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þioase „Victor Babeº”, se aflã în carantinã, conform deciziilor Comitetului Naþional pentru Situaþii
Speciale de Urgenþã, pânã la data de
31 martie. La Spitalul de Boli In-

fecþioase „Victor Babeº” se aflã internat, de vineri, un pacient cu coronavirus, care este testat periodic
pentru a se vedea cum evolueazã
starea de sãnãtate.
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O situaþie mai delicatã ca niciodatã!
MIRCEA CANÞÃR
Evoluþiile legate de epidemia de coronavirus rãmân îngrijorãtoare peste
tot în lume. Se resimte ca niciodatã,
pânã în prezent, o vulnerabilitate cvasigeneralã în faþa insolitei epidemii. Paradoxal, nicãieri situaþia nu este sub
control deplin. Se vorbeºte de un vaccin rapid la sfârºitul lunii viitoare. Teribilã provocare. În comunitatea ºtiinþificã, din þara noastrã, pãrerile sunt
împãrþite ºi dr. Raed Arafat opina cã
vârful epidemiei va fi undeva în perioada Paºtelui. Ulterior va urma un val
de scãdere, nefiind exclusã, în toamnã, odatã cu rãcirea vremii, revenirea.
Supoziþii. Putem fi de acord însã cu
fostul ministru al Sãnãtãþii, Nicolae Bãnicioiu, care atrãgea atenþia asupra faptului cã lucrurile sunt departe de a fi
rezolvate propunând stoparea exporturilor de medicamente, asigurarea stocurilor de consumabile, triplarea capacitãþii spitalelor de diagnosticare ºi
testare a suspecþilor de coronavirus,

închiderea ºcolilor ºi grãdiniþelor. ªtirile febrile se succed cu repeziciune.
Din atâtea ºi atâtea motive trebuie sã
privim spre Italia, unde mãsurile par
fãrã precedent. Directorul general al
Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii
(OMS) –Tedros Adhanom Ghebreyesus- a salutat duminicã mãsurile „curajoase” luate de guvernul italian pentru a îndigui propagarea virusului, calificându-le drept „veritabile sacrificii”.
Italia este de duminicã a doua þarã greu
încercatã de coronavirus dupã China,
devansând prin cele 366 decese (133
noi decese) Coreea de Sud. Sunt identificate 7375 cazuri, din care 4189 la
Milano, unde se înregistreazã ºi 267
de decese. Guvernul italian a decis trimiterea a 20.000 de cadre medicale
pentru întãrirea personalului de specialitate, din zonele afectate. Nordul Italiei cu 15 milioane de locuitori este plasat în carantinã. Milano, capitala economicã a þãrii, dar ºi Veneþia, capitala

turismului, potrivit decretului guvernamental dat publicitãþii, sunt supuse
unor mãsuri drastice fãrã precedent.
În regiunea Lombardiei ºi alte 14 provincii italiene, toate manifestãrile culturale, sportive ºi religioase sunt interzise. Discotecile, cinematografele,
teatrele, barurile, ºcolile de dans ºi alte
locuri similare au porþile închise pânã
la 3 aprilie. Ministrul italian al Sporturilor, Vicenzo Spadafora, a cerut suspendarea campionatului de fotbal din
Serie A. Mãsurile draconice luate, întro þarã dur lovitã de epidemie în care
se aflã o puternicã comunitate româneascã atrag atenþia. O altã þarã tuºatã
este Franþa cu 16 morþi ºi 949 de cazuri. 36 de þãri au impus deja interdicþia totalã a intrãrii pe teritoriul lor a
persoanelor care sosesc din Coreea de
Sud. Rusia, la rândul ei, a închis frontierele turiºtilor care vin din Iran. La
Bethleem, principalul oraº turistic din
teritoriile palestiniene, autoritãþile îm-

piedicã intrarea ºi ieºirea turiºtilor dupã
descoperirea a 16 cazuri de coronavirus în Cisiordania, unde a fost declaratã starea de urgenþã sanitarã. Ca sã
nu ne mai lungim cu vorba, epidemia
îngrijoreazã omenirea. Paradoxal, an
de an mii de persoane sunt ucise de
gripa sezonierã, împotriva cãreia existã
medicamante adecvate. Dar existã ºi
reticenþã la vaccinurile anti-gripale
care nu oferã decât o protecþie parþialã. Autoritãþile încã bâjbãie: ministrul
Educaþiei, Monica Anisie, a suspendat
olimpiadele ºcolare. Deocamdatã. Face
parte dintr-un guvern interimar cu posibilitãþi reduse de exprimare. ªi din
acest punct de vedere avem o problemã. În Franþa, Italia, Germania au fost
închise ºcolile ºi pachetele de mãsuri
menite a opri rãspândirea virusului sunt
de maximã fermitate. La noi lumina
atâta cãtã este vine deocamdatã de la
dr. Raed Arafat, ºeful Departamentului pentru Situaþii de Urgenþã.

Au ultragiat poliþiºtii ºi au fost încãtuºaþi
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- Mã întreb Popescule ceor sã facã ãia de sus când
nu o mai fi nimic de furat.

În ziua de 8 martie, poliþiºtii Secþiei 10 Poliþie Ruralã
Poiana Mare au fost sesizaþi de un bãrbat de 39 de ani, cu
privire la faptul cã, în timp ce conducea un autoturism
prin Poiana Mare, a fost acoºat de o altã maºinã, rezultând
pagube materiale, iar cel care se afla la volan pãrea sã fie
sub influenþa bãuturilor alcoolice. Cercetãrile au început,
în timpul acestora poliþiºtii fiind ultragiaþi.
Dupã ce au aflat de incident,
poliþiºtii s-au deplasat la faþa locului, oprind în trafic autoturismul în cauzã, condus de un bãrbat de 43 de ani, din Calafat, dar
care s-ar fi urcat la volan ulterior petrecerii incidentului. Cel
aflat la volan a fost testat cu etilotestul, rezultând o concentraþie de 1,04 mg/l alcool pur în
aerul expirat. În acel moment,
pasagerul din dreapta, un bãrbat de 43 de ani, din Calafat,
care ar fi fost iniþial la volan, a
început sã devinã violent ºi sã

adreseze injurii ºi ameninþãri
poliþiºtilor, efectuând gesturi indecente. Oamenii legii au utilizat spray-ul iritant lacrimogen ºi
l-au imobilizat pe recalcitrant,
încãtuºându-l. Cei doi bãrbaþi au
fost conduºi la spital, în vederea prelevãrii de mostre biologice, necesare stabilirii alcoolemiei, însã au refuzat. „În baza
probatoriului administrat, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângã Judecãtoria Calafat a dispus reþinerea,
pentru 24 de ore, faþã de cei doi

bãrbaþi de 43 de ani, aceºtia fiind bãnuiþi de comiterea infracþiunilor de ultraj, refuzul de recoltare a probelor biologice, încredinþarea unui vehicul unei
persoane despre care se ºtia cã
se aflã sub influenþa alcoolului,

ultraj contra bunelor moravuri.
Cei doi urmeazã sã fie prezentaþi instanþei de judecatã, cu propunere de arestare preventivã”,
a precizat Cosmin Grãdinaru,
purtãtor de cuvânt al IPJ Dolj.
CRISTI PÃTRU

Cumul de infracþiuni, la regimul rutier, comise de un bãrbat din Craiova
Un bãrbat de 30 de ani, din Craiova, a fost reþinut, pentru
24 de ore, de poliþiºtii Biroului Rutier Craiova, acesta fiind
bãnuit de comiterea infracþiunilor de vãtãmare corporalã
din culpã, pãrãsirea locului accidentului, conducerea unui
autovehicul fãrã permis ºi sub influenþa alcoolului.

Povestea a început pe 8 martie, când poliþiºtii Biroului Rutier
Craiova au fost sesizaþi cã, pe str.
„Vântului”, s-a produs un accident
rutier, soldat cu rãnirea unei persoane, conducãtorul auto pãrãsind
locul faptei. La faþa locului, s-au
deplasat mai multe echipaje de poliþie, fiind instituite filtre , pentru
prinderea autorului. În urma cercetãrilor, s-a stabilit cã suspectul
ar fi lovit alte douã maºini, parcate
în faþa unui bloc, precum ºi un
minor de 13 ani, care se deplasa
în afara pãrþii carosabile. Puºtiul a
fost transportat la spital, pentru
acordarea de îngrijiri medicale, în
stare de conºtienþã. La scurt timp
dupã producerea faptei, poliþiºtii au
identificat ºi depistat persoana în
cauzã, un bãrbat de 30 de ani, din
Craiova, care ar fi condus autoturismul, deºi avea suspendat acest
drept, ca urmare a comiterii altor

abateri la regimul circulaþiei rutiere. Suspectul a fost testat cu etilotestul, reieºind o alcoolemie de
0,72% mg/l alcool pur în aerul
expirat, acesta fiind condus la spital, pentru prelevarea de mostre
biologice. „Poliþiºtii au localizat ºi
autoturismul implicat în accident,
care fusese abandonat pe o alee
din Craiova. Având în vedere probele administrate, poliþiºtii au dispus reþinerea, pentru 24 de ore, a
bãrbatului respectiv, acesta fiind
bãnuit de comiterea infracþiunilor
de vãtãmare corporalã din culpã,
pãrãsirea locului accidentului,
conducerea unui vehicul fãrã permis ºi sub influenþa alcoolului, urmând sã fie prezentat instanþei de
judecatã, cu propunere de arestare preventivã”, a precizat Cosmin Grãdinaru, purtãtor de cuvânt al IPJ Dolj.
CRISTI PÃTRU
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Spitalele din Craiova, în carantinã
De ieri, toate cele patru spitale din Craiova,
respectiv Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã,
Spitalul Filantropia, Spitalul de Neuropsihiatrie ºi Spitalul de Boli Infecþioase „Victor
Babeº”, se aflã în carantinã, conform deciziilor
Comitetului Naþional pentru Situaþii Speciale
de Urgenþã, pânã la data de 31 martie. La Spitalul de Boli Infecþioase „Victor Babeº” se aflã
internat, de vineri, un pacient cu coronavirus,
care este testat periodic pentru a se vedea cum
evolueazã starea de sãnãtate.
Spitalul de Boli Infecþioase „Victor Babeº” din Craiova a intrat în carantinã de
duminicã, imediat dupã ce
au fost emise deciziile
CNSSU care au impus carantina în unitãþile spitaliceºti în
toatã þara. „Spitalul de Boli
Infecþioase se aflã în carantinã de duminicã, 8 martie,
ºi pânã pe data de 31 martie. În toatã aceastã perioadã este restricþionat accesul
vizitatorilor în spital”, a declarat dr. Adina Turcu, directorul spitalului.

Testul de
coronavirus,
efectuat
de 6 zile
Directorul Adina Turcu
spune cã, în spital, au fost
create circuite separate pe
care sunt tratate persoanele
care prezintã suspiciunea cã
sunt infectate cu coronavirus. ”Testul pentru coronavirus îl facem de 6 zile, deci
sunt pregãtiþi în aceastã privinþã. Noi recoltãm probe de
la pacienþii noºtri, dar preluãm ºi persoanele de la care
recolteazã probe Direcþia de
Sãnãtate Publicã. Persoana
care prezintã o astfel de sus-

piciune cã ar fi infectatã cu
coronavirus completeazã un
formular special ºi numai
dacã s-a aflat în proximitatea unui alt pacient care a
fost depistat cu coronavirus
i se recolteazã apoi probele.
Nu oricine care prezintã febrã poate sã solicite sã i se
facã testul de coronavirus”,
a subliniat dr. Adina Turcu.

Pacientul
din Caracal,
internat
de vineri seara
Potrivit managerului, la
Spitalul de Boli Infecþioase
„Victor Babeº” din Craiova,
se aflã internat, în acest
moment, un bolnav care
este infectat cu coronavirus.
„Este vorba de un bãrbat de
51 de ani din Caracal, care a
fost în autocarul Atlassib cu
bãrbatul de 71 de ani, din
Suceava. Pacientul se aflã
internat de vineri, de la ora
18.30 ºi i se fac teste în continuare”. Potrivit directorului, testul iniþial în cazul
acestui pacient a fost fãcut
în judeþul Olt ºi, dupã ce a
venit confirmarea de la Institutul „Matei Balº”, pacientul a fost trimis la Boli In-

fecþioase, în Craiova. „Sâmbãtã, 8 martie, i-am fãcut noi
un alt test ºi urmeazã sã mai
facem încã unul în cursul
zilei de astãzi (n.r. - ieri)”, a
precizat directorul Spitalului
de Boli Infecþioase „Victor
Babeº” din Craiova.

Medicii
recomandã
evitarea
aglomeraþiilor

a aparþinãtorilor. De asemenea, elevilor ºcolilor postliceale ºi studenþilor le-au fost
suspendate stagiile de practicã. Carantina se menþine
pânã pe data de 31 martie,
când se va face o nouã evaluare”, a declarat Cristina
Geormãneanu, purtãtor de
cuvânt al spitalului. Condu-

cerea spitalului judeþean recomandã tuturor persoanelor
sã evite aglomeraþiile pentru
a evita contractarea infecþiilor respiratorii de orice fel.
În carantinã se aflã, de
asemenea, ºi Spitalul Municipal Filantropia, precum ºi
Spitalul de Neuropshiatrie
Craiova.

ªi Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova se aflã în
carantinã, tot de
ieri. „Am luat act de
deciziile la nivel naþional ºi imediat sau luat mãsurile pe
care le prevede
aceastã hotãrâre,
respectiv interzicerea intrãrii în spital

Au fost sistate toate cursele aeriene cãtre ºi dinspre Italia
Tot de ieri, au fost sistate ºi cursele aeriene cãtre ºi dinspre Italia. De asemenea, operatorii aerieni au obligaþia de a
comunica cetãþenilor români care se vor îmbarca din Italia,
China, Iran ºi Coreea de Sud cãtre România, cu escalã, faptul cã vor intra în carantinã sau autoizolare pe teritoriul þãrii
noastre. Operatorii aerieni au obligaþia de a nu permite îmbarcarea persoanelor de altã cetãþenie decât cea românã care
vin cãtre România, cu escalã, din Italia, China, Iran ºi Coreea de Sud. Cetãþenii români care sosesc în þarã prin punctele
de frontierã terestre venind dinspre sau dupã ce au cãlãtorit
înainte în Italia, China, Iran ºi Coreea de Sud intrã în carantinã instituþionalizatã pe raza judeþului de graniþã sau în izolare la domiciliu, în funcþie de zona din care vin. Accesul cetãþenilor strãini care vin în România din Italia, China, Iran,
Coreea de Sud, indiferent de mijlocul de transport folosit,
este permis doar cu condiþia obligatorie de a intra în carantinã sau autoizolare, dupã caz. Transporturile de marfã de
minim 3,5 tone sunt exceptate de la restricþiile de trafic impuse prin hotãrârea CNSSU din data de 8 martie a.c., privind accesul pe teritoriul României. Restricþiile menþionate
se aplicã ºi pentru transportul maritim ºi fluvial.
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Bijuterii în valoare de 2 milioane
de euro, în turneu exclusivist

Cel mai mare diamant, ce a ieºit
vreodatã la vânzare în România, va
fi prezent la Craiova, în zilele de
11 ºi 12 martie. Briliantul de circa 8,59 carate este estimat între
45.000 ºi 65.000 de euro ºi va fi
prezentat privat, într-un turneu ex-

clusivist prin cele mai importante
oraºe ale þãrii. Dupã o prezenþã de
succes în capitala Moldovei, la Iaºi,
ºi pe litoralul românesc, la Constanþa, preþioasa bijuterie va fi
prezentatã ºi în oraºul de reºedinþã al judeþului Dolj, Craiova.

Superbul diamant, alãturi de
alte aproximativ 50 de bijuterii de
colecþie, vor fi dezvelite mâine,
ora 15:00, în cadrul unei conferinþe de presã organizate la Ramada Plaza din Craiova. Preþioasele bijuterii vor fi expuse presei
sub o pazã strictã, având în vedere valoarea lor. Între bijuteriile
de colecþie, cea mai valoroasã
piesã, estimatã de specialiºti între 100.000-150.000 de euro,
este un aristocratic set, realizat
de brandul de bijuterii exclusiviste
Pheres, compus din colier ºi cercei decoraþi cu 115 diamante, ce
totalizeazã peste 27 de carate.

Proba, joi,
pe bazã de
programare
Tot celebrul designer Pheres
semneazã ºi un elegant colier
din aur alb, pavat cu 204 briliante, în greutate totalã de 8,8

carate, ce a fost purtat recent
de artista britanicã Rita Ora,
estimat pentru piaþa româneascã, în cadrul licitaþiei, la o valoare conservatoare de 9.00014.000 de euro.
Casa Artmark oferã ºi posibilitatea probãrii acestora, în baza
unei rezervãri prealabile, joi, 12

martie 2020, la Craiova. Raportat la valoarea elitistã a acestor
bijuterii importante casa de licitaþie a anunþat cã oferã posibilitatea doamnelor ce vor participa
a licitaþie sã achiziþioneze aceste
comori ºi cu plata în rate, pe o
perioadã de cel mult 12 luni.
MARGA BULUGEAN

P M P D O L J : P R O FF.. U N I VV.. D R . M I H A I L C R I S T I A N N E G U LLEE S C U
E S T E C A N D I D AATT U L P M P L A F U N C Þ I A D E P R E ª E D I N T E A L
C O N S I L I U L U I J U D E Þ EEAA N A D M I N I S T R AATT I V D O L J
Deputat Ion Cupã, preºedinte PMP Dolj: ”Alãturi
de validarea prin vot a candidatului nostru pentru
funcþia de preºedinte al CJ Dolj, am validat, de
asemenea prin vot, alte 12 candidaturi PMP pentru
funcþiile de primari din judeþ”
Consiliul Executiv Judeþean
al PMP Dolj continuã procesul
de selecþie ºi validare al candidaturilor pentru alegerile locale
din luna iunie a acestui an.
În ºedinþa din 5 martie 2020
a CEJ PMP Dolj au fost validate alte 17 candidaturi
PMP pentru funcþiile de
primari. Astfel, la Bulzeºti va candida din partea noastrã Cristian Ionuþ Vulpe, la Coþofenii
din Dos-Ion Grãdinaru,
la Coþofenii din FaþãCostel Civinete,la Dobreºti-Lucian Pisoi,la
Galicea Mare - Viorica
Brânduºa Stângulescu,la
Goieºti-Neamþu Jenel, la
Radovan-Florian Noaþã,
la Scãeºti-Anton Bonoiu, la Tãlpaº- Nicolae
Gheorghiºor, la Daneþi-

Popa Marian, la Brãdeºti-Daniel
Olteanu, la Iºalniþa-Pavel Lãzeanu, la Dãbuleni-Giugãl Adinel, la Negoi-Sorin Voinea, la
Maglavit-Lupu Marius, la Podari-Traºcã Marin, la CalafatRadu Ciobanu.

In aceeaºi sedinþã, Prof.univ.dr.
Mihail-Cristian Negulescu, specialist în managementul administraþiei publice, a fost desemnat prin
vot candidatul PMP Dolj la funcþia
de presedinte al Consiliului Judeþean Administrativ.
”PMP Dolj a validat pânã la
acest moment, prin vot,29 de
candidaturi pentru funcþiile de
primari din judet. Oameni responsabili, apreciaþi în comunitãþile lor.Procesul de selecþie si
validare va continua sãptãmânal, obiectivul nostru fiind depunerea
de candidaturi
pentru funcþiile de
primari ºi liste
complete pentru
consiliile locale în
cât mai multe din
cele 111 localitãþi
ale judeþului”- a
declarat deputatul
Ion Cupã dupã reuniunea Consiliului
Judeþean Executiv
al PMP Dolj.
BIROUL
DE PRESÃ AL
PMP DOLJ
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Cine este imaginea Electroputere Mall 2020?
Aproape 200 de tinere s-au înscris în Competiþia #MALLSTAR pentru a deveni imaginea Electroputere Mall 2020, pentru sesiunile de cumpãrãturi în valoare de 5.000 de euro, dar ºi pentru
ºansa de a deveni o vedetã a Craiovei.
Cu ocazia zilei de 8 Martie, reprezentanþii centru comercial din
Craiova, Electroputere Mall au
ales câºtigãtoarea concursului
#MALLSTAR. „Ea (n.r.Marina
Vlad) va fi vedeta mall-ului ºi cu
ea vã veþi întâlni aici în fiecare
sãptãmânã pentru cele mai tari

ponturi despre shopping ºi fun. A
câºtigat cel mai frumos job ºi va
primi 5.000 de euro pentru asta”,
au anunþat reprezentanþii pe pagina de Internet. Tot ei informeazã
cã toate participantele meritau sã
câºtige ºi cã a fost foarte greu sã
se opreascã asupra unei finaliste.

„Dintotdeauna am
fost pasionatã de fashion
ºi de trenduri. Sunt foarte fericitã ºi recunoscãtoare cã am fost aleasã
imaginea Electroputere
Mall. Ce îmi vine în minte? Un citat, ºi anume: Fã
ceea ce îþi place ºi nu va
trebui sã munceºti nici
mãcar o zi din viaþa ta!”,
a spus Marina Vlad în
clipul de prezentare al
câºtigãtoarei, postat pe
una dintre reþelele de socializare.

Surprizele
se þin lanþ

Reprezentanþii Mall-ului
din Craiova au mai anunþat
cã au dublat acest premiu
chiar dacã, iniþial, au spus
cã vor avea un singur ambasador. „Pentru curajul ei
de neoprit, pentru determinarea ei exemplarã ºi pentru inima ei uriaºã, Carmen
va fi ambasadorul de suflet
al Electroputere Mall ºi se
va bucura de shopping ºi
experienþe în valoare de
5.000 de euro. De acum,
Carmen (n.r. Carmen Vasi-

lescu) va putea transmite un mesaj puternic cãtre toþi dintre noi,
nu doar cãtre anumite comunitãþi.
Prejudecãþile sunt doar mici obstacole în calea împlinirii unui vis.
Atunci când crezi cu adevãrat ºi
te dedici unei cauze, rãsplata va
veni!”, au mai informat ei pe o
platformã online.
Cea de-a doua câºtigãtoare,
numitã de juriul desemnat pentru selecþia candidaþilor, ambasadorul de suflet al Electroputere
Mall, spune cã nu a vrut niciodatã sã fie vãzutã altfel, un lucru
pe care nicio persoanã cu dizabilitãþi nu îºi doreºte, crede ea.

„Am participat la acest concurs
pentru cã ºtiam cã nu voi avea
parte de un regim special. Mã
bucur cã acum, dupã ce am
câºtigat pot sã transmit persoanelor atât celor defavorizate, cât
ºi celorlalte, cã suntem capabili
sã ne urmãm visurile ºi cã dacã
ne dorim ceva din suflet, va deveni realitate”, a spus Carmen
Vasilescu.
„Le mulþumim tuturor fetelor
înscrise în concurs, dar ºi celor care
au votat pentru a stabili cele 5 finaliste”, este mesajul transmis de reprezentanþii centrului comercial,
Electroputere Mall din Craiova.

9 MARTIE: Ziua Sfinþilor Mucenici
Pe 9 martie, în credinþa popularã, odatã cu ziua Mucenicilor, se spune cã se deschid porþile Raiului, dar ºi
mormintele, iar gospodinele obiºnuiesc sã pregãteascã
mucenici, iar bãrbaþii sã bea 40 sau 44 de pahare de vin
deoarece în tradiþia creºtinã au fost 40 de mucenici ºi
dupã tradiþia geto-dacicã au fost 44, în timpul acesta
copiii sar peste focuri.

Legenda Mucenicilor
Una dintre Legendele Mucenicilor spune cã de ziua Sfinþilor 40 de Mucenici nu este bine
sã munceºti pentru cã în vremuri de demult, de ziua Sfinþilor, un þãran semãna mazãre pe
ogor. Atunci, Mucenicii l-au vãzut ºi i-au cerut lui Dumnezeu
sã-l pedepseascã. Domnul a fost
însã îngãduitor cu þãranul ºi lea cerut sã îl ierte, ba chiar sã îi
sporeascã fiecare dintre ei recolta pe care o avea. Omul s-a
bucurat când a vãzut cã are de
40 de ori mai multã mazãre, dar

în anul urmãtor, lacom, ºi-a semãnat câmpul tot în aceastã zi.
Însã, de data aceasta, sfinþii lau pedepsit ºi i-au dat 40 de sãptãmâni de boalã.
O altã legendã spune cã Mucenicii erau soldaþi în armata
împãratului Licinius. Aceºtia au
fost uciºi din ordinul guvernatorului Armatei deoarece ei nu
voiau sã renunþe la credinþã.

Ce se face în Ziua Mucenicilor?

Gospodinele pregãtesc mucenici, aceºtia sunt numiþi ºi
sfinþiºori sau bradoºi în unele
colþuri ale þãrii. Ei se preparã

sub forma unor colãcei copþi
în cuptor, în formã de opt sau
de om, glazuraþi cu miere sau
cu sirop de zahãr. Mucenicii
urmeazã a fi consumaþi abia
dupã ce au fost duºi la bisericã
ºi binecuvântaþi. Femeile care
iau drumul la picior împart alimente în memoria persoanelor
decedate, iar pe lângã tradiþionalii mucenici, se obiºnuieºte sã
se împartã ºi fasole, nuci,
poame, alune, dar ºi colivã pe
care o sfinþesc la bisericã ºi o
împart celor sãrmani.
Tot în ziua de Mucenici, tradiþia popularã spune cã bãrbaþii
trebuie sã consume 40 sau 44
de pahare cu vin pentru cinstirea celor 40 de ostaºi mucenici
care nu s-au lãsat înduplecaþi
nici de cuvintele înºelãtoare ºi
nici de ameninþãrile comandantului, mãrturisind cu tãrie credinþa în Hristos, rugându-se mult
spre a fi întãriþi de Dumnezeu.
Aceastã practicã aduce celor ce
îi cinstesc pe Sfinþii Martiri, noroc ºi sãnãtate. Tot o tradiþie
popularã spune cã, în aceastã zi
bãrbaþii mãnâncã seminþe pe care
le mãsoarã cu o lingurã pentru a
avea spor la bani.
O altã tradiþie spune cã de
Mucenici, copiii obiºnuiesc sã
sarã peste focuri aprinse în faþa
caselor, în curþi ºi în grãdini pentru a nu avea parte de boli.
În ziua de 9 martie încep
toate farmecele ºi vrãjitoriile.
Aceste farmece care se terminã în Joia Mare sunt legate de
luarea rodului de pe câmp, din
case ºi familii. Dacã în aceastã

zi va ploua, aºa va fi timp de
40 de zile, iar dacã tunã înainte
de aceastã zi, vara va fi neroditoare, acestea sunt douã dintre superstiþiile legate de ziua
celor 40 de Mucenici. Din credinþa popularã mai aflãm cã

astãzi nu se dau bani împrumut
deoarece ei se vor înmulþi cu
40 pânã vei rãmâne fãrã bani,
nu trebuie sã ai parte de certuri
ºi nu trebuie sã faci treabã în
casã, mai exact nu se spalã ºi
nu se face curãþenie.
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Minuta Mare Marcel anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Spãlãtorie auto“- CONSTRUIRE propus a fi amplasat în Oraºului Dabuleni, strada Unirii, nr. 185, judeþul DOLJ. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul APM
Dolj , Craiova, str. Petru Rareº nr. 1 ºi la
sediul Primãriei Oraºului Dãbuleni în zilele de luni pânã joi, între orele 8,00 16,30 ºi vineri între orele 8,00 - 14,00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Dolj, Municipiul Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1, fax 0251/419. 035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.
Restaurant President SRL, titular al
proiectului ,,CONSTRUIRE HOTEL
S+P+10E ªI SPAÞII RESTAURANT, SERVICII, PARCARE SUBTERANÃ, AMENÃJÃRI
EXTERIOARE, SPAÞII ANEXE ( TEHNICE,
APÃRARE CIVILÃ, ADMINISTRAÞIE), ÎMPREJMUIRE’’ anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ’’CONSTRUIRE HOTEL
S+P+10E ªI SPAÞII RESTAURANT, SERVICII, PARCARE SUBTERANÃ, AMENAJÃRI
EXTERIOARE, SPAÞII ANEXE ( TEHNICE,
APÃRARE CIVILÃ, ADMINISTRAÞIE), ÎMPREJMUIRE’’, propus a fi amplasat în strr.
Calea Bucureºti, 117 Craiova, Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consultate
la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, jud. Dolj, în zilele luni-joi între orele 800-1630 ºi vineri orele 800-1400, precum
ºi la urmãtoarea adresã de internet: http/
/: apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de
10 zile de la data publicãrii anunþului pe
pagina de internet a Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj.
ASOCIAÞIA NAÞIONALÃ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVÃ ªI ÎN RETRAGERE DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE „FILIALA DOLJ” CONVOACÃ
MEMBRII SÃ PARTICIPE LA CONFERINÞA ANUALÃ CARE VA AVEA LOC ÎN ZIUA
DE 12.03.2020 ORA 10.00 LA SEDIUL INSPECTORATULUI DE POLIÞIE AL JUDEÞULUI DOLJ.

GRÃDINIÞA cu Program Prelungit
„Tudor Vladimirescu” Craiova, cu sediul
în Craiova, Bulevardul Carol I, nr.41A, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru
ocuparea pe perioadã nedeterminatã a
unei funcþii contractuale vacante (Îngrijitor copiii, treaptã profesionalã I). Pentru
participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
1.Condiþii generale, cf.HG nr.286/2011;
2.Condiþii specifice: a)studii liceale; b)fãrã condiþii referitoare la vechime; c)capacitate de adaptare; d)capacitate de gestionare a situaþiilor dificile; e)îndemânare ºi abilitate în realizarea sarcinilor; f)
capacitate de colaborare. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrãtoare de la
publicarea anunþului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Grãdiniþei cu Program Prelungit „Tudor Vladimirescu” Craiova, respectiv 10.03.2020-23.03.2020, în
intervalul 09.00-14.00, pentru postul vacant. Concursul pentru ocuparea postului vacant constã în 2 etape succesive,
astfel: 1.Proba scrisã -01.04.2020, ora
10.00. 2.Interviul -01.04.2020, ora 13.30.
Relaþii suplimentare la sediul: Grãdiniþei
cu Program Prelungit „Tudor Vladimirescu” Craiova, în Bulevardul Carol I, nr. 41A,
judeþul Dolj, persoanã de contact: Anda
Neþoiu, telefon 0251.410.481.
SPITALUL de Pneumoftiziologie
Leamna, cu sediul în Leamna de Sus, str.
Principalã, nr. 1, Jud. Dolj, organizeazã
concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarei funcþii de execuþie contractual
vacante: 1 post Îngrijitoare pe perioadã nedeterminatã, din cadrul Compartimentului
de Curãþenie. Concursul se va desfãºura
astfel: Proba scrisã în data de: 03.04.2020,
ora 10.00; Proba interviu în data de:
07.04.2020, ora 11.00. Pentru participare
la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmatoarele condiþii: studii postliceale; vechime: nu este cazul; sã aibã peste
18 ani. Candidaþii vor depune dosarele de
participare la concurs pânã pe data de
24.03.2020, la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna din Com. Bucovaþ,
Sat Leamna de Sus, Str. Principalã, nr. 1,
Jud. Dolj. Relaþii suplimentare la sediul din
Leamna de Sus, str. Principalã, nr. 1, Jud.
Dolj, persoanã de contact: Troacã Andrei
Luis, tel. 0251.360.395.

SPITALUL de Pneumoftiziologie
Leamna, cu sediul în Leamna de Sus, str.
Principalã, nr. 1, Jud. Dolj, organizeazã
concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarei funcþii de execuþie contractual
vacante: 1 post Asistent medical (radiologie) debutant cu PL pe perioadã nedeterminatã, din cadrul Laboratorului de Radiologie. Concursul se va desfãºura astfel: Proba scrisã în data de: 02.04.2020,
ora 10.00; Proba interviu în data de:
06.04.2020, ora 11.00. Pentru participare
la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: studii postliceale; vechime: nu este cazul; sã aibã
peste 18 ani. Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs pânã pe
data de 23.03.2020, la sediul Spitalului de
Pneumoftiziologie Leamna din Com.Bucovaþ, Sat Leamna de Sus, Str. Principalã, nr. 1, Jud. Dolj. Relaþii suplimentare la
sediul din Leamna de Sus, str.Principalã,
nr. 1, Jud. Dolj, persoana de contact: Troacã Andrei Luis, tel.0251.360.395.
S.C. GRINEXIM COM S.R.L., titular al
Proiectului «Desfiinþare corp C5 - Camera
condensare ºi bazin C7 - Rezervor apã,
C2 - Cabinã basculã, C4 - Centralã termicã, C6 partial - Rezervor apã, Construire
Halã C1 - depozitare profile metalice, producþie confecþii metalice ºi birouri cu regim de înãlþime P+1E ºi Halã C2 - depozit
curierat rapid», anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare
de catre APM Dolj în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul «Desfiinþare corp C5 Camera condensare ºi bazin C7 - Rezervor apã, C2 - Cabinã basculã, C4 - Centralã termicã, C6 parþial - Rezervor apã, Construire Halã C1 - depozitare profile metalice, producþie confecþii metalice ºi birouri
cu regim de înãlþime P+1E ºi Hala C2 - depozit curierat rapid» propus a fi amplasat
în Craiova, strada Gîrleºti, nr. 121, judeþul
Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, strada
Petru Rareº, nr. 1 în zilele de luni pânã joi
între orele 8,00-16,00 ºi vineri între orele
8,00-14,00 precum ºi la urmãtoarea adresã de internet www.apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare
în termen de 10 zile de la data publicãrii
anunþului pe pagina de internet a APM Dolj.
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Anunþul tãu!
Titularul proiectului: GABROVENAU
MARINELA CARMEN anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul: DESFIINÞARE CONSTRUCÞIE C1
ªI CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINÞE
S+P+2, propus a fi amplasat în judeþul
Dolj, Municipiul Craiova, str. Eroilor, nr.
44. Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul A P M Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul
din Craiova, str. Alexaandru Macedonski nr. 6, jud. Dolj, în zilele de luni pânã
joi, intre orele 8.00-16.00 ºi vineri între
orele 8.00-14.00. Observatiile publicului
se primesc zilnic la sediul A P M Dolj,
str. Petru Rares, nr. 1.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
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.
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.

publicitate
Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon:
0722/943.220.
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 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 lucrare boltitã cimitirul Sineasca. Telefon:
0752/236.667.
Vând 2 boilere pe gaze +
un boiler pe lemne. Telefon: 0751/136.216.
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.

Staþiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola ªimnic, cu sediul în localitatea Craiova, Sos. Bãlceºti, nr.
54, jud. Dolj, tel/fax: 0251417.534, organizeazã în
data de 23.03.2020 ora 08:30, la sediul sãu, concurs
pentru ocuparea unui post inspector resurse umane (condiþie obligatorie: diplomã licenþã studii administrative/juridice/economice).
Data limitã pentru depunerea actelor pentru
dosarele de concurs: 16.03.2020 ora 14.00.
Informaþii suplimentare se pot obþine la secretariatul unitãþii / la telefon: 0251/417.534 sau pemail: scda_simnic@yahoo.com.
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OFERTE ÎNCHIRIERI CONDOLEANÞE

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 porþi metalice în stare
bunã. Comuna Goieºti, Dolj.
Preþ negociabil 1600 RON.
Telefon: 0722/233.332.
Vând bibliotecã lemn, 2 fotolii VINTAGE, 1 aparat radio - pikup, 1 masã 12 persoane, 6 scaune, 1 birou, 1
maºinã de cusut (Rusia), 2
seturi inox (noi) crãtiþi - Italia,
2 undiþe de pescuit. Preþuri
mici. Telefon: 0729/684.222.
Vând 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.
Veiozã, calorifer electric, aerotermã, piedestal, noptierã, toaletã, masã, scaune,
dormezã, pat saltea regalã. Telefon: 0351/170.085.

Ne a pãrãsit în luna
florilor dupã o lungã
ºi grea suferinþã,
dupã o luptã acerbã
pentru a trãi, minunata noastrã colegã ºi
prietenã Dr. Dorelia
Militaru, ºefa laboratorului Spitalului CFR
Craiova. I au stat
aproape permanent
la suferinþa înduratã
iubitul ei soþ Inginer
Eugen ºi cele 2 fete
Leila ºi Cãtãlina,
amândouã urmând
profesia mamei lor. I
au stat aproape cu
rugãciunile ºi cu inima deschisã tot timpul famila- pãrinþi ei,
prieteni apropiaþi, colegi de serviciu. Absolventã a UMF Craiova 1996 s-a dezvoltat profesiei ºi familiei fiind tot timpul protejatã de aceasta. Sincere Condoleanþe ºi
nu te vom uita DO.
Regrete pentru toatã
prietenia care ne ai
adresat o ºi nu te
vom uita niciodatã.
Familiei îndurate dragostea noastrã!
Familiile Prof. Dr. Eva
ºi Cornel Sabetay ºi
Sergiu Sabetay

PROPRIETAR, inchiriez
apartament 3 camere, decomandat, complet mobilat ºi utilat, Zona George
Enescu, Energetic. Telefon: 0740/991.323.

PIERDERI

Pierdut certificat constatator nr. 63236/2018 pentru
SC Yarina Natalia SRL. Se
declarã nul.

COMEMORÃRI

IN MEMORIAM. La 21
de ani de la despãrþire. STIOCA DAN
VALERIU. Puiul mamei, dragul mamei,
rememorez, iar ºi iar,
fapte ºi întâmplãri
din viaþa noastrã dureros întreruptã.
Chiar trãitori pe tã-

SCHIMBURI DIVERSE

Schimb aparaturã foto la- râmuri diferite, eu þiborator, cu televizor în func- am simþit prezenþa.
þie. Telefon: 0351/181.202. Te - am vãzut în vis
fluturând mîna de pe
DIVERSE
tãrâmul tãu ºi am
Pensionar cu pensie micã rog ascultat muzica sfepersoanã care are posibilita- relor pe care mi-ai tritea sã doneze televizor, preþ mis-o. Cu multã dramic. Telefon: 0351/181.202.
goste ºi dor. Mama.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Cãtre

S.C. ED
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Papi,
Papi, care-s
care-s clovnii?
clovnii?
Aºa cum s-a întâmplã de foarte mulþi ani, Universitatea
Craiova a pierdut în faþa echipei lui Gigi Becali

FCSB – Universitatea Craiova 4-1
Au marcat: Oaidã 23, 57, Man 84 / Bãrbuþ 45.
FCSB: A. Vlad 6 – Creþu 6, I. Cristea 6, Planic 7,
Panþîru 6 – Oaidã 9, Ov. Popescu 7, D. Olaru (11 Vânã
5, 70 Filip 7) – Fl. Tãnase 8, Man 8, Coman 8 (82 Moruþan). Antrenor: Bogdan Vintilã. Rezerve: Niga – Miron,
Momcilovic, Ad. Petre.
Craiova: Pigliacelli 3 – Martic 3, Bãlaºa 3, Cosic 4,
Bancu 6 – Nistor 5, Mateiu 5 (70 Qaka) 3, Cicâldãu 3 –
Bãrbuþ 6 (64 Ivan) 5, L. Niþu 5 (18 Koljic) 4, Baiaram
5. Antrenor: Corneliu Papurã. Rezerve: L. Popescu Dielna, Vãtãjelu, Vlãdoiu.
Arbitru: Istvan Kovacs 6.
Liga I nu se mândrea cu prea
multe derby-uri care sã aducã
zeci de mii de fani pe stadioane,
iar coronavirusul a lãsat-o ºi
fãrã unul dintre ele, FCSB –
Craiova fiind cu porþile închise
dupã anunþul lui Raed Arafat.
Cele douã echipe se întâlniserã
ultima datã pe un stadion gol
imediat dupã promovarea Craiovei, în 2014, atunci echipa lui
Costel Gâlcã învingând-o cu 31 pe cea pregãtitã de Jerry Gane.
Dacã la ultimul meci direct au
cãutat sã se surprindã, schimbând aºezarea obiºnuitã în sãptãmâna disputei, sde aceastã datã
cele douã rivale ºi-au pãstrat sistemul, ambele abordând 4-3-3.
Ca ºi ultimul meci direct, am
avut forfait-uri la început, câte
unul de echipã. În decembrie,
Soiledis ºi Bancu au ieºit repede
din meci, accidentaþi. Acum,
Mihãilã s-a rupt încã de la încãlzire, iar Olaru n-a mai rezistat
pe teren, dupã o ciocnire durã
cu Niþu.
Prima ocazie de gol a avut-o
Man, la un corner, ºut peste
poartã. Craiova s-a deschis, nu
a refuzat jocul, stil pe placul oamenilor de atac ai gazdelor. Golul nu putea sã vinã decât în
poarta fragilei defensive craiovene. Pigliacelli a creat faza
deschiderii scorului cu o pasã
la Man, Coman a nimerit bara,
de care s-a lovit Martic, iar
Oaidã a marcat cu poarta goalã, uluit ºi el de ºansa ivitã. Mulþi
mizau pe o gafã a lui Vlad, dar
aceasta a venit de la Pigliacelli,
cel care înlesnise victoria
FCSB-ului ºi în turul sezonului
regular, când a scãpat mingea
pentru golul lui Tsoumou. Craiova, cãreia i-a fost anihilat tactic punctul forte, mijlocul, a fost
groggy ºi putea sã mai încaseze. Cel mai aproape a fost la
cornerul lui Man, care a izbit
transversala. În final de reprizã, la prima lor ocazie, oltenii
au egalat. O acþiune prelungitã
s-a terminat cu centrarea lui
Bancu pe bara a doua, de unde
Bãrbuþ a venit cu reluarea letalã, printre Vlad ºi barã.
Repriza secundã a început cu
o presiune extraordinarã a gazdelor, cu mai multe situaþii de
gol ºi nenumãrate cornere. Dupã

câteva minute bune în care Craiova nu a reuºit sã evadeze din
careul propriu, inevitabilul s-a
produs. Oaidã a fãcut dubla, la
fel cum un alt închizãtor, Breeveld, reuºise acelaºi lucru contra oltenilor, cu câteva zile în
urmã, Cicâldãu uitând de fiecare datã sã-ºi blocheze adversarul. Craiova s-a dezmeticit imediat, iar Baiaram a lovit ambele
bare laterale, la o pãtrundere excelentã pe stânga. Koljic, ieºit
complet din formã, a ratat incredibil, dupã pasa idealã a lui
Ivan. FCSB a revenit în ofensivã în ultimul sfert de orã ºi a
închis meciul. Tãnase a marcat
pe o contrã plecatã dintr-o pasã
greºitã la centru de Martic, iar
Man a fãcuzt 4-1 trecând prin
ºvaiþerul oltenesc, respectiv apãrarea lui Papurã.
E de mult o normalitate ca
Universitatea sã piardã cu FCSB,
dar a devenit ceva firesc sã piardã orice derby, fiindcã are nu
mai puþin de 8 eºecuri la rând în
meciurile cu FCSB ºi CFR Cluj.
Oricum, dupã cele douã eºecuri
de sãptãmâna aceasta, Craiova
ºi-a luat gândul de la ambele obiective ºi mai joacã de acum încolo cam degeaba. Interdicþia
fanilor va fi o acoperire, fiindcã
oricum nu ar mai fi venit mulþi
la stadion. Ultimele reprezentaþii caraghioase, Craiova fiind
scoasã din Cupã de Iaºi, echipã
care nu mai bãtuse pe nimeni de
luni bune, ºi de FCSB, care câºtigase în 2020 numai o restanþã
ºi un meci de Cupã.

Papurã: „Am fãcut greºeli ca
la juniori”

La finalul partidei, Cornel Papurã a declarat: „Au fost greºeli
copilãreºti, de genul celor de la
juniori. Nu poþi sã faci asemenea greºeli la nivelul ãsta ºi sã
nu fii taxat. Asta ne-a costat!
Prea uºor le-am dat mingea în
anumite situaþii ºi i-am favorizat sã înscrie. La primul gol primit cu siguranþã Mirko putea sã
aleagã altã soluþie. Este clar cã
orice greºealã la portar se vede.
Am marcat un gol, dar imediat
s-a fãcut 2-1. La acest scor am
avut situaþii care, în mod normal trebuie sã fie gol. Am avut
ºi neºansã, am dat barã-barã,

plus cã Elvir a avut o
situaþie foarte bunã de
a marca. Apoi am greºit pe un contraatac ºi
ne-au prins descoperiþi. Dacã era presiunea
publicului mai ziceam,
dar nu este normal ca
la acest nivel sã greºeºti atât de uºor. Dacã
adversarul îþi este superior, ok, îi strângi
mâna ºi trebuie sã
munceºti mai mult ca
sã creºti ºi tu nivelul.
Dar ca sã greºeºti aºa
uºor, mai ales în faþa
unei echipe cu jucãtori
foarte buni. Cu siguranþã planurile noastre
s-au schimbat cu accidentarea lui Mihãilã.
Dacã ºtiam de la început fãceam alt plan.
Voiam sã ºtiu doar dacã poate
sau nu în timp util. El a acuzat
o durere dinainte de încãlzire ºi
aºteptam sã vãd dacã poate juca.
Înainte de partidã mi s-a spus
cã da, iar cu 10 minute înainte
de start mi s-a comunicat cã nu
poate evolua. E o sãptãmânã
neagrã, dar trebuie sã trecem
peste ºi sã câºtigãm ambele
meciuri pe care le vom susþine
pe teren propriu. Este un dezavantaj sã joci fãrã spectatori.
Noi avem mulþi ºi era ºi mai frumos. ªi în seara asta era frumos cu spectatori. Pentru asta
jucãm, pentru spectatori. Dar,
având în vedere ce se întâmplã,
respectãm mãsura pe care a
ales-o Guvernul. Fãrã spectatori
în tribune ai senzaþia unui meci
amical“.

Bãrbuþ: „Nu avem nicio
scuzã”

Autorul unicului gol al ªtiinþei, Cristi Bãrbuþ, a spus la final: „Nu avem nicio scuzã! Trebuie sã jucãm, sã ne antrenãm
ºi sã câºtigãm urmãtoarele meciuri. Nu mai putem spune acum
dacã rezultatul este corect sau
nu. Am avut ºi noi ocazii, întradevãr, dar am pierdut ºi nu mai
au importanþã. Veniserãm încrezãtori aici ºi cred cã am mers
destul de bine pânã la golul de
2-1. Apoi am ieºit la joc mai mult
ºi ne-au prins. Nu am câºtigat
de mult aici ºi ne doream mult
asta. Nu cred cã am fãcut un
joc foarte rãu, mai ales în prima
reprizã. Nu ne mai gândim la titlu deocamdatã, ci la urmãtorul
meci. ªtim cu toþii cã CFR ºi
FCSB sunt echipe puternice ºi
e normal sã se vadã ºi valoarea
lor. Ca sã câºtigãm cu aceste
douã echipe trebuie sã nu mai
comitem greºeli“.
Dan Nistor a adãugat: „Sunt
supãrat. Acest scor este un pic
cam mare, dar ãsta este fotbalul ºi trebuie sã mergem mai departe. Cred cã meciul s-a jucat
la acea ocazie când mingea a
lovit de douã ori bara. Imediat a
venit golul trei al lor ºi acolo sa rupt totul. Nu ºtiu dacã este

Sper sã le remediem ºi sã nu se
mai repete. Este mult prea devreme sã vorbim despre titlu. Mai
sunt 8 meciuri ºi se pot întâmpla
multe. Cu CFR încã nu am jucat, iar cu FCSB mai avem un
meci de jucat. ªi ele mai au ºi
alte partide, deci… Sper sã ne
revenim cât mai repede ºi sã nu
mai facem asemenea greºeli“.

vorba despre un complex în faþa
lor. Cred cã astãzi am pornit cu
prima ºansã, deoarece am jucat
fãrã spectatori ºi a fost o atmosferã de meci amical. Cred cã
trebuia sã fim un pic mai atenþi,
mai ales cã Mister ne-a spus cã
sunt foarte periculoºi pe contraatac. Au fost foarte multe erori,
la fel ca ºi în meciul de Cupã.

Play-off, etapa a 2-a
Astra – FC Botoºani 1-0
A marcat: Tamaº 64 – pen.
FCSB – „U” Craiova 4-1
Au marcat: Oaidã 23, 57, Man 84 / Bãrbuþ 45.
Gaz Metan – CFR Cluj s-a jucat asearã.

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

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

1
2
2
2
2
1

1
1
1
1
0
0

0
1
0
0
1
0

0
0
1
1
1
1

2-1
6-3
3-5
2-2
2-3
1-2

29
26
26
24
24
22

Play-out, etapa a 2-a
Clinceni – Viitorul 2-3
Au marcat: Cebotaru 44, ªut 55 / Cr. Ganea 19,
Iancu 74 – pen., Rivaldinho 78.
Poli Iaºi – Dinamo 1-0
A marcat: Cristea 85.
Chindia – Sepsi 1-1
Au marcat: Diallo 27 / I. Fulop 47.
Voluntari – Hermannstadt s-a jucat asearã.

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

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

2
2
2
1
2
2
2
1

1
0
0
1
1
1
0
0

1
2
0
0
1
0
1
1

0
0
2
0
0
1
1
0

3-2
2-2
0-2
1-0
2-1
3-3
1-2
0-0

24
19
17
16
15
14
14
11

