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Salã de sport,
cu fonduri europene,
la ªcola Gimnazialã
„Gheorghe Þiþeica”

137 de elevi-matematicieni
au fost premiaþi
la Colegiul „Velovan”
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Mãsurile de sprijin acordate
Companiei Naþionale a
Uraniului nu sunt în
conformitate cu normele UE

Nu mai puþin de 50 de evenimente culturale au avut loc în foaierul Naþionalului
craiovean, lansãri ºi prezentãri de carte,
întâlniri cu autorii, sesiuni de autografe,
dezbateri, vernisaje de fotografie, comple-

tate de standuri cu muzicã ºi jocuri pentru copii, într-un cuvânt o adevãratã ediþie pe gustul iubitorilor de carte din Craiova. Înainte de a ne lua la revedere de la
târg, a avut loc, ieri, ºi decernarea pre-
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GAUDEAMUS 2020
ºi-a desemnat câºtigãtorii

miilor, între care s-a distins cel acordat
editurilor, pe locul I situându-se, prin votul publicului, Editura Art. Urmãtoarea
ediþie a Târgului de carte va fi gãzduitã la
Cluj-Napoca, în perioada 1-5 aprilie.
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Cazul Sorina Pintea: Un ghem de neclaritãþi!
MIRCEA CANÞÃR
Asupra ordonanþei procurorilor
DNA, prin care Sorina Pintea, ex-ministru al Sãnãtãþii, manager al Spitalului
Judeþean de Urgenþã „Dr. Constantin
Opriº” din Baia Mare (jud. Maramureº),
a fost prezentatã Tribunalului Bucureºti,
cu propunerea de arestare preventivã
pentru 30 de zile, prea multe nu sunt de
spus. În ordonanþa procurorilor se aratã cã, în cauzã, existã date ºi probe care
contureazã o stare de fapt clarã, adicã
în perioada decembrie 2019 – 28 februarie a.c., inculpata Pintea Sorina ar
fi primit „în calitatea menþionatã, printrun intermediar, de la reprezentanþii unei
societãþi comerciale, în douã tranºe,
sumele de 10.000 euro ºi 120.000 de
lei, care nu i s-ar fi cuvenit reprezentând 7% din valoarea unui contract de
achiziþie publicã având ca obiect „pro-

iectarea ºi executarea lucrãrilor de amenajare bloc operator – sala chirurgie
cardio-vascularã ºi toracicã ºi spaþii
adiacente” încheiat în anul 2019 de unitatea spitaliceascã cu societatea comercialã. În data de 28 februarie 2020, dupã
primirea sumei de 120.000 lei, activitate care ar fi avut loc în biroul inculpatei
din unitatea spitaliceascã, s-a procedat
la constatarea infracþiunii flagrante.
Reþinerea fostei ministrese a Sãnãtãþii
într-un caz de pretinsã luare de mitã va
fi de acum lãmuritã de justiþie. A primit
sau nu a primit mita? Existã flagrant,
dar nu existã dovada remiterii sumei, ci
doar declaraþia denunþãtorului coroboratã se pare cu înregistrarea tehnicã
operativã, purtatã de denunþãtor. La luarea de mitã absenþa flagrantului era de
neconceput. Acum, prin coroborare de

probe, ea poate fi substituitã, dupã toate aparenþele. Este Sorina Pintea victima unei înscenãri? Absolut posibil, în
ghemul de neclaritãþi care se rostogoleºte încã. Dar ce cautã în discuþii, în
tot melanjul creat, senatorul Liviu Pop,
fiul Sorinei Pintea, care potrivit propriei
declaraþii s-a întâlnit cu martorul denunþãtor? Sorina Pintea fusese pânã recent
ministru al Sãnãtãþii. ªtia mai bine decât oricare alt manager de spital, ce înseamnã sã fii atent la tot ceea ce vorbeºti la telefonul mobil, la rigoarea acestor convorbiri, mai ales cu persoane private pe subiecte de achiziþii publice, la
liziera legalitãþii în materie. De asemenea, Sorina Pintea n-ar fi trebuit sã uite
o clipã cã reprezintã în plan politic Partidul Social Democrat, destul de încercat de mai multã vreme. ªi e greu de

crezut cã nu ºi-a imaginat în nici o împrejurare cã poate fi o þintã potenþialã
pentru adversarii politici. Oricum am
întoarce lucrurile, nu pare uºã de bisericã în toatã povestea. Preºedintele PSD
Maramureº, Gabriel Zetea, „ºocat” de
acuzaþiile aduse fostului ministru al Sãnãtãþii a propus –cum era ºi firesc- suspendarea din PSD a Sorinei Pintea ºi a
tuturor celor care ar putea avea legãturi
cu acest caz pânã la soluþionarea în instanþa de judecatã a acuzaþiilor. Gabriel
Zetea este preºedintele Consiliului Judeþean Maramureº, ºi Sorina Pintea fusese, paradoxal, investiþia lui de încredere. În toate controalele sale, efectuate la
unitãþile spitaliceºti din þarã, Sorina Pintea se arãtase intransigentã ºi, mai ales
dornicã de a pune lucrurile pe fãgaºul
normal. Cine sã mai înþeleagã ceva?

PMP DOLJ:ÎNCÃ 12 CANDIDATURI LA PRIMÃRII, VALIDATE
Deputat Ion Cupã, Preºedinte PMP Dolj: ”Continuãm sã desemnãm
oameni serioºi pentru funcþiile de primari din judeþul Dolj”
EDITOR:

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

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

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescu e calificat, are
ceva ani de puºcãrie.

PMP Dolj a validat în ºedinta
Consiliului Executiv Judeþean din
27 februarie 2020 alte 12 noi
candidaturi pentru funcþiile de
primari în diferite localitãþii ale
judeþului nostru.
Astfel, la Braloºtiþa PMP îl
propune pe domnul Florian
Gârbiþã, la Drãnic pe Rupa
Daniel, la Negoi -Sorin Voinea, la
Bãileºti-inginerul Cosmin Ghenea,
la Malu Mare-antreprenorul Stancu Florin, la Periºor-economistul
Marian Mirigel, la Verbiþaeconomistul Eugen Blehiu, la
Calafat- Radu Ciobanu, la Dãbu-

leni- Adinel Giugãl, la PodariTaºcã Marin, La Secu-Dan
Jenicã iar la Ciupercenii Noi Marian Roºescu.
PMP Dolj va depune candidaturi
pentru functiiile de primari ºi liste
complete pentru consiliile locale în
cât mai multe dintre cele 111
localitãþii ale judeþului Dolj
PMP Dolj reafirmã disponibilitatea de a participa la o Alianþã
Electoralã a Dreptei care sã propunã un candidat unic pentru primãria
Craiova, singura variantã în care
candidatul PSD va putea fi învins.
BIROUL DE PRESA PMP DOLJ
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Salã de sport, cu fonduri europene,
la ªcola Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica”
ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica”
va avea o salã de sport modernã, care va fi
construitã cu fonduri europene. Primãria
Craiova ºi ADR Sud-Vest Oltenia au semnat,
la sfârºitul sãptãmânii trecute, contractul
de finanþare în valoare de 800.000 de euro.
ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica” din Craiova nu
dispune de o salã de sport,
orele de educaþie fizicã desfãºurându-se pe terenul din
curtea instituþiei de învãþâmânt. Primarul Mihail Genoiu a declarat, la semnarea
contractului, cã investiþia era
necesarã, consilierii municipali solicitând chiar ca lucrarea sã se realizeze cu bani de
la buget. În cele din urmã,
autoritãþile locale au accesat
un proiect european ºi sala
de sport se va face cu fonduri nerambursabile. „Cele
douã ºcoli, „Gheorghe Þiþeica” ºi „Mircea Eliade” sunt

proiecte culese din dezbaterile publice pe bugetul local,
din anii trecuþi. Ele au fost
prinse în bugetul local, dar în
momentul când au apãrut ghidul ºi axele de finanaþare, am
accesat fondurile europene”,
a explicat primarul Craiovei,
Mihail Genoiu.

S-a semnat
contractul
de finanþare
Contractul de finanþare a
fost semnat, joi, la sediul
primãriei, între conducerea
instituþiei ºi directorul ADR
Sud-Vest Oltenia. „Mai sem-

nãm încã un contract de finanþare cu Primãria Craiova
din cele 24 de proiecte depuse pe POR
2014-2020. Autoritãþile publice, în speþã
Primãria Craiova,
ADR Sud-Vest Oltenia ºi Ministerul Dezvoltãrii, au identificat
sume suplimentare
care sã poatã sã contribuie la semnarea
proiectelor. S-au depus în jur 1.300 de
proiecte care solicitã
în jur de 1,3 miliarde
de euro, asta presupunând o sumã dublã
faþã de alocarea pe
care am avut-o în
cadrul programului,
pe aceastã perioadã
de finanþare POR

2014-2020. S-au fãcut ºi realocãri între axele programului”, a precizat Marilena Bogheanu, directorul ADR
Sud-Vest Oltenia.

Sala de sport
se construieºte
prin extinderea
ºcolii
În cadrul proiectului, sala
de sport se va construi prin
extinderea ºcolii gimnaziale,
cu o suprafaþã de aproximativ 600 de metri pãtraþi.
„Practic, se vor construi
douã corpuri, sala de sport,
care va avea o suprafaþã de
409 de metri pãtraþi ºi o înãlþime de 9 metri, ºi anexele,
cu o suprafaþã de 189 de
metri pãtraþi. Pentru obþinerea apei calde, se vor amplasa panouri solare”,a menþionat Marilena Bogheanu. De
asemenea, proiectul prevede
ºi dotarea sãlii de sport cu
echipamente specifice pentru diferite discipline sportive, mobilier ºi echipament
IT. Valoarea nerambursabilã
a acestui contract este de
aproximativ 800.000 de euro
ºi reprezintã 98% din valoarea totalã a proiectului, diferenþa de 2% fiind asiguratã de la bugetul local.

1,3 miliarde de
euro, investite
în regiune
Pânã în momentul de faþã, au
fost semnate 558 de contracte
de finanþare, de aproape 1 miliard de euro, la nivelul regiunii
Sud-Vest Oltenia. Directorul
Marilena Bogheanu a declarat
cã fondurile europene vor fi
mai mari, urmând sã fie aloca-

te ºi alte sume. „Faþã de sumele pe care le avem alocate, respectiv 775 milioane de
euro pe aceastã perioadã, vor
mai veni încã 200 milioane de
euro, pentru a contracta proiectele din lista de rezervã,
adicã alte 308 contracte. Estimãm cã vom ajunge la 900
de proiecte care vor fi contractate, cu o sumã de aproape 1,3 miliarde de euro”, a
mai spus director ADR SudVest Oltenia. Tot în aceastã
perioadã, autoritãþile locale
definitiveazã ºi portofoliul de
proiecte ce urmeazã sã fie finanþate pe POR 2021-2027.

Craiova a
accesat peste
100 milioane
de euro
În cadrul POR 2014-2020,
Primãria Craiova a accesat,
potrivit directorului Marilena Bogheanu, un numãr de
24 de proiecte, pentru care
se va atrage suma de peste
100 milioane de euro. „Pânã
în momentul de faþã, s-au
semnat 19 contracte de finanþare, în valoare de 85 milioane de euro. Mai sunt încã
cinci aplicaþii care sunt în
faza de precontractare ºi, în
perioada urmãtoare, documentaþiile care sunt transmise la Ministerul Dezvoltãrii,
vor fi semnate”, a precizat
Marilena Bogheanu. La proiectele depuse pânã acum de
cãtre municipalitatea craioveanã se va adãuga ºi contractul pentru realizarea spitalul regional, care se va
semna în perioada urmãtoare. Un alt proiect cu fonduri
europene este achiziþia celor
17 tramvaie noi.
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La Liceul
La
Liceul de
de Arte
Arte ºiºi Meserii
Meserii „Constantin
„Constantin Brâncuºi”
Brâncuºi”
din
din Craiova,
Craiova, istorie,
istorie, prezent
prezent ºiºi viitor
viitor
Pe 19 februarie, s-au aniversat 144 de ani
de la naºterea unuia dintre cei mai mari sculptori pe care i-a avut omenirea – Constantin
Brâncuºi. Despre cariera ºi viaþa sa s-au scris
ºi, probabil, se vor scrie foarte multe lucruri.
Dar, altceva dorim sã aducem în evidenþã. Este
vorba despre actualul Liceu Tehnic de Arte ºi
Fondarea unei ºcoli de meserii
„într-un acest oraºiu (Craiova –
n.n.)”, actualul Liceu de Arte ºi
Meserii „Constantin Brâncuºi”, a
fost propusã de Gheorghe Chiþu, în 17 noiembrie 1870, în dezbaterea Consiliului General al judeþului Dolj, care a ºi votat întreþinerea acestei ºcoli, pentru bugetul
din 1871 alocându-se suma de
16.000 de lei, dupã cum aratã documentele pãstrate în Arhivele
Naþionale – Direcþia Judeþeanã
Dolj. Chiar a doua zi, mai mulþi
locuitori a oraºului ºi membri ai
Consiliului Permanent au contribuit
cu diverse sume de bani pentru
înfiinþarea acestei ºcoli, iar pe 1
septembrie 1871 au fost puse, oficial, bazele acestei ºcoli, care a
început sã funcþioneze în mahalaua „Sf. Gheorghe Nou”, în imobilul „Olãnescu”, din pãcate dispãrut între timp. Era cea de-a treia
ºcoalã de acest fel, din România,
dupã cele înfiinþate la Iaºi (1841)
ºi Bucureºti (1852). Primul director a fost prof. Mihail Mãrãcinescu , detaºat de la ªcoala centralã de fete (actualul Colegiu Naþional „Elena Cuza”). În 1874, cu
suma de 40.000 de lei, s-au construit noi ateliere de tâmplãrie ºi
mecanicã, antreprenorul construcþiei fiind Heinrich Lindhorst, lucrãrile bazându-se pe planurile oraºului Craiova, Engelbrecht (conform Victor Constantinescu – „Istoricul ºi anuarul Liceului Industrial „Regele Ferdinand I”, Craio-

Meserii „Constantin Brâncuºi” din Craiova,
acolo unde Marele sculptor ºi-a început cariera. Este o instituþie de învãþãmânt care respirã prin istorie, cu un muzeu, chiar dacã ºcolar,
unde sunt deþinute documente de arhivã de o
foarte mare importanþã, bine întreþinut, ºi care
priveºte viitorul cu speranþã.

va, 1937”). Conform Direcþiei Judeþene Dolj – Arhivele Naþionale, documentele aratã cã materialele podului de pontoane
pe care Armata Românã a
trecut, în 1877, de la Turnu - Mãgurele la Nicopole, au fost lucrate la ªcoala de Meserii din Craiova.
În 1 august 1909, aceasta trece în
subordinea Ministerului Instrucþiunii Publice, devenind „ªcoala Judeþeanã de Meserii”, director fiind
numit Constantin Mateescu. O
lunã mai târziu, instituþia va primi
denumirea ªcoala Superioarã de
Arte ºi Meserii „Principele Ferdinand”. Intrarea României în Primul Rãzboi Mondial, în vara lui
1916, va transforma ºcoala întrun adevãrat atelier, unde se lucra
pentru confecþionarea de armament. La sfârºitul acelui an, ºcoala este evacuatã la Iaºi, iar la întoarcere, în 1918, localul era devastat, dispãrând ºi o bunã parte
din arhivã. În 1934, s-a construit
sediul actual, dupã proiectul arhitectului George Billek, profesor
al ºcolii, definitivându-se actualul
complex, în care este ºi bustul
Regelui Ferdinand, singurul , ºi
acum, din Craiova, ºi printre puþinele din þarã. Ulterior, ºi-a schimbat de mai multe ori denumirea, în
1995 devenind Colegiul Tehnic de
Arte ºi Meserii „Constantin Brâncuºi”, iar, de anul Trecut, Liceul
Tehnic cu acelaºi nume.

Un muzeu, o adevãratã istorie
O adevãratã istorie, care este
pusã în viaþã de un muzeu , chiar
dacã ºcolar, care poate rivaliza cu
unele de pãstrare a istoriei, aflate
în subordinea altor instituþii ale statului, dar care sunt departe de a
avea un asemenea fond cultural
ºi istoric. „ Între 1894 – 1898,
Constantin Brâncuºi a învãþat aici
ºi ºi-a lãsat amprenta. Avem o
parte din lucrãrile lui sau machete ale lucrãrilor acestuia, precum
ºi creaþii ale altor absolvenþi ai
acestui liceu. Dar, mai mult, s-a
pãstrat, dupã urgia Primului Rãzboi Mondial, registrul cu Foaia sa
Matricolã, unde se vede cã a fost
cel mai bun elev. Avem, în custodia noastrã, machete ale pontonului de poduri, pe care Armata
Românã a trecut Dunãrea, în Rãzboiul de Independenþã. În curte
se aflã bustul Regelui Ferdinand
ºi câteva bârne din atelierul lui
Brâncuºi, de la Paris. Vrem sã
ducem mai departe istoria acestui lãcaº de învãþãmânt, deoarece ne obligã istoria”, a precizat

prof. Laurenþiu Puicin, director al Liceului de Arte ºi Meserii
„Constantin Brâncuºi”.
În anul precedent ºcolar, instituþia de învãþãmânt a avut rezultate bune la examenul de Bacalaureat, peste 49% procent de
promovabilitate, dar, cu toate
acestea, a fost retrogradatã de la
Colegiu la Liceu. Pentru elevii ºi
cadrele didactice de aici, nu constituie o problemã, dupã cum a
adãugat Laurenþiu Puicin: „Sigur,
a fost puþin neplãcut, dar vom
merge mai departe. Practic, nu
s-a schimbat nimic în planul de
ºcolarizare pentru 2020/2021,
având acelaºi numãr de locuri,
ca ºi în anul precedent. Astfel, la
„zi”, învãþãmânt liceal, avem

douã clase, de câte 28 de locuri,
la „servicii” (turism ºi alimentaþie, respectiv economic), ºi una
la „tehnic”, în industrie textilã ºi
pielãrie. La învãþãmântul profesional de trei ani, cursuri de zi,
avem trei clase a câte 28 de locuri – mecanic auto, ospãtar/
chelner/vânzãtor în unitãþi de alimentaþie, bucãtar, iar la seral
avem o clasã, în timp ce la post
liceal avem 84 de locuri structurate pe trei domenii, fiecare
având 28 de poziþii. Avem mai
multe deziderate, de la calitatea
ºi finalitatea pregãtirii profesionale, focalizatã pe elev, pânã la
devenirea absolventului ca un
profesionist ºi cetãþean european, bun cunoscãtor al limbajului informatic ºi al unei limbi
de circulaþie internaþionalã”.

la vârsta pensionãrii, care au
avut rezultate deosebite cu elevii
pe care i-au pregãtit, dar care,
sunt convins, vor rãmâne alãturi
de noi. Este vorba de prof.Valerica Pometescu (ªcoala Gimnazialã “Traian”), prof.Nicolae
Tãlãu (Colegiul Naþional “Carol I”), prof. Mihai Dicu ºi
prof.Maria Ionescu (Colegiul
Naþional “Fraþii Buzeºti”) ºi prof. Gheorghe Burduºel(ªcoala Gimnazialã din Filiaºi).
Pentru premierea de astãzi ( n.r

vineri, 28 februarie a.c), nu putem spune decât cã a fost un
succes”, a precizat prof. Gabriel
Tica, inspector de specialitate în
cadrul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.
Au fost premiaþi 137 de elevi
din 23 de unitãþi de învãþãmânt
din Dolj, cei mai mulþi laureaþi fiind la cls. a V-a. Etapa judeþeanã
a olimpiadei de matematicã se va
desfãºura la Colegiul Tehnic
Energetic, pe 14 martie, fiind calificaþi 200 de elevi de gimnaziu.

ªcoala merge mai departe

Din Dolj :

137 de elevi-matematicieni au fost
premiaþi la Colegiul „Velovan”
La finele sãptãmânii trecute, la Colegiul Naþional Pedagogic “ªtefan
Velovan” din Craiova, a avut loc premierea elevilor care au obþinut performanþe deosebite la faza localã a Olimpiadei de Matematicã.
Evenimentul a fost unul cu totul deosebit, deoarece, se doreºte încurajarea elevilor spre ºtiinþele exacte. Sunt din ce în ce mai
mulþi elevi care fac matematicã
de performanþã, dar din ce în ce
mai puþini tineri, care aleg sã devinã profesori de matematicã, cei
mai mulþi mergând spre domeniul IT. Aºadar, a fost o festivitate deosebitã, care se vrea o tradiþie de acum înainte, în peisajul
educaþional doljean.
“Ne dorim sã creãm o tradiþie, iar, în acest caz, mulþumim
conducerii Colegiului “ªtefan Velovan”, pentru sprijin. În afara
premierii copiilor, vrem sã le mulþumim profesorilor care au ajuns
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Mãsurile de sprijin acordate Companiei Naþionale
a Uraniului nu sunt în conformitate cu normele UE
Comisia Europeanã a constatat
cã diferite mãsuri de sprijin public
acordate de România în favoarea
Companiei Naþionale a Uraniului

SA („CNU”) nu sunt în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor
aflate în dificultate.
2016 ºi care nu a fost rambursat
în termen de 6 luni, dupã cum
prevãd normele UE privind ajutoarele de stat.

Douã planuri de restructurare
modificate

În consecinþã, România nu
poate pune în aplicare mãsurile
de sprijin prevãzute în planul de
restructurare. De asemenea,
aceasta trebuie sã recupereze un
ajutor pentru salvare incompatibil în valoare de 13 milioane de
euro, pe care CNU l-a primit în
2016, plus dobânda. „Un guvern
poate sprijini o întreprindere
aflatã în dificultate financiarã
în cazul în care întreprinderea are
un plan de restructurare solid
care asigurã restabilirea viabilitãþii sale pe termen lung, contribuie la costul restructurãrii sale,
iar denaturãrile concurenþei sunt
limitate. În cazul CNU, aceste
condiþii nu erau îndeplinite. Prin
urmare, România nu mai poate
sprijini în continuare întreprinderea ºi trebuie sã recupereze, de
asemenea, ajutorul deja acordat.
Aceastã decizie va restabili situaþia concurenþialã de pe piaþã
ºi va asigura faptul cã CNU nu
concureazã neloial cu alþi operatori mai eficienþi. De asemenea, aceasta va împiedica CNU
sã menþinã operaþiuni ineficiente generatoare de pierderi, care

ar putea duce, în cele din urmã,
la creºterea preþurilor la energia
electricã ºi la un cost mai mare
pentru contribuabilii români.”,
a subliniat Vicepreºedinta executivã Margrethe Vestager, responsabilã cu politica în domeniul
concurenþei.

Sprijin public în valoare de 93
de milioane de euro

La 12 iunie 2017, România a
notificat Comisiei un plan de restructurare a CNU, care se confrunta cu dificultãþi financiare.
Planul iniþial de restructurare includea un sprijin public pentru
aceastã întreprindere în valoare
de 93 de milioane EUR (441 de
milioane RON), sub formã de
granturi, subvenþii, anulare a datoriilor ºi conversie a creanþelor
în acþiuni. Planul de restructurare a urmat unui împrumut reprezentând ajutor pentru salvare de
urgenþã în valoare de aproximativ 13 milioane EUR (62 de milioane RON) acordat pentru a
menþine întreprinderea pe linia de
plutire, pe care Comisia îl aprobase temporar la 30 septembrie

Normele UE privind ajutoarele de stat îi permit unui stat sã
intervinã în sprijinul unei întreprinderi aflate în dificultate financiarã numai în condiþii specifice
ºi impun, în special, ca respectiva întreprindere sã facã obiectul
unui plan de restructurare solid,
care sã asigure restabilirea viabilitãþii sale pe termen lung, ca
întreprinderea sã contribuie la
costurile aferente restructurãrii
sale ºi ca denaturãrile concurenþei sã fie limitate. În cursul investigaþiei, în august 2018 ºi,
respectiv, în aprilie 2019, România a prezentat Comisiei douã planuri de restructurare modificate. Ultimul plan de restructurare
prezentat de România în aprilie
2019 prevedea un sprijin public
total în valoare de aproximativ 38
de milioane EUR (178 de milioane RON). Aceastã sumã includea diverse granturi acordate de
stat, precum ºi nerambursarea

împrumutului pentru salvare în
valoare de 13 milioane EUR (62
de milioane RON) acordat în
2016.

Normele UE privind ajutoarele
de stat nu prevãd aplicarea
de amenzi

Normele UE privind ajutoarele de stat impun, ca o chestiune
de principiu, recuperarea fãrã
întârziere a ajutoarelor de stat
incompatibile, pentru a se elimina denaturarea concurenþei create de ajutor. Normele UE privind ajutoarele de stat nu prevãd
aplicarea de amenzi, iar recuperarea nu are drept scop penalizarea întreprinderii în cauzã, ci
pur ºi simplu restabilirea egalitã-

þii de tratament cu alte întreprinderi. În cazul în care CNU nu
este în mãsurã sã restituie ajutorul, aceasta ar trebui, în principiu, sã îºi înceteze activitãþile
economice ºi sã fie în cele din
urmã lichidatã, activele sale productive urmând a fi dobândite de
alte societãþi. CNU gestioneazã
mine de uraniu ºi o unitate de
prelucrare pentru furnizarea de
compuºi pentru combustibil nuclear pentru producþia de energie electricã ºi pentru rezerva
naþionalã strategicã. „Prin urmare, activitãþile sale sunt reglementate de Tratatul Euratom, printre
altele, în ceea ce priveºte cerinþele de siguranþã pentru comercializarea compuºilor de uraniu
ºi prelucrarea acestora. În consecinþã, în cadrul unei posibile
lichidãri a CNU, pentru a asigura faptul cã activele CNU sunt
transferate cãtre alte companii ºi
gestionate de acestea în condiþii
de siguranþã, România poate lua
orice mãsuri adecvate ºi proporþionale pentru a garanta siguranþa extracþiei de uraniu, inclusiv închiderea minelor în condiþii de siguranþã, ºi a prelucrãrii
combustibilului nuclear”, se precizeazã într-un comunicat de
presã al Comisiei Europene.

S-a semnat declaraþia de cooperare privind infrastructura de comunicare cuanticã
Pe 27 februarie, la Bruxelles, patru state membre
ale UE (România, Austria, Bulgaria, Danemarca) au
semnat declaraþia de cooperare privind infrastructura
de comunicare cuanticã (QCI), care a fost iniþial
lansatã în cadrul Adunãrii digitale iunie 2019.
Aceastã evoluþie, împreunã
cu semnãtura Cehiei luna trecutã, aduce numãrul de þãri
care au aderat la aceastã iniþiativã la 24. Sprijinite de Comisie ºi de Agenþia Spaþialã Europeanã, statele au convenit sã
exploreze construirea acestui
tip de infrastructurã în întreaga Europã, cu scopul de a stimula capacitãþile europene în
domeniul tehnologiilor cuantice, al securitãþii cibernetice ºi
al competitivitãþii industriale.

„Semnãturile care au avut
loc în aceastã sãptãmânã demonstreazã importanþa atribuitã de cãtre statele membre
pentru dezvoltarea unei infrastructuri de comunicare cuanticã în Europa. Acest proiect
este esenþial pentru suveranitatea tehnologicã a UE; va pregãti urmãtoarea generaþie de
sisteme de securitate a comunicaþiilor cu criptare securizatã cuantic, pornind de la proprietãþi de inseparabilitate

cuanticã. O astfel de cooperare europeanã va fi esenþialã
pentru ca UE sã poatã fii un
actor global important în domeniul tehnologiilor cuantice....”, a subliniat Thierry Breton, comisarul european
pentru piaþa internã.
Þãrile semnatare vor lua în
considerare posibilitatea de a
construi o astfel de infrastructurã europeanã (QCI) în
urmãtorii 10 ani. Obiectivul
final este ca aceastã infrastructurã sã devinã coloana
vertebralã a internetului
cuantic al Europei, conectând calculatoare cuantice,
simulatoare ºi senzori pentru
a distribui informaþii ºi resurse în mod securizat în întreaga Europã.
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GAUDEAMUS 2020 ºi-a desemnat câºtigãtorii
Nu mai puþin de 50 de evenimente
culturale au avut loc în foaierul Naþionalului craiovean, lansãri ºi prezentãri
de carte, întâlniri cu autorii, sesiuni de
autografe, dezbateri, vernisaje de fotografie, completate de standuri cu muzicã ºi jocuri pentru copii, într-un cuvânt o adevãratã ediþie pe gustul iubi-

Cu ocazia ceremoniei de încheiere ce a avut loc, duminicã, 1
martie 2020, organizatorii, pe baza
informaþiilor oferite de vizitatorii din
cele cinci zile ale târgului de carte,
au decis cãtre cine vor merge trofeele Gaudeamus.
PREMIILE GAUDEAMUS se
decerneazã anual expozanþilor, presei ºi vizitatorilor, în semn de apreciere a implicãrii lor în promovarea culturii scrise, astfel:
• Trei edituri au primit trofeele
Gaudeamus: în ordine crescãtoare - Art, Nemira ºi Trei;
• Cea mai râvnitã carte a târgului a fost aleasã din seria „After” de Anna Todd, publicatã de
Editura Trei;
• Trofeul presei la secþiunea
publicaþii a mers cãtre cotidianul
Gazeta de Sud. La secþiunea TV,
câºtigãtor în acest an a fost postul
TVR Craiova; Pentru secþiunile
online ºi radio, cel mai mare numãr de voturi a fost acordat posturilor Radio România, ele neintrând
în competiþie;
• Premiul educaþia merge în
acest an la Academia de Studii
Economice din Bucureºti, dar ºi
Editura Universitaria din Craiova;
• Finaliºtii Concursului de Lecturã „Mircea Nedelciu” au fost:
Andreea Alexia Bîþînã (locul I),
Maria Cristina Iordache (locul II),
ªtefan Popa (locul III).

”Târgul de la Craiova a învins
prin duratã ºi prin perseverenþã!”

„O sã mã raportez la o replica
absolut clasicã, ºi anume: talentul

torilor de carte din Craiova. Înainte de
a ne lua la revedere de la târg, a avut
loc, ieri, ºi decernarea premiilor, între
care s-a distins cel acordat editurilor,
pe locul I situându-se, prin votul publicului, Editura Art. Urmãtoarea ediþie a
Târgului de carte va fi gãzduitã la ClujNapoca, în perioada 1-5 aprilie.

pe care îl vedeþi pe toate aceste pagini este doar 1%, restul de 98% ar
fi transpiraþie, 1% curaj. În viitorul
an vom celebra 20 de ani de Târg
Gaudeamus România”, a spus Alexandru Mogoºeanu, Managerul
Studioului Radio România Oltenia
– Craiova..
Invitat pe ºcenã de cãtre managerul postului de radio Oltenia Craiova, Emil Boroghinã a spus
cã se bucurã ca acest „târg dãinuieºte la Craiova”.
„Sunteþi parte din radioul public”,
aºa i s-a adresat Alexandru Mogoºeanu preºedintelui de onoare al
ediþiei, Ioan Lascu, cadrul didactic universitar ºi preºedintele Uniunii Scriitorilor din România – filiala
Craiova. Acesta din urmã a atras
atenþia vizitatorilor cã „nu este meºtesug mai plãcut decât lectura”.
„Peste douã ore ediþia de anul
acesta a Târgului de carte Gaudeamus se închide. Vã aºteptãm la
ediþia urmãtoare. Târgul de la Craiova a învins prin duratã ºi prin perseverenþã!”, a spus Ion Lascu.

Trei lansãri, o prezentare,
la Târgul de carte GAUDEAMUS

La ediþia a XIX-a a Târgului
de carte Gaudeamus de la Craiova, „Scrisul Românesc” a fost
prezentã cu un stand ce cuprinde noutãþile editoriale, dar ºi o
serie de cãrþi care continuã sã
fie solicitate de cititori, precum
ºi numere ale revistei „Scrisul
Românesc”, seria nouã care
apare într-un nou format ºi integral color. Ambele instituþii îºi

pãstreazã obiectivul fundamental de interculturalitate, printre cãrþile semnate de autorii
autohtoni, regãsindu-se ºi cãrþi
ale unor autori strãini, în special din America de Nord, dar ºi
scriitori români din diasporã,
colaboratori permanenþi ai Editurii ºi Revistei „Scrisul Românesc”. Cu acest prilej un moment deosebit l-a reprezentat
tripla lansare de carte, una dintre multele lansãri de carte ce
au avut loc la Teatrul Naþional
„Marin Sorescu” din Craiova.
Astfel, cititorii prezenþi la târg
au putut sã se întâlneascã cu
autorii cãrþilor lansate.
La ediþia de anul acesta a Târgului de carte GAUDEAMUS au
avut loc trei lansãri de carte într-o
singurã prezentare. Acestea au fost
legate între ele de lumea în care
trãim, dar ºi de spaþiul literaturii
române, a informat moderatorul
evenimentului, Florea Firan, istoric ºi critic literar, membru de
onoare al municipiului Craiova.
Primul volum, intitulat „Despãrþirea de Nadejda. Cronicã literaturizatã a unui festival ºi nu numai”,
scris de Mircea Pospai, fostul director al postului de radio „Oltenia” din Craiova, în prezent preºedinte al Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România - Filiala Dolj,
este o „carte la graniþa prozatorului ºi a gazetarului” aºa cum o
descrie Florea Firan. „Cartea se
citeºte cu sufletul la gurã”, adaugã acesta.
„>>Despãrþirea de Nadejda<<
este o carte atipicã. Autorul începe spunând un motto: >>Lucrurile din aceastã carte sunt toate
reale. Întâmplãrile sunt ºi ele,
majoritatea, reale. Tot reale sunt
ºi cele mai multe dintre personaje.
Spiritul cãrþii reflectã, însã, cu
sfinþenie, realitãþile<<. Cartea pe
lângã faptul cã se citeºte repede,
ea este o parabolã modernã din
care desprindem sensuri adânci
asupra timpului în care noi
trãim.”, a spus Nicolae Marinesu, directorul revistei Mozaicul ºi
al editurii Aius.
Tot el spune cã acþiunea este
prezentatã dinamic ºi dramatic, iar
finalul cãrþii este deschis. „Va rãmâne cu certitudine o carte document”, a încheiat el.
„Despãrþirea de Nadejda este
cartea care vorbeºte despre concepþiile oamenilor, în vreme de
aproximativ 15 ani, vãzute prin
gândurile a multor oameni de televiziune sau de radio reuniþi în
cadrul unui festival de emisiuni
pentru minoritãþi”, a spus Mircea
Pospai, preºedintele Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România
- Filiala Dolj. Conform spuselor
sale, cartea porneºte de la entu-

ziasmul preocupãrilor pentru intrarea în Uniunea Europeanã, prin
descrierea unui obicei practicat la
petreceri ºi anume închinarea paharelor, care de aceastã datã se
face pentru aderarea la U.E.

„Cartea lui face dezvãluiri”

Tot în cadrul acestui eveniment
a avut loc ºi lansarea carþii „Generaþia ’80. Un excurs istoricocritic”, scrisã de preºedintele de
onoare al ediþiei de anul acesta a
Târgului de Carte GAUDEAMUS,
scriitorul ºi cadrul didactic universitar Ioan Lascu, preºedintele Uniunii Scriitorilor din România – filiala Craiova.
Moderatorul evenimentului,
Florea Firan spune cã volumul lui
Ioan Lascu dezbate o problemã
foarte importantã, generaþia ’80
ºi spune despre aceastã carte cã
a fost prezentatã în manuscris la
colocviile Scrisul Românesc.
„Poetul ne surprinde din nou
cu titlu incitant. Cartea este autoreferenþialã, dupã pãrerea mea.
Cartea lui face dezvãluiri. Istoria nu poate sã nu fie luatã în
seamã atunci când se pune pe
tapet ideea acestui nou fel de a
face literaturã în România”, a
adãugat Ion Munteanu, prozator, critic ºi istoric literar.
Horia Dulvac, directorul Direcþiei de Culturã Dolj a spus despre cartea „Generaþia ’80. Un
excurs istorico-critic”, scrisã de
Ioan Lascu cã nu promite mai
mult decât dã. „Ion Lascu nu a
dezamãgit niciodatã nici ca poet,
nici ca eseist”.
Ultimul cuvânt i-a aparþinut
autorului, Ioan Lascu. Acesta a
dezvãluit cã de mult voia sã scrie
o carte despre generaþia ‘80.
„Vorbim despre o generaþie în
interiorul altei generaþii. M-am
hrãnit din spiritul lor”, a încheiat preºedintele Uniunii Scriitori-

lor din România – filiala Craiova.

„Tentaþia este sã revi”

582 de scrisori a 101 autori
reunite în a treia carte intitulatã
„Scriitori Români în Corespondenþã”, lansatã tot în cadrul acestei ediþii a târgului, a cãrui autor
este Florea Firan a impresionat
de asemenea publicul prezent.
„Florea Firan este omul de culturã al proiectelor ample. Aceastã
carte face parte dintr-un proiect
care l-a urmãrit toatã viaþa. Fiecare text pe care îl veþi gãsi are
cel puþin trei etape de evaluare ºi
receptare. Un prim nivel este acela
al lecturãrii scrisorilor. Al doilea
nivel, al subsolului este de familiarizare pentru cã nu toþi lectorii
ºtiu climatul cultural al epocii. Al
treilea nivel este nivelul receptãrii noastre. Tentaþia este sã revi
asupra acestui volum ºi sã citeºti
prin aceastã grilã de receptare”,
a spus conf.univ.dr. Gabriela
Rusu Pãsãrin.
Cartea aceasta a fost interpretatã în cheie personalã de cãtre
scriitorul ºi jurnalistul Mihai Firicã. Acesta spune despre carte
cã este un „tablou complet a
ceea ce a însemnat un fenomen
cultural”. Tot el menþioneazã cã
nu a reuºit sã parcurgã întreaga
carte, dar i-au atras atenþia elementele care þin de personalitatea colaboratorilor, „unii dintre ei
sunt mai gospodari cu propriul
destin literar, sunt portrete
schiþate, dar ºi complexe”.
„Aceste scrisori ne dau ocazia sã intrãm în interiorul acestei
vieþi aproape privatã pentru cã
ceea ce vede cititorul este produsul final- revista, ceea ce e în
spatele ei rãmâne neºtiutã de public”, a adãugat Mihai Ene, redactor al revistei „Scrisul Românesc” , despre cartea lansatã de
Florea Firan.
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Anunþul tãu!
Universitatea din Craiova organizeazã licitaþie în data de
18.03.2020, pentru închirierea
unor spaþii temporar disponibile
aparþinând Universitãþii din Craiova. În cazul în care nu vor fi îndeplinite toate condiþiile de participare, licitaþia se va repeta în data
de 30.03.2020. Caietele de sarcini
se pot procura de la Direcþia Generalã Administrativã, Camera 105
ºi relaþii la telefon 0351/403137.
VÂNZÃRI
APARTAMENTE
Vând apartament 2 camere, situat în Valea Roºie.
Sunaþi dupã ora 19.00.
Telefon: 0351/181.202.
Vând (schimb) apartament Craiova ºi casã
Pleniþa cu apartament 4
camere Craiova central,
et. 1 + diferenþa. Telefon:
0351/802.305.

CASE
Vând casã frumoasã în
comuna Vîrtop, judeþul
Dolj. Telefon: 0745/
602.001.
Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor,
cadastru, anexe, apã
curentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Telefon: 0765/291.623.
Proprietar, vând casã
nouã, BORDEI. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã Cioroiaºi +
anexe, 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, suprafaþã 1,25 Ha. Telefon:
0769/456.241; 0763/
506.962.
Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon:
0722/943.220.

Vând loc pentru casã la
10 km Craiova (ºi alte
construcþii diverse). Telefon: 0727/884.205.
Vând teren 2000 mp (locuri de casã intravilan cu
toate utilitãþile apã, canal,
electricitate, gaze) Cârcea - situat în faþa vilelor
de la ieºirea 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 2 terenuri langa
FABRICA DE TERMOPANE ,,Q FORT” –
GARA PIELESTI pt. investitii 5000 m. Pret negociabil. Telefon: 0752/
641.487.
Vând, inchiriez, schimb
teren, Calea Bucuresti,
km 10, 1000m-2000m,
deschidere 35m, dupa
Peugeot. Telefon: 0773/
996.446.

AUTO

Vând DACIA 1310 cu
toate taxele la zi. Telefon:
0727/884.205.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând telefon mobil SAMSUNG nou preþ acceptabil. Telefon: 0351/
805.288; 0774/682.257.
Vând trotinetã ºi bicicletã copii - 50 lei bucata,
raft metalic 140-90-4080 lei, negociabil. Telefon: 0351/181.202.

Vând palmieri la ghiveci
anul II, arbore de mãtase, leandru, lãmâi anul I
de fructificare, pomi fructiferi la ghiveci, gutui, pãr,
nuc, trandafiri. Telefon:
0784/893.160.
Vând porþi metalice în
stare bunã. Comuna
Goieºti, Dolj. Preþ negociabil 1600 RON. Telefon: 0722/233.332.
Vând aparat de mãrit +
accesorii laborator foto.
Telefon: 0351/181.202.
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
bãrbãteºti stofã negru ºi gri
noi, 90 lei, hainã îmblãnitã
stofã neagrã guler astrahan - 80 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând grapã ºi plug de
boi. Telefon: 0752/
147.785.
Maºinã de cusut Ileana
cu pedalã- 250 lei, cuverturã pluºatã grena ºi
2 carpete pentru fotolii –
150 lei, covor persan
220/210 – 100 lei, sãpun de casã 5 lei /kg.
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 cãprioarã nr. 50. Telefon:
0752/236.667.

Vând bibliotecã lemn, 2
fotolii VINTAGE, 1 aparat
radio - pikup, 1 masã 12
persoane, 6 scaune, 1
birou, 1 maºinã de cusut
(Rusia), 2 seturi inox (noi)
crãtiþi - Italia, 2 undiþe de
pescuit. Preþuri mici. Telefon: 0729/684.222.
Veiozã, calorifer electric,
aerotermã, piedestal,
noptierã, toaletã, masã,
scaune, dormezã, pat
saltea regalã. Telefon:
0351/170.085.

OFERTE ÎNCHIRIERI

Vând 2 boilere pe gaze
+ un boiler pe lemne. Telefon: 0751/136.216.
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.

PROPRIETAR, închiriez
apartament 3 camere,
decomandat, complet
mobilat ºi utilat, Zona
George Enescu, Energetic. Telefon: 0740/
991.323.
Închiriez apartament ultracentral, ultralux, 2 camere, nou, A.C., internet,
centralã, parcare privatã, 380 euro. Telefon:
0773/996.446.
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TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR: .................

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ...........................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã, la
rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
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Koljic: „Stilul ofensiv al Craiovei
mã avantajeazã”
Atacantul bosniac sperã sã ajungã în curând la
potenþialul maxim, dupã ce a jucat puþin în ultimul an,
din cauza celor douã accidentãri grave
Într-un interviu în presa din
þara natalã, pentru „Oslobodjenje”, bosniacul Elvir Koljic
a vorbit despre evoluþiile de la
Universitatea Craiova, despre
accidentãrile care l-au þinut
departe de gazon aproape un
an, despre revenirea pe teren
ºi cât de repede crede cã îºi
va reveni la forma maximã.
Koljic spune cã peste câteva
meciuri va putea evolua 90 de
minute ºi sperã sã-ºi recapete
forma din trecut. „M-am recuperat bine dupã acele accidentãri. Mã simt bine, dar
încã nu sunt pregãtit sã joc tot
meciul deocamdatã. Cred cã
peste câteva partide voi fi
într-o formã excelentã. Primul
meu obiectiv a fost sã marchez ºi am fãcut-o la Iaºi.
Sper sã nu rãmân cu acel gol
ºi sã dau cât mai multe pânã
la finalul campionatului” a declarat vârful de 24 de ani.
Acesta a povestit cum a fost
ultima accidentare, într-un
meci la Voluntari, ºi cum a
decurs perioada de recuperare. „M-am accidentat ultima
datã la un meci din Cupã. În
primã fazã nu am simþit o durere intensã, mi s-a pãrut inofensivã, dar dupã câteva ore,
în timp ce mã rãceam ºi când
fãceam examinãrile, am aflat
cã este o fisurã a celei de-a
doua vertebre ºi de aceea a
fost o pauzã de trei sau patru
luni. Am avut sprijin din partea jucãtorilor ºi fanilor. Am
primit multe mesaje de sprijin, care mi-au dat forþa ºi

voinþa de a mã recupera mai
repede din douã accidentãri
foarte grave”.

„Nu mã gândesc
la plecare acum”
Koljic spune cã este avantajat de stilul ofensiv de joc
al Universitãþii Craiova, care
îi pune în valoare calitãþile.
Bosniacul nu ar refuza o
ofertã de a pleca din Bãnie,
dar nu este preocupat în acest
moment de plecarea de la
ªtiinþa „Cred cã avem o echipã bunã pentru a obþine un
rezultat bun în campionat în
acest sezon. Luptãm pentru
primul loc ºi existã ºi Cupa,
unde suntem în competiþie.Ambiþiile clubului sunt mari,
dar vom vedea ce se întâmplã pânã la urmã. Din pãcate, împotriva Clujului am fost
învinºi pe teren propriu. Am
jucat acasã, cu stadionul plin,
am avut sprijin impotrant din
tribune, dar nu am reuºit sã
ºi câºtigãm. Dar sperãm sã o
facem la urmãtorul joc. Sunt
mulþumit de evoluþiile mele de
la Craiova. Echipa este bunã
ºi m-am încadrat foarte bine. Jucãm ofensiv ºi stilul
acesta mã avantajeazã. Sunt
aici deocamdatã. Am contract pânã în vara anului viitor ºi sunt mulþumit. Dacã ar
exista o ofertã, aº avea lua-o
în calcul, dar nu mã preocupã plecarea în acest moment”
a spus Koljic, care a adãugat
cã în România faþã de Bosnia

sunt condiþii mai bune pe stadioane ºi chiar ºi atmosfera
este superioarã celei de pe
arenele din þara natalã.

Sperã sã revinã la
naþionala Bosniei
Koljic sperã sã revinã ºi la
echipa naþionalã a Bosniei,
sub comanda noului selecþioner, Duºan Bajevic, cel care
l-a înlocuit pe Robert Prosinecki. Koljic s-a accidentat
grav acum un an, într-un
meci Bosnia – Armenia, din
preliminariile Euro 2020. Ca
ºi România, Bosnia este în
play-off-ul pentru accederea
la turneul final din varã.
„Dacã voi fi chemat din nou
la naþionalã, cu siguranþã voi
da maximul. Sper sã am mai
mult noroc data viitoare în
tricoul echipei naþionale, Am
fost bucuros când am fost

Play-off, prima etapã
FC Botoºani – FCSB 2-2
Au maarcat: Dugandzic 5, 52 / Man 12, Olaru 45.
Universitatea – Gaz Metan s-a jucat asearã.
CFR Cluj – Astra, azi, ora 20.30.

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

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

0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0-0
2-2
2-2
0-0
0-0
0-0

26
24
23
23
22
21

SCM Craiova, victorie lejerã în faþa ultimei clasate
Handbalistele de la SCM Craiova au învins, în Sala Polivalentã, pe AHC Slobozia, ultima
clasatã, scor 28-17, la pauzã 139, în etapa a 18-a a Ligii Florilor. Au jucat pentru SCM Craiova: Dzhukeva, Chetraru, Curmenþ (portari), Nikolic 9 goluri,

Klikovac 5, Þicu 4, Cace 4,
Savu 3, Tãtar 1, Ion 1, Zamfir
1, Orºivschi, Colac. În urma
acestui rezultat, formaþia lui
Bogdan Burcea are 27 de puncte ºi rãmâne pe locul 8, iar înurmãtoarea etapã se va deplasa
la Vâlcea, pentru duelul cu echi-

pa campioanã, programat miercuri, 4 martie. Apoi, campionatul se va întrerupe pentru o lunã,
pentru cã echipa naþionalã, cu
Bogdan Burcea selecþioner ºi
Zamfir, Þicu ºi Savu în lot, va
pregãti ºi va susþine turneul preolimpic, în Muntenegru.

Voleibaliºtii Craiovei au încheiat sezonul regular pe locul 2
În ultima etapã din sezonul regular al Diviziei A1, voleibaliºtii de
la SCMU Craiova s-au impus cu
3-1 în derby-ul cu ACSVM Zalãu, în Sala Polivalentã. Pe seturi,
scorul a fost: 24-26, 25-16, 2517, 25-18. Astfel, formaþia lui Dan
Pascu a strâns 43 de puncte, cu
care abordeazã play-off-ul de pe
poziþia secundã în clasament. În
acest meci, Dan Pascu a mizat

pe jucãtorii: Licã, Sestan, Jovanovic, Cãlin, Majstorovic - libero, Suson, Diaconescu, Stanislaw, Lupu, Olteanu. La final, Dan
Pascu a declarat: „Toþi jucãtorii
îºi doresc mult ºi trag la maxim,
suntem într-o serie bunã, iar în
retur am pierdut un singur meci,
cu Galaþiul, acasã, când am condus cu 2-0. Dar urmeazã o perioadã extrem de dificilã, play-off-

ul, cu echipele puternice ºi acolo
se va vedea valoarea. Este o poziþie care ne dã speranþe, mai ales
cã avem un program mai bun la
început”. Sãptãmâna viitoare,
voleibaliºtii din Bãnie vor debuta
în play-off pe teren propriu, contra formaþiei Unirea Dej, în faþa
cãreia au pierdut acasã ºi pe care
au învins-o în deplasare, în sezonul regular.

pinde de mine ºi ce evoluþii
voi avea în tricoul Craiovei.
ªansele în baraj sunt mari,
deoarece echipa noastrã are
jucãtori de calitate, iar avantajul este cã meciurile se joacã acasã” a spus Koljic pentru presa din þara natalã.

convocat la echipa naþionalã,
a însemnat multe pentru mine
ºi este cu adevãrat un vis
devenit realitate. Sã joc alãturi de astfel jucãtori importanþi este un sentiment minunat. Concurenþa este mare ºi
o ºtim cu toþii, dar totul de-

Play-out, prima etapã
Sepsi – Iaºi 1-1
Au marcat: Safranko 69 / Horºia 15.
Dinamo – Clinceni 0-1
A marcat: Buziuc 71.
Viitorul – Voluntari 0-0
Chindia – Hermannstadt, azi, ora 18

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

1. Viitorul
2. Sepsi
3. Dinamo
4. Clinceni
5. Chindia
6. Hermann.
7. Poli Iaºi
8. Voluntari

1
1
1
1
0
0
1
1

0
0
0
1
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0
1
1

0
0
1
0
0
0
0
0

0-0
1-1
0-1
1-0
0-0
0-0
1-1
0-0

21
18
17
14
13
13
12
11

