primului lot de 16 autobuze electrice pentru Craiova a trecut de
etapa depunerii de oferte. Au fost depuse douã oferte, care urmeazã sã fie analizate în perioa-

da imediat urmãtoare. Valoarea autobuzelor se ridicã la suma de 76 milioane de lei.

Licitaþia a fost reluatã în ianuarie
Contractul de finanþare pentru

acest proiect a fost semnat în data
de 19 februarie. Dupã cum se ºtie,
licitaþia de achiziþie a fost demaratã
mai devreme, încã din vara anului
trecut, dar a fost anulatã pentru cã
a fost depusã o singurã ofertã – cea
a Solaris din Polonia – care a fost
declaratã neconformã. În ianuarie,
licitaþia a fost reluatã ºi a avut ca
termen limitã de depunere a oferte-
lor data de 25 februarie. De aceas-
tã datã, pe lângã Solaris, care a avut
o ofertã conformã, au cunpãrat
caietul de sarcini ºi compania tur-
cã. Conform proiectului, în prime-
le 9 luni de la semnarea contractu-
lui, se va livra un prototip care va
îndeplini toate condiþiile impuse prin
caietul de sarcini. Restul autobuze-
lor vor fi livrate într-un interval de
6 luni, începând cu a zecea lunã de
la semnarea contractului.

Vor fi achiziþionate ºi 16 straþii
de încãrcare

Proiectul presupune livrarea a 16
autobuze electrice ºi instalarea a 16
staþii de încãrcare lentã ºi 4 staþii de
încãrcare rapidã pentru acestea,
precum ºi semaforizarea ºi inclu-
derea în sistemul actual de mana-
gement al traficului a 5 intersecþii
de pe traseele de autobuz, respec-
tiv: intersecþia 1 strada „Amaradia,
str. Adolf Waidman, str. George
Enescu; intersecþia 2: str. Caracal
tronson 1, str. Caracal tronson 2,
str. Gheorghe Chiþu tronson 1, str.
Gheorghe Chiþu tronson 2; inter-
secþia 3: str. Fratii Buzeºti, str. Al.
Macedonski tronson 2, str. Cara-
cal tronson 1; intersecþia 4: str. Al.
Macedonski tronson 2, str. Arieº
tronson 2, str. Arieº tronson 1; in-
tersecþia 5: str. Al. Macedonski
tronson 2, str. Bujorului tronson 2,

str. Bujorului tronson 3.

Autobuzele vor circula
pe traseele 1, 3b ºi 9

Mijloacele de transport achiziþi-
onate prin proiect vor fi folosite pe
urmãtoarele trasee: traseul 1: Garã
– Olteþ - Spitalul Judeþean de Ur-
genþã - Romaneºti ºi Retur, cu o
lungime de 11,4 Km ºi un numãr
de 21 staþii de îmbarcare –debar-
care cãlãtori;

- traseul 3b: staþia 15 (plecare)
– Amaradia – Olteþ – Caracal – Bã-
nie ºi Retur, cu o lungime de 19,7
km ºi un nr. de 32 de staþii îmbar-
care – debarcare cãlãtori;

- traseul 9: Craioveºti – Calea
Severinului – Calea Bucureºti –
Hanul Doctorului – Metro ºi Retur,
cu o lungime de 24,6 Km ºi un nr.

de 42 de staþii de îmbarcare – de-
barcare cãlãtori.

Valoarea investiþiei se ridicã
la 76 milioane de lei

Valoarea totalã a proiectului este
în cuantum de 76.004.854,72 lei (in-
clusiv TVA). Autobuzele trebuie sã
aibã o lungime de minim 17,5 metri
ºi maxim 18,75 metri, o capacitate
de minim 100 cãlãtori, o vitezã ma-
ximã de 70 km/h, trebuie sã fie do-
tate cu sistem încãlzire ºi de rãcire
cu aer condiþionat, echipament Wi-
Fi, sistem management trafic
CGMT, sistem audio-video infor-
mare cãlãtori, sistem numãrare cã-
lãtori, sistem supraveghere video cu
minim 7 camere, prize USB pentru
încãrcare device-uri pasageri.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Iniþiativa noastrã a fost bine
primitã atât de elevii celor douã
clase participante la proiect, cât
ºi de conducerea Colegiului, în
persoana domnului col. Leoni-
de Cune, comandantul CN Mili-
tar „Tudor Vladimirescu” ºi prof.
Petrescu Zamfiricã, directorul
adjunct al Colegiului. Elevii erau
deja familiarizaþi cu termenul de
fake news, dar am optat pentru
analize punctuale pe fake news-

Cu elevii Colegiului Naþional Militar „Tudor Vladimirescu” :

Despre fake news ºi dezinformareDespre fake news ºi dezinformareDespre fake news ºi dezinformareDespre fake news ºi dezinformareDespre fake news ºi dezinformare
Tânãra generaþie este cea mai vulnerabilã

în faþa informaþiilor false ºi asta pentru cã ti-
nerii îºi petrec mai tot timpul pe reþelele so-
ciale. Cotidianul regional “Cuvântul Libertã-
þii” din Craiova, în parteneriat cu Inspecto-
ratul ªcolar Judeþean Dolj, desfãºoarã în zece
licee craiovene campania de conºtientiza-
re: “Impactul fake news ºi al dezinformãrii
asupra adolescenþilor”. Întâlnirile cu elevii se

doresc a fi interactive ºi sunt bazate pe dialo-
gurile constructive cu aceºtia. Zilele trecute
s-a discutat despre acest fenomen cu elevii
Colegiului Naþional Militar „Tudor Vladimi-
rescu” din Craiova ºi s-au alãturat proiectu-
lui nostru, lect.univ.dr Constantin Crãiþoiu,
prodecanul Facultãþii de Sociologie, Univer-
sitatea din Craiova ºi Tiberiu Muºuroi, jur-
nalist TVR Craiova.

uri care au apãrut deja în media
naþionalã. Elevii au fost întrebaþi
dacã ºtiu care este diferenþa în-
tre fake news ºi false news ºi li
s-a explicat prin exemple care
este aceastã diferenþã. „Dacã eºti
adolescent, eºti mai predispus sã
te confrunþi cu dezinformarea,
iar fake news-ul îþi poate influ-
enþa viaþa mai mult decât crezi.
Fake news este un fenomen pe-
riculos pentru cã el este un mix

de minciunã cu adevãr, lansat cu
scopul de a genera confuzie, în-
doialã ºi în cele din urmã sã-þi
influenþeze într-un fel decizia.  O
ºtire falsã te poate determina sã
iei o decizie proastã. În plus, voi
purtaþi ºi o hainã militarã. Cei mai
mulþi veþi opta pentru cariera mi-
litarã. În cazul vostru informaþia
corectã este mult mai importantã
decât pentru alþii. Dezinformarea
este folositã ca armã în rãzboi.
Astãzi, rãzboiul informaþional este
mult mai puternic decât rãzboiul
clasic. Ai informaþi corectã, ai pu-
terea”, le-am explicat tinerilor. 

“Trei surse pentru o informaþie
corectã”

Jurnalistul Tiberiu Muºuroi le-
a vorbit tinerilo de la Colegiul Na-
þional Militar “Tudor Vladimires-
cu” despre cum ar trebui sã fie
verificatã o ºtire. “Este o regulã
în jurnalism. Sã nu dai ºtirea de-
cât dupã ce ai verificat-o din trei
surse. Am avut o mare dezamã-

gire sã vãd cum dãdeau unii co-
legi de-ai nostril ºtiri, cum trans-
miteau de la Caracal, totul se
face pentru audienþã. Pentru cã
audienþa înseamnã bani. ªi onli-
ne-ul a apãrut tot din nevoia de a
face bani. În online e mai greu
sã verifici ºtirea, pentru cã de
cele mai multe ori nici nu este
semnatã, adicã, nu este asuma-
tã”, a explicat jurnalistul elevilor.

Pe subiectul “coronavirus”
sunt de preferat sursele
din domeniul medical

Pentru cã cel mai aprins sub-
iect zilele acestea este cel legat de
coronavirus, lect.univ.dr Con-
stantin Crãiþoiu le-a vorbit ele-
vilor de modul în care ar trebui

sã se informeze despre acest vi-
rus. “Sã nu credeþi tot ce se scrie
sau tot ceea ce apare pe tv. Titlu-
rile de cele mai multe ori nu au
legãturã cu textul. Trebuie nea-
pãrat sã citeºti toatã ºtirea ca sã
ai siguranþa cã ai înþeles corect.
ªi nici atunci. Ai nevoie ºi de alte
surse. Când vorbim despre infec-
þia cu coronavirus, informaþia
corectã o sã o primeºti de la ci-
neva de specialitate. Trebuie sã
vorbeºti cu un medic epidemio-
log. Sã citeºti declaraþiile medici-
lor de specialitate ºi mai puþin ce
crede un jurnalist sau altul, care
nu are pregãtirea necesarã în
acest domeniu”, a spus prodeca-
nul Facultãþii de Sociologie.

MARGA BULUGEAN

În ziua de 19 februarie, a în-
ceput derularea activitãþile cu-
prinse în program, pânã pe 12
martie urmând sã fie definitivate
mai multe activitãþi: promovarea
concursului la nivelul unitãþilor
de învãþãmânt preuniversitar ºi
al comunitãþilor locale; constitui-
rea comisiilor judeþene de con-
curs; înscrierea unitãþilor ºcola-
re care au produse finale rezul-
tate din proiecte finanþate prin
programe europene (proiecte în-
cheiate în 2019 ºi unele în curs
de derulare, dar care au deja pro-
duse finalizate); organizarea ex-
poziþiei/târgului cu produsele fi-
nale ale proiectelor derulate de
unitãþile ºcolare înscrise în con-
curs, la nivelul fiecãrui judeþ; et-
c.Între 13 – 15 martie, va avea
loc prezentarea finalã a produse-
lor realizate, iar pe 17 martie va
avea loc transmiterea rezultatelor
la comisia naþionalã a concursu-
lui, etapa naþionalã având loc la
sediul Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Covasna, între 6 – 9 apri-
lie având loc prezentarea finalã a
proiectelor prezentate, precum ºi
festivitatea de premiere.

A început concursul „Made for europe”, pentru elevii
din învãþãmântul preuniversitar

În vederea valorizãrii ºi promovãrii ex-
perienþelor pozitive acumulate de unitãþile
de învãþãmânt preuniversitar în derularea
proiectelor finanþate prin programele eu-
ropene din domeniul educaþiei ºi formãrii
profesionale, Ministerul Educaþiei ºi Cer-

cetãrii lanseazã cea de-a XIV-a ediþie a
Concursului Naþional „Made for Europe”.
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a în-
ceput implementarea programului, con-
form unui calendar stabilit în concordanþã
cu prevederile MEC.

Competiþie deschisã, cu speranþa
unei participãri cât mai mari
Inspectoratul ªcolar Judeþean

Dolj a început , deja, trimiterea
în teritoriu a cerinþelor pentru
participarea la acest concurs, iar
judeþul are rezultate meritorii în
acest sens. „Etapa judeþeanã a
Concursului Naþional „Made for
Europe” (prezentarea produselor
finale în sesiune publicã) se va
desfãºura în Amfiteatrul ISJ Dolj,

în data de 13 martie, la ora 12:00.
Unitãþile de învãþãmânt care vor
participa cu produsele finale ale
proiectelor finanþate prin progra-
me europene (încheiate în 2019
sau aflate în al II-lea curs de de-
rulare, dar care au deja produse
finalizate) se vor înscrie în pe-
rioada 1 – 5 martie. Anul trecut,
am avut 17 participanþi la faza ju-
deþeanã”, a precizat prof. Ani
Drãghici, inspector pentru pro-
iecte educaþionale în cadrul ISJ

Dolj. Conform datelor, în 2019
faza judeþeanã s-a desfãºurat în
ziua de 22 martie, tot la sediul ISJ
Dolj. ªi-au prezentat produsele 17
unitãþi de învãþãmânt preuniver-
sitar: ºase ªcoli Gimnaziale (cinci
din Craiova, una din comuna
Ghindeni), o Grãdiniþã cu Pro-
gram Prelungit („Phoenix” din
Craiova); zece unitãþi de învãþã-
mânt liceal opt dintre acestea din
Craiova, celelalte din teritoriu –
Liceul Tehnologic „Petre Baniþã”
din Cãlãraºi ºi Liceul Tehnologic
„Horia Vintilã” din Segarcea. Pre-
miul I a fost obþinut de Liceul
„Voltaire” din Craiova, iar pentru
locul II au fost acordate douã dis-
tincþii : Liceul Tehnologic „Petre
Baniþã” din Cãlãraºi ºi Colegiul
Tehnic de Arte ºi Meserii „Con-

stantin Brâncuºi” din Craiova. Tot
douã unitãþi de învãþãmânt au fost
premiate ºi cu cel de-al III-lea
premiu: ªcoala Gimnazialã „Ion
Þuculescu”, respectiv ªcoala
Gimnazialã „Mihai Viteazu”, am-
bele din Craiova. S-au acordat ºi
patru menþiuni, toate la Craiova:
Liceul „Charles Laugier”, ªcoala
Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica”,
Colegiul Naþional Economic
„Gheorghe Chiþu” , respectiv
ªcoala Gimnazialã „Mihai Vitea-
zu”.Expoziþia realizatã, la acea
datã, de cãtre copii, îndrumaþi de
profesori coordonatori, a fost vi-
zitatã de peste 250 de elevi ºi ca-
dre didactice. Pentru ediþia din
acest an, se sperã la o prezenþã
mai mare.

CRISTI PÃTRU
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-

iova organizeazã concurs la sediul din localitatea
Craiova, str. Filantropia, nr. 1, Dolj, pentru ocupa-
rea urmãtorului post vacant, conform HG 286/2011-
cu modificãri ºi completãri: Asistent medical pr.PL-
Cl.Obs-Ginecologie I. Concursul se va desfãºura
astfel: Proba scrisã în data de 23.03.2020, ora 09.00;
Proba interviu în data de 26.03.2020, ora 09.00.
Pentru participare la concurs candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii: Diplomã ºcoalã
sanitarã postlicealã; 5 ani vechime ca asistent
medical; Examen pentru obþinerea gradului prin-
cipal. Candidaþii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs pânã la data de 13.03.2020, ora
10.00, la sediul Spitalului din Craiova, str.N.Titu-
lescu, nr.40, Jud.Dolj. Relaþii suplimentare la se-
diul Spitalului din Craiova, str.N.Titulescu, nr.40,
Jud.Dolj- Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localitatea
Craiova, str.Filantropia, nr.1, pentru ocuparea ur-
mãtorului post vacant, conform HG 286/2011- cu mo-
dificãri ºi completãri: Infirmierã deb.- Cl. Obs-Gine-
cologie I. Concursul se va desfãºura astfel: Proba
scrisã în data de  30.03.2020, ora 9.00, Proba inter-
viu în data de 02.04.2020, ora 9.00. Pentru participa-
re la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii: Diplomã absolvire ºcoalã ge-
neralã; nu necesitã vechime. Candidaþii vor depu-
ne dosarele de participare la concurs pânã la data
de 13.03.2020, ora 10.00, la sediul Spitalului din Cra-
iova, str.N.Titulescu, nr.40, Jud.Dolj. Relaþii suplimen-
tare la sediul Spitalului din Craiova, str.N.Titulescu,
nr.40, Jud.Dolj- Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localitatea
Craiova, str.Filantropia, nr.1, pentru ocuparea ur-
mãtorului post vacant, conform HG 286/2011- cu mo-
dificãri ºi completãri: Îngrijitoare- Cl. Obs-Gineco-
logie I. Concursul se va desfãºura astfel: Proba scri-
sã în data de  31.03.2020, ora 09.00, Proba interviu
în data de 03.04.2020, ora 09.00. Pentru participare
la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã ur-
mãtoarele condiþii: Diplomã absolvire ºcoalã gene-
ralã; nu necesitã vechime. Candidaþii vor depune
dosarele de participare la concurs pânã la data de
13.03.2020, ora 10.00, la sediul Spitalului din Craio-
va, str.N.Titulescu, nr.40, Jud.Dolj. Relaþii suplimen-
tare la sediul Spitalului din Craiova, str.N.Titulescu,
nr.40, Jud.Dolj- Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localitatea
Craiova, str.Filantropia, nr.1, pentru ocuparea ur-
mãtorului post vacant, conform HG 286/2011- cu
modificãri ºi completãri: Infirmierã- Camera de
gardã- OG. Concursul se va desfãºura astfel: Pro-
ba scrisã în data de  30.03.2020, ora 09.00, Proba
interviu în data de 02.04.2020, ora 09.00. Pentru
participare la concurs candidaþii trebuie sã înde-
plineascã urmãtoarele condiþii: Diplomã absolvire
ºcoalã generalã; Curs infirmierã; 6 luni vechime în
activitate. Candidaþii vor depune dosarele de par-
ticipare la concurs pânã la data de 13.03.2020, ora
10.00, la sediul Spitalului din Craiova, str.N.Titu-
lescu, nr.40, Jud.Dolj. Relaþii suplimentare la se-
diul Spitalului din Craiova, str.N.Titulescu, nr.40,
Jud.Dolj- Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localitatea
Craiova, str. Filantropia, nr. 1, pentru ocuparea ur-
mãtorului post vacant, conform HG 286/2011- cu mo-
dificãri ºi completãri: Îngrijitoare- Cl.Pediatrie. Con-
cursul se va desfãºura astfel: Proba scrisã în data
de 31.03.2020, ora 9.00, Proba interviu în data de
03.04.2020, ora 9.00. Pentru participare la concurs
candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: Diplomã absolvire ºcoalã generalã; nu ne-
cesitã vechime. Candidaþii vor depune dosarele de
participare la concurs pânã la data de 13.03.2020,
ora 10.00, la sediul Spitalului din Craiova, str.N.Titu-
lescu, nr.40, Jud.Dolj. Relaþii suplimentare la sediul
Spitalului din Craiova, str.N.Titulescu, nr.40, Jud.Dolj-
Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localitatea
Craiova, str.Filantropia, nr.1, pentru ocuparea ur-
mãtoarelor posturi vacante, conform HG 286/2011-
cu modificãri ºi completãri: Asistent medical pr.PL-
Cl.Pediatrie- 2 posturi. Concursul se va desfãºura
astfel: Proba scrisã în data de 23.03.2020, ora 09.00,
Proba interviu în data 26.03.2020, ora 09.00. Pen-
tru participare la concurs candidaþii trebuie sã în-
deplineascã urmãtoarele condiþii: Diplomã ºcoalã
sanitarã postlicealã; 5 ani vechime ca asistent
medical; Examen pentru obþinerea gradului prin-
cipal. Candidaþii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs pânã la data de 13.03.2020, ora
10.00, la sediul Spitalului din Craiova, str.N.Titu-
lescu, nr.40, Jud.Dolj. Relaþii suplimentare la se-
diul Spitalului din Craiova, str.N.Titulescu, nr.40,
Jud.Dolj- Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localitatea
Craiova, str.Filantropia, nr.1, pentru ocuparea ur-
mãtorului post vacant, conform HG 286/2011- cu mo-
dificãri ºi completãri: Îngrijitoare- Cl.Medicinã Inter-
nã I. Concursul se va desfãºura astfel: Proba scrisã
în data de  31.03.2020, ora 9.00, Proba interviu în
data de 03.04.2020, ora 9.00. Pentru participare la
concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii: Diplomã absolvire ºcoalã genera-
lã; nu necesitã vechime. Candidaþii vor depune do-
sarele de participare la concurs pânã la data de
13.03.2020, ora 10.00, la sediul Spitalului din Craio-
va, str.N.Titulescu, nr.40, Jud.Dolj. Relaþii suplimen-
tare la sediul Spitalului din Craiova, str.N.Titulescu,
nr.40, Jud.Dolj- Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localitatea
Craiova, str.Filantropia, nr.1, pentru ocuparea ur-
mãtorului post vacant, conform HG 286/2011- cu
modificãri ºi completãri: Îngrijitoare- Ambulatoriu
de Specialitate Copii. Concursul se va desfãºura
astfel: Proba scrisã în data de  31.03.2020, ora 12.00,
Proba interviu în data de 03.04.2020, ora 12.00.
Pentru participare la concurs candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii: Diplomã ab-
solvire ºcoalã generalã; nu necesitã vechime. Can-
didaþii vor depune dosarele de participare la con-
curs pânã la data de 13.03.2020, ora 10.00, la se-
diul Spitalului din Craiova, str.N.Titulescu, nr.40,
Jud.Dolj. Relaþii suplimentare la sediul Spitalului
din Craiova, str.N.Titulescu, nr.40, Jud.Dolj- Servi-
ciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localita-
tea Craiova, str.Filantopia, nr.1, pentru ocuparea
urmãtorului post vacant, conform HG 286/2011-
cu modificãri ºi completãri: Asistent medical
deb.PL- Cl.Cardiologie. Concursul se va desfã-
ºura astfel: Proba scrisã în data de  23.03.2020,
ora 9.00, Proba interviu în data de 26.03.2020, ora
9.00. Pentru participare la concurs candidaþii tre-
buie sã îndeplineascã urmatoarele condiþii: Di-
plomã ªcoalã sanitarã postlicealã; nu necesitã
vechime. Candidaþii vor depune dosarele de par-
ticipare la concurs pânã la data de 13.03.2020,
ora 10.00, la sediul Spitalului din Craiova, str.N.Ti-
tulescu, nr.40, Jud.Dolj. Relaþii suplimentare la se-
diul Spitalului din Craiova, str.N.Titulescu, nr.40,
Jud.Dolj- Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localitatea
Craiova, str.Filantropia, nr.1, pentru ocuparea ur-
mãtorului post vacant, conform HG 286/2011- cu mo-
dificãri ºi completãri: Îngrijitoare- Administrativ.
Concursul se va desfãºura astfel: Proba scrisã în
data de 31.03.2020, ora 9.00, Proba interviu în data
de 03.04.2020, ora 9.00. Pentru participare la con-
curs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmatoa-
rele condiþii: Diplomã absolvire ºcoalã generalã; nu
necesitã vechime. Candidaþii vor depune dosarele
de participare la concurs pânã la data de 13.03.2020,
ora 10.00, la sediul Spitalului din Craiova, str.N.Titu-
lescu, nr.40, Jud.Dolj. Relaþii suplimentare la sediul
Spitalului din Craiova, str.N.Titulescu, nr.40, Jud.Dolj-
Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localitatea
Craiova, str.Filantropia, nr.1, pentru ocuparea ur-
mãtorului post vacant, conform HG 286/2011- cu
modificãri ºi completãri: Infirmierã- Cl.Reabilitare
Medicalã. Concursul se va desfãºura astfel: Pro-
ba scrisã în data de  30.03.2020, ora 9.00, Proba
interviu în data de 02.04.2020, ora 9.00. Pentru par-
ticipare la concurs candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã urmatoarele condiþii: Diplomã absolvire
ºcoalã generalã; Curs infirmierã; 6 luni vechime în
activitate. Candidaþii vor depune dosarele de par-
ticipare la concurs pânã la data de 13.03.2020, ora
10.00, la sediul Spitalului din Craiova, str.N.Titu-
lescu, nr.40, Jud.Dolj. Relaþii suplimentare la se-
diul Spitalului din Craiova, str.N.Titulescu, nr.40,
Jud.Dolj- Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localita-
tea Craiova, str.Filantropia, nr.1, pentru ocupa-
rea urmãtorului post vacant, conform HG 286/
2011- cu modificãri ºi completãri: Îngrijitoare-
Cl.Neonatologie. Concursul se va desfãºura ast-
fel: Proba scrisa în data de 31.03.2020, ora 9.00,
Proba interviu în data de 03.04.2020, ora 9.00.
Pentru participare la concurs candidaþii trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: Diplomã
absolvire ºcoalã generalã; nu necesitã vechime.
Candidaþii vor depune dosarele de participare la
concurs pânã la data de 13.03.2020, ora 10.00, la
sediul Spitalului din Craiova, str.N.Titulescu,
nr.40, Jud.Dolj. Relaþii suplimentare la sediul Spi-
talului din Craiova, str.N.Titulescu, nr.40, Jud.Dolj-
Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!Anunþul tãu!
SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-

iova organizeazã concurs la sediul din localitatea
Craiova, str.Filantropia, nr.1, pentru ocuparea ur-
mãtorului post vacant, conform HG 286/2011- cu
modificãri ºi completãri: Asistent medical PL- Far-
macia 1. Concursul se va desfãºura astfel: Proba
scrisã în data de  24.03.2020, ora 9.00, Proba inter-
viu în data de 27.03.2020, ora 9.00. Pentru partici-
pare la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineas-
cã urmatoarele condiþii: Diplomã ºcoalã sanitarã
postlicealã-farmacie; 6 luni vechime ca asistent me-
dical-farmacie. Candidaþii vor depune dosarele de
participare la concurs pânã la data de 13.03.2020,
ora 10.00, la sediul Spitalului din Craiova, str.N.Ti-
tulescu, nr.40, Jud.Dolj. Relaþii suplimentare la se-
diul Spitalului din Craiova, str.N.Titulescu, nr.40,
Jud.Dolj- Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localitatea
Craiova, str.Filantropia, nr.1, pentru ocuparea ur-
mãtorului post vacant, conform HG 286/2011- cu mo-
dificãri ºi completãri: Asistent medical deb. PL-
Cl.Medicinã Internã II- Comp. Gastroenterologie.
Concursul se va desfãºura astfel: Proba scrisã în
data de 23.03.2020, ora 9.00, Proba interviu în data
de 26.03.2020, ora 9.00. Pentru participare la con-
curs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoa-
rele condiþii: Diplomã ºcoalã sanitarã postlicealã;
nu necesitã vechime. Candidaþii vor depune dosa-
rele de participare la concurs pânã la data de
13.03.2020, ora 10.00, la sediul Spitalului din Craio-
va, str.N.Titulescu, nr.40, Jud.Dolj. Relaþii suplimen-
tare la sediul Spitalului din Craiova, str.N.Titulescu,
nr.40, Jud.Dolj-  Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localitatea
Craiova, str.N.Titulescu, nr.40, pentru ocuparea ur-
mãtorului post vacant, conform HG 286/2011- cu mo-
dificãri ºi completãri: Spãlãtoreasã- Administrativ.
Concursul se va desfãºura astfel: Proba scrisã în
data de 24.03.2020, ora 09.00, Proba interviu în data
de 27.03.2020, ora 09.00. Pentru participare la con-
curs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmatoa-
rele condiþii: Diplomã absolvire ºcoalã generalã; nu
necesitã vechime. Candidaþii vor depune dosarele
de participare la concurs pânã la data de 13.03.2020,
ora 10.00, la sediul Spitalului din Craiova, str.N.Titu-
lescu, nr.40, Jud.Dolj. Relaþii suplimentare la sediul
Spitalului din Craiova, str.N.Titulescu, nr.40, Jud.Dolj-
Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localitatea
Craiova, str.Filantropia, nr.1, pentru ocuparea ur-
mãtorului post vacant, conform HG 286/2011- cu
modificãri ºi completãri: Infirmierã- Cl.Obs-Gine-
cologie II. Concursul se va desfãºura astfel: Pro-
ba scrisã în data de  30.03.2020, ora 9.00, Proba
interviu în data de 02.04.2020, ora 9.00. Pentru par-
ticipare la concurs candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã urmãtoarele condiþii: Diplomã absolvire
ºcoalã generalã; Curs infirmierã; 6 luni vechime în
activitate. Candidaþii vor depune dosarele de par-
ticipare la concurs pânã la data de 13.03.2020, ora
10.00, la sediul Spitalului din Craiova, str.N.Titu-
lescu, nr.40, Jud.Dolj. Relaþii suplimentare la se-
diul Spitalului din Craiova, str.N.Titulescu, nr.40,
Jud.Dolj- Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localitatea
Craiova, str.Filantropia, nr.1, pentru ocuparea ur-
mãtorului post vacant, conform HG 286/2011- cu
modificãri ºi completãri: Îngrijitoare- Laborator
Radiologie. Concursul se va desfãºura astfel: Pro-
ba scrisã în data de  31.03.2020, ora 09.00, Proba
interviu în data de 03.04.2020, ora 09.00. Pentru
participare la concurs candidaþii trebuie sã înde-
plineascã urmãtoarele condiþii: Diplomã absolvire
ºcoalã generalã; nu necesitã vechime. Candidaþii
vor depune dosarele de participare la concurs
pânã la data de 13.03.2020, ora 10.00, la sediul
Spitalului din Craiova, str.N.Titulescu, nr.40, Jud-
.Dolj. Relaþii suplimentare la sediul Spitalului din
Craiova, str.N.Titulescu, nr.40, Jud.Dolj- Serviciul
RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localitatea
Craiova, str.Filantropia, nr.1, pentru ocuparea ur-
mãtorului post vacant, conform HG 286/2011- cu
modificãri ºi completãri: Îngrijitoare- Cl.Endocrino-
logie. Concursul se va desfãºura astfel: Proba scri-
sã în data de  31.03.2020, ora 9.00, Proba interviu în
data de 03.04.2020, ora 9.00. Pentru participare la
concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii: Diplomã absolvire ºcoalã genera-
lã; nu necesitã vechime. Candidaþii vor depune do-
sarele de participare la concurs pânã la data de
13.03.2020, ora 10.00, la sediul Spitalului din Craio-
va, str.N.Titulescu, nr.40, Jud.Dolj. Relaþii suplimen-
tare la sediul Spitalului din Craiova, str.N.Titulescu,
nr.40, Jud.Dolj- Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localitatea
Craiova, str.N.Titulescu, nr.40, pentru ocuparea
urmãtorului post vacant, conform HG 286/2011- cu
modificãri ºi completãri: Muncitor necalificat I–
zone verzi- Administrativ. Concursul se va desfã-
ºura astfel: Proba scrisã în data de 30.03.2020, ora
9.00, Proba interviu în data de 02.04.2020, ora 9.00.
Pentru participare la concurs candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii: Diplomã ab-
solvire ºcoalã generalã; nu necesitã vechime. Can-
didaþii vor depune dosarele de participare la con-
curs pânã la data de 13.03.2020, ora 10.00, la se-
diul Spitalului din Craiova, str.N.Titulescu, nr.40,
Jud.Dolj. Relaþii suplimentare la sediul Spitalului
din Craiova, str.N.Titulescu, nr.40, Jud.Dolj- Servi-
ciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localitatea
Craiova, str.Filantropia, nr.1, pentru ocuparea ur-
mãtorului post vacant, conform HG 286/2011- cu
modificãri ºi completãri: Infirmierã- Cl.Obs-Gine-
cologie I. Concursul se va desfãºura astfel: Proba
scrisã în data de  30.03.2020, ora 9.00, Proba inter-
viu în data de 02.04.2020, ora 9.00. Pentru partici-
pare la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineas-
cã urmãtoarele condiþii: Diplomã absolvire ºcoalã
generalã; Curs infirmierã; 6 luni vechime în activi-
tate. Candidaþii vor depune dosarele de participa-
re la concurs pânã la data de 13.03.2020, ora 10.00,
la sediul Spitalului din Craiova, str.N.Titulescu,
nr.40, Jud.Dolj. Relaþii suplimentare la sediul Spi-
talului din Craiova, str.N.Titulescu, nr.40, Jud.Dolj-
Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

1.Informaþii generale privind autoritatea
contractantã, în special denumirea, codul de iden-
tificare fiscalã, adresa, numãrul de telefon, fax
ºi/sau adresa de e-mail, persoanã de contact: UAT
Brãdeºti, str.Mihai Viteazul, nr.3, Comuna Brã-
deºti, judeþul Dolj, telefon/fax 0251.444.206, e-
mail:office@primariabradesti.com, cod fiscal
4553747. 2.Informaþii generale privind obiectul
procedurii de licitaþie publicã, în special descrie-
rea ºi identificarea bunului care urmeazã sã fie
închiriat: -spaþiu în suprafatã de 24mp din imobi-
lul Dispensar Uman, situat în str.Mihai Viteazul,
nr.100, Comuna Brãdeºti, judeþul Dolj, pentru
amenajarea unui laborator de analize, conform
H.C.L.61/31.10.2019 ºi O.U.G.57/03.07.2019. 3.In-
formaþii privind documentaþia de atribuire: se
regãsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitãþile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentaþiei
de atribuire: prin solicitarea scrisã, transmisã cu
cel puþin 4 zile înainte, de la sediul Primãriei Co-
munei Brãdeºti, de luni pânã vineri, între orele
10.00-14.00. 3.2.Denumirea ºi datele de contact
ale serviciului/compartimentului din cadrul insti-
tuþiei de la care se poate obþine un exemplar din
documentaþia de atribuire: Secretariatul Primã-
riei Comunei Brãdeºti, str.Mihai Viteazul, nr.3, ju-
deþul Dolj. 3.3.Costul ºi condiþiile de platã pentru
obþinerea acestui exemplar, unde este cazul, po-
trivit prevederilor O.U.G.nr. 57/2019 privind Co-
dul administrativ: 50Lei, ce se achitã numerar la
casieria instituþiei. 3.4.Data-limitã pentru solici-
tarea clarificãrilor: 13.03.2020, ora 12.00. 4.Infor-
maþii privind ofertele: 4.1.Data-limitã de depune-
re a ofertelor: 20.03.2020, ora 12.00. 4.2.Adresa
la care trebuie depuse ofertele: la Primãria Co-
munei Brãdeºti, str.Mihai Viteazul, nr.3, judeþul
Dolj. 4.3.Numãrul de exemplare în care trebuie
depusã fiecare ofertã: 1 exemplar original. 5.Data
ºi locul la care se va desfãºura ºedinþa publicã
de deschidere a ofertelor: 23.03.2020, ora 10.00,
la Primãria Comunei Brãdeºti, str.Mihai Viteazul,
nr.3, judeþul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numãrul
de telefon ºi/sau adresa de e-mail ale instanþei
competente în soluþionarea litigiilor apãrute ºi
termenele pentru sesizarea instanþei: Tribunalu-
lui Dolj, str.Brestei, nr.12, Craiova, judeþul Dolj,
telefon 0251.418.612, fax 0251.410.140, e-
mail: inregistraredosare.dj@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunþului de licitaþie cãtre instituþiile abili-
tate, în vederea publicãrii: 27.02.2020.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localitatea
Craiova, str.Filantropia, nr.1, pentru ocuparea ur-
mãtorului post vacant, conform HG 286/2011- cu
modificãri ºi completãri: Infirmierã- Cl.Cardiologie.
Concursul se va desfãºura astfel: Proba scrisã în
data de 30.03.2020, ora 09.00, Proba interviu în data
de 02.04.2020, ora 09.00. Pentru participare la con-
curs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoa-
rele condiþii: Diplomã absolvire ºcoalã generalã;
Curs infirmierã; 6 luni vechime în activitate. Can-
didaþii vor depune dosarele de participare la con-
curs pânã la data de 13.03.2020, ora 10.00, la se-
diul Spitalului din Craiova, str.N.Titulescu, nr.40,
Jud.Dolj. Relaþii suplimentare la sediul Spitalului
din Craiova, str.N.Titulescu, nr.40, Jud.Dolj- Servi-
ciul RUONS, tel.0251.307.500.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Vineri, 28 februarie 2020

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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:

Anunþul tãu!
ªCOALA Gimnazialã Segarcea,  cu sediul

în oraºul Segarcea, str. Unirii, nr. 35A, judeþul
Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei contractuale vacante de: Mecanic-Fa-
chist, 0,5 normã, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfãºura astfel: Proba scrisã
în data de 24.03.2020, ora 09.00; Proba interviu
în data de 25.03.2020, ora 09.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã urmãtoarele condiþii: studii: medii fina-
lizate cu diploma de bacalaureat; nu necesitã
vechime; permis auto categoria B; domiciliul în
oraºul Segarcea; cunoºtinþe operare PC. Can-
didaþii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrãtoare de la
publicarea anunþului în Monitorul Oficial al Ro-
mâniei, Partea a III-a, la sediul ªcolii Gimnaziale
Segarcea. Relaþii suplimentare la sediul: ªcolii
Gimnaziale Segarcea, persoanã de contact: Ba-
dea Florin, telefon: 0763.637.856.

TAPIS LAVAJ SRL anunþã publicul intere-
sat asupra depunerii solicitãrii de obþinere a au-
torizaþiei de mediu privind activitatea de „Spãlã-
torie profesionalã de covoare”, ce se desfãºoarã
în mun.Craiova, str.Calea Severinului, nr.34G, jud.
Dolj. Informaþiile privind potenþialul impact asu-
pra mediului pot fi consultate la sediul APM Dolj
din Craiova, str.Petru Rareº, nr.1, zilnic, între orele
09.00-14.00. Observaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul APM Dolj pânã la data de 11.03.2020.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 2 camere,
situat în Valea Roºie. Sunaþi
dupã ora 19.00. Telefon:
0351/181.202.
Vând (schimb) aparta-
ment Craiova ºi casã Ple-
niþa cu apartament 4 ca-
mere Craiova central, et.
1 + diferenþa. Telefon:
0351/802.305.

CASE
Vând casã frumoasã în co-
muna Vîrtop, judeþul Dolj.
Telefon: 0745/602.001.
Vând (schimb) casã locuibilã
comuna Periºor, cadastru,
anexe, apã curentã, canali-
zare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Proprietar, vând casã nouã,
BORDEI. Telefon: 0752/
641.487.
Vând casã Cioroiaºi + ane-
xe, teren 3000 mp. Telefon:
0765/152.614.

TERENURI
Vând teren Predeºti, 800
mp, utilitãþi, pitoresc, ideal
pentru casã sau casã de
vacanþã. Telefon: 0773/
996.446.

Vând teren intravilan SC
Avioane Sa Craiova, su-
prafaþã 1,25 Ha. Telefon:
0769/456.241;  0763/
506.962.
Vând loc pentru casã la 10
km Craiova (ºi alte construc-
þii diverse). Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren 2000 mp (locuri
de casã intravilan cu toate
utilitãþile apã, canal, elec-
tricitate, gaze) Cârcea - si-
tuat în faþa vilelor de la ie-
ºirea din Comuna Cârcea
pe dreapta spre Craiova.
Telefon: 0720/231.610.
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 2 terenuri langa FA-
BRICA DE TERMOPANE
,,Q FORT” – GARA PIE-
LESTI pt. investitii 5000 m.
Pret negociabil. Telefon:
0752/641.487.
Vând, inchiriez, schimb te-
ren, Calea Bucuresti, km
10, 1000m-2000m, deschi-
dere 35m, dupa Peugeot.
Telefon: 0773/996.446.

AUTO
Vând DACIA 1310 cu toa-
te taxele la zi. Telefon:
0727/884.205.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând telefon mobil SAM-
SUNG nou preþ accepta-
bil. Telefon: 0351/805.288;
0774/682.257.
Vând palmieri la ghiveci
anul II,  arbore de mãta-
se, leandru, lãmâi anul I
de fructificare, pomi fruc-
tiferi la ghiveci, gutui, pãr,
nuc, trandafiri. Telefon:
0784/893.160.
Vând  bibliotecã lemn, 2
fotolii VINTAGE, 1 aparat
radio - pikup, 1 masã 12
persoane, 6 scaune, 1 bi-
rou, 1 maºinã de cusut (Ru-
sia), 2 seturi inox (noi) crã-
tiþi - Italia, 2 undiþe de pes-
cuit. Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând porþi metalice în sta-
re bunã. Comuna Goieºti,
Dol j .  Preþ negociabi l
1600 RON. Telefon: 0722/
233.332.
Maºinã de cusut Ileana
cu pedalã- 250 lei, cuver-
turã pluºatã grena ºi 2 car-
pete pentru fotolii – 150
lei, covor persan 220/210
– 100 lei, sãpun de casã
5 lei /kg. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 2 boilere pe gaze +
un boiler pe lemne. Telefon:
0751/136.216.
Vând aparat de mãrit +
accesorii laborator foto.
Telefon: 0351/181.202.
Vând trotinetã ºi bicicletã
copii - 50 lei bucata, raft
metalic 140-90-40- 80 lei,
negociabil. Telefon: 0351/
181.202.
Vând grapã ºi plug de boi.
Telefon: 0752/147.785.

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 muzi-
cã diferitã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând pantofi bãrbãteºti
42 din piele noi - 50 lei,
ghete bãrbãteºti cu ºiret
44 noi - 60 lei,  ghete
damã 37-38 din piele -
50 lei, costume bãrbã-
teºti stofã negru ºi gri
noi, 90 lei, hainã îmblã-
nitã stofã neagrã guler
astrahan - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând robot bucãtãrie cu
bol 6,5l  inox, oglindã
cristal 160/80 cm, cuier
hol, aþã cusut goblen,
hainã piele întoarsã cã-
prioarã nr. 50. Telefon:
0752/236.667.

OFERTE ÎNCHIRIERI
PROPRIETAR, închiriez
apartament 3 camere, de-
comandat, complet mobi-
lat ºi utilat, Zona George
Enescu, Energetic. Tele-
fon: 0740/991.323.
Închiriez apartament ul-
tracentral, ultralux, 2 ca-
mere, nou A.C., internet,
centralã, parcare privatã,
380 euro. Telefon: 0773/
996.446.

PIERDERI
CASINO LUXOR S.R.L. decla-
rã pierdute certificate constata-
toare emise de ORC Dolj:
60351/20.08.2018, 69980/
15.10.2018, 91983/23.12.2019,
60797/12.10.2009, 23124/
12.03.2019. Se declarã nule.

DECESE
Membrii Departamentului
de Limbi Romanice ºi Cla-
sice al Facultãþii de Litere
al Universitãþii din Craiova
sunt alãturi de colega prof.
univ. dr. Elena Pîrvu la de-
cesul tatãlui. Dumnezeu
sã-l odihneascã!

CONDOLEANÞE
Minunatul nostru coleg de
la Liceul Fraþii Buzesti,
Promoþia 1961, Mihai Ion-
cica, ne-a pãrãsit dupã o
lungã ºi grea suferintã. Cu
greu ne putem închipui cã
Mihaiþã numai este cu noi,
ca bãiatul vesel, priete-
nos, un bãiat frumos a ple-
cat dintre noi. O viaþã în-
treagã închinatã familiei
ºi prietenilor reprezintã
realizarea de vârf a sa, alã-
turi de toatã munca depu-
sã în folosul comunitãþii.
Transmitem familiei îndo-
liate sincere Condoleanþe
ºi în fiecare an la întâlni-
rea Promoþiei îl vom po-
meni ºi regreta cã va fi
absent. În numele Promo-
þiei 1961 Fraþii Buzeºti, co-
legul lui de bancã Prof. Dr.
Corneliu Sabetay.
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7. Viitorul   0 0 0 0 44-29 20
8. Dinamo   0 0 0 0 37-41 17
9. Sepsi   0 0 0 0 30-26 17
10. Chindia   0 0 0 0 31-45 13
11. Hermann.  0 0 0 0 26-44 13
12. Poli Iaºi   0 0 0 0 26-40 11
13. Clinceni   0 0 0 0 30-47 11
14. Voluntari   0 0 0 0 22-45 10

 CLASAMENT   M V                  E                  Î     G  P

Sepsi – Iaºi, vineri, ora 18
Dinamo – Clinceni, vineri, ora 20.30

Viitorul – Voluntari, sâmbãtã, ora 17.30
Chindia – Hermannstadt, luni, ora 18

Play-out, prima etapã

1. CFR Cluj   0 0 0 0 51-16 26
2. Craiova   0 0 0 0 41-29 23
3. Botoºani   0 0 0 0 36-30 23
4. FCSB   0 0 0 0 37-29 22
5. Mediaº   0 0 0 0 34-30 22
6. Astra   0 0 0 0 38-29 21

 CLASAMENT   M V                  E                  Î     G  P

FC Botoºani – FCSB, sâmbãtã, ora 20.30
Universitatea – Gaz Metan, duminicã, ora 19.15

CFR Cluj – Astra, luni, ora 20.30.

Play-off, prima etapã

Echipa de volei SCMU Craio-
va încheie sezonul regular cu
meciul contra celor de la ACSVM
Zalãu, programat sâmbãtã, de la
ora 13.30, în Sala Polivalentã (în
direct la TVR 3). Antrenorul Dã-
nuþ Pascu ºi jucãtorul polonez
Stanislav Wawrzyczyck au pre-
faþat acest joc, considerând cã
vor pleca din postura de favoriþi
pentru a-l câºtiga ºi de a pãstra
locul secund înainte de play-off.
Dan Pascu a declarat: „Am avut
o satisfacþie deosebitã pentru cã
am câºtigat la Dej ºi ne-am luat
revanºa contra unei echipe care
ne învinsese acasã ºi care este
surpriza acestui campionat. Re-

Dupã eliminarea din Cupa
României ºi eºecul din campio-
nat, de la Baia Mare, echipa fe-
mininã de handbal SCM Craiova
joacã meciul din etapa a 18-a a
Ligii Florilor, împotriva Unirii
Slobozia, sâmbãtã, de la ora 18,
în Sala Polivalentã. Antrenorul
secund Grigore Albici ºi portãri-
þele Bianca Cormenþ ºi Andreea
Chetraru au prefaþat aceastã par-
tidã. Grigore Albici a declarat:
„Ultimul eºec, la Baia Mare, ne-
a supãrat foarte mult, dar ºtiþi
problemele de lot pe care le avem.
Pe lângã absenþele de lungã du-
ratã, Tudoricã, Havronina ºi ªela-

ru, n-au putut juca nici Vizitiu ºi
Cace, ne e greu sã facem ºi an-
trenamente într-un efectiv aºa de
subþire. Încã mai sperãm la cu-
pele europene, de aceea ne pre-
gãtim intens, iar sâmbãtã cred cã
vom câºtiga. Este obligatoriu sã
câºtigãm acest joc. Lotul
restrâns numeric din cauza ac-
cidentãrilor nu ne permite sã evo-
luãm la capacitate maximã. În
jocul de sâmbãtã trebuie sã mun-
cim foarte mult pentru victorie
ºi sã evitãm alte accidentãri. A-
vem ºi 3 deplasãri mai uºoare ºi
putem urca în clasament”. Bian-
ca Curmenþ a spus: “ªtim cã ne

aºteaptã un meci greu, trebuie sã-
l tratãm ca atare, pentru cã ele
vor da totul pentru a supravieþui
în prima ligã. Slobozia va veni
aici foarte montatã sã obþinã
mãcar un punct.” Andreea Che-
traru a adãugat: „Eu vin dupã o
perioadã mai lungã de acciden-
tãri ºi de aceea am evoluat mai
puþin. Cred cã un joc bun cu Slo-
bozia ne poate ridica moralul pen-
tru partidele viitoare. Sper ca
sâmbãtã sã facem un joc bun ºi
sã ne impunem.” SCM Craiova
ocupã locul 8, cu 24 de puncte,
în timp ce Slobozia este pe ulti-
ma poziþie, cu 4 puncte.

SCM Craiova are ºansa unei victorii facile, cu ultima clasatã

Dacã antrenorul ªtiinþei a atras atenþia cã partida va
fi una diferitã faþã de cea câºtigatã acum o lunã cu

Mediaºul, atacantul s-a declarat extrem de încrezãtor
într-un succes, precum ºi în privinþa ºanselor la titlu

Voleibaliºtii Craiovei se considerã favoriþi în derby-ul cu Zalãul
feritor la meciul cu Zalãu a de-
venit o obiºnuinþã sã avem aces-
te dueluri, deja  este un derby al
voleiului românesc, de 8 ani ne
luptãm cu ei pentru diverse ob-
iective. Zalãul are un lot valoros,
cu un antrenor foarte bun, cãru-
ia îi place foarte mult tactica. Au
avut oscilaþii în rezultate, dar au
avut ºi probleme foarte mari de
sãnãtate. Nu e nevoie sã-mi mo-
tivez elevii de aceastã datã, fiind-
cã sunt conºtienþi cã este un
meci dificil. Ne pregãtim foarte
bine ºi vom face tot ce depinde
de noi sã ne impunem. Lupta
pentru locul 2 este deschisã în-
tre noi, Dinamo ºi Zalãu”.

Stanis³aw Wawrzyñczyk a
spus: „La Dej a fost un meci
greu, atât prin prisma adver-
sarului, dar ºi a distanþei pe
care am parcurs-o. Am înce-
put mai greu partida, dar pe
parcurs ne-am revenit ºi ne-am
impus. Sâmbãtã va fi un joc
mai greu decât cu Dejul, pen-
tru cã Zalãu are o echipã mai
valoroasã, dar jucãm un volei
bun ºi am demonstrat cã sun-
tem o echipã pe val, cred cã
suntem favoriþi.” SCMU Cra-
iova este pe locul 2 în Divizia
A1, cu 40 de puncte, cu 4 mai
multe decât Zalãu, care ocupã
poziþia a patra.

Antrenorul Universitãþii Craio-
va, Cornel Papurã, ºi-a avertizat
jucãtorii cã meciul din prima eta-
pã a play-off-ului, cel cu Gaz
Metan, programat duminicã, de
la ora 19.15, pe „Ion Oblemen-
co”, nu va semãna deloc cu cel
câºtigat de olteni acum o lunã în
faþa echipei lui Edi Iordãnescu,
deoarece datele partidei sunt di-
ferite. „Ne aºteaptã un meci im-
portant, este practic o altã com-
petiþie, play-off-ul, trebuie sã fim
concentraþi, pentru cã va fi un
meci total diferit de cel pe care l-
am jucat anul acesta cu Media-
ºul. Dacã ne vom gândi în vreun
moment cã vom câºtiga meciul
de duminicã pentru cã ni l-am
adjudecat pe cel de la începtul
anului, atunci suntem într-o eroa-
re totalã. Va fi un alt meci, altã
istorie, alþi jucãtori, altã motiva-
þie, trebuie sã-l tratãm serios. Este
obligatoriu sã ne capacitãm pen-
tru a reuºi sã câºtigãm. Indife-
rent cã pierzi sau câºtigi, trebuie
sã te concentrezi pe urmãtorul
meci. Trebuie sã muncim, sã în-

dreptãm greºelile pe care le-am
fãcut ºi sã dãm totul pe teren pen-
tru a câºtiga. Te poþi aºtepta la
orice abordare din partea adver-
sarului, de aceea noi trebuie sã ne
autodepãºim în unele momente ale
jocului pentru a reuºi sã ne impu-
nem” a declarat Papurã.

Despre disputa cu Edi Iordã-
nescu, pe care nu l-a salutat la
finalul meciului de acum o lunã,
Papurã a spus: „Am înþeles cã el
este suspendat ºi nu ne putem
saluta. Relaþia mea cu el este ace-
eaºi pe care o am cu orice alt an-
trenor din Liga I. Nu ºtiu ce dis-
cuþii au fost în iarnã, eu nu am
participat la ele, ºtiu doar cã sunt
antrenorul Universitãþii Craiova”.

„Poþi câºtiga un meci
pe contraatac, dar nu ºi

un campionat”
Antrenorul Craiovei spune cã

în funcþie de rezultatul partidei cu
Mediaº, echipa din Bãnie îºi poa-
te trasa obiectivele pentru acest
final de campionat. „Ne aºteaptã

o sãptãmânã dificilã, trebuie sã o
gestionãm bine, dar important este
primul meci, apoi vom vedea ce
jucãtori avem pentru urmãtoare-
le jocuri, cu Iaºi, în Cupã, ºi la
FCSB. În funcþie de rezultatul
primului meci vom vedea în ce
parte a clasamentului ne uitãm.
Lotul ºi jocul ne dau speranþe cã
ne putem uita spre partea de sus,
dar declarativ putem spune ori-
ce, rãmâne de vãzut ce vom pu-
tea face ºi pe teren. Importante
sunt punctele, dar în majoritatea
timpului conteazã ºi jocul. Poþi
câºtiga un meci pe contraatac, dar
nu ºi un campionat. Nu ºtiu de
câte victorii avem nevoie pentru
titlu, nu este predictibil lucrul aces-
ta. Pot sã zic cã douã victorii ºi
celelate echipe sã se retragã” a
declarat Papurã.

Papurã a vorbit ºi despre pro-
blemele din defensivã, unde ar
putea debuta ultimul venit, Diel-
na, în condiþiile în care Cosic ºi
Martic sunt suspendaþi, iar Bã-
laºa ºi Acka sunt accidentaþi.
„Dielna s-a pregãtit cu noi în
ultimele 10 zile, vom vedea care
va fi starea lui fizicã pentru me-
ciul de duminicã. Avem 24 de
jucãtori ºi cu siguranþã cei care
vor intra vor face faþã jocului,
de aceea sunt legitimaþi la Uni-

versitatea Craiova. Nu este uºor
când nu ai aceiaºi jucãtori de la
un meci la altul, dar nici nu este
o tragedie cã vor lipsi unii. Mi-
aº dori sã am totuºi toþi jucãto-
rii valizi” a declarat antrenorul
Craiovei.

Mihãilã: „Mediaº nu va avea
nicio ºansã”

Atacantul Craiovei, Valentin
Mihãilã, s-a declarat extrem de
optimist, atât în perspectiva me-
ciului de duminicã, precum ºi în
privinþa ºanselor la titlu. Interna-
þionalul de tineret spune cã dacã
el ºi colegii vor repeta evoluþia
din meciul precedent cu Mediaº,
adversarul nu va avea nicio
ºansã. De asemenea, Mihãilã cre-
de cã Universitatea are lot sufi-
cient de puternic pentru a aduce
titlul în Bãnie.

„Este un meci dificil, ambele
echipe vor sã câºtige, dar cred
cã avem echipã mai bunã ºi jocul
pe care l-am arãtat a fost unul bun
ºi cred cã vom scoate un rezultat
pozitiv. Trebuie sã ne concentrãm
pe acest meci, poate sã marche-
ze oricine, dar noi, cei din faþã,
trebuie sã ne concentrãm mai bine
pentru a da gol. Este important
sã câºtigãm pentru a avea încre-
dere. Dacã vom juca aºa cum am
fãcut-o data trecutã cu ei, cred
cã nu vor avea nicio ºansã în faþa
noastrã. Cu lotul pe care-l avem,
eu am încredere cã putem câºti-
ga campionatul. Vreau sã jucãm
ce ne cere Mister, ce pregãtim la
antrenamente. Nu-mi este teamã
cã se întrerupe campionatul, nu
am auzit de cazuri de coronavi-
rus în România. Dacã va fi cazul,
o sã ne protejãm” a spus Mihãilã.
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