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Xi Jinping în vizitã la Wuhan
MIRCEA CANÞÃR
Dan Tomozei de la „Radio China
International” comenta ieri pe blogul
personal vizita preºedintelui chinez,
Xi Jinping, în focarul de la Wuhan –
provincia Hubei-, epicentrul focarului COVID-19 în cadrul unei inspecþii cu valenþe politice ºi administrative. Potrivit informaþiilor transmise de
agenþia de presã „Xinhua”, Xi Jinping
s-a interesat de construcþia ºi funcþionarea spitalului Huoshenshan,
modul de internare ºi tratare a pacienþilor infectaþi. Informaþiile legate de
protecþia medicilor ºi materialele de
protecþie pe care aceºtia le utilizeazã
au completat prezentarea. De altfel,
prezenþa lui Xi Jinping la Wuhan are
o simbolisticã aparte, aceea cã lupta împotriva epidemiei cu noul coronavirus va fi câºtigatã. Acþiunile
de prevenire ºi control a epidemiei
au fost concrete ºi ferme. Datele
oficiale atestau cã Republica Popu-

larã Chinezã se afla alaltãieri, în a
doua zi consecutivã, fãrã nici un caz
de COVID-19 confirmat la nivel naþional în afara provinciei Hubei. Autoritãþile chineze au declarat aeroporturile ºi porturile câmpuri de luptã,
în confruntarea cu virusul de acum
învins. Potrivit oficialului OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, situaþia poate fi controlatã ºi concluzia
este cã „nu suntem la mila acestui
virus”. Coronavirusul a alertat lumea.
Italia pare într-o situaþie particularã,
toatã în carantinã, fiindcã numãrul de
decese a crescut cu 100, de la 366
la 463, iar numãrul de cazuri de la
7375 la 9172. Regãsindu-ne în aceastã lume resimþim o parte din consecinþe. Comitetul Naþional pentru Situaþii Speciale de Urgenþã (CNSSU)
a decis luni închiderea ºcolilor începând cu ziua de 11 martie pânã la 22
martie a.c. cu posibilitatea prelungi-

rii. Comunicarea nu este defectuasã. Defectuos este tratamentul mediatic al contacþilor, al suspecþilor,
care seamãnã cu limbajul anticorupþiei. Prin non-modificarea de lexic.
Secretarul de stat, dr. Raed Arafat,
ºeful Departamentului pentru Situaþi
de Urgenþã, se aratã capabil sã menþinã un tonus de încredere, chiar
când anunþã noi mãsuri drastice. La
nivelul prefecturilor din þarã sunt elaborate „planuri de continuitate” a activitãþii în instituþiile publice cu reprezentare în colegiile prefecturale.
Cum coronavirusul are o stranie mutaþie socialã, din purã coincidenþã,
este ºi foarte politic ºi se naturalizeazã politic. La noi lipirea de politicã a venit implacabil pe 26 februarie
când preºedintele Klaus Iohannis l-a
anunþat pe Florin Cîþu –unul din numele interzise pe lista opoziþiei- ca
viitor premier. Ce s-a întâmplat dupã

anunþul cu primul caz de coronavirus? Grijile cotidiene n-au mai avut
comunã mãsurã cu obsesiile puternicilor zilei de a organiza anticipate.
ªi tratamentul public a fost o combinaþie bizarã de panicã, scepticism
ºi indiferenþã. Oricum introducerea
ideii de anticipate, în contextul dat
de semnalele unei epidemii de coronavirus, este descumpãnitoare. ªi
aºa, încurajarea statului minimal, un
stat care e de urgenþã ºi atunci când
nu e vreo urgenþã, are consecinþe vizibile. Când vedem însã cum se descurcã ºi „alþii”, din cadrul UE –cuprinsã de bulversare- dovadã cã preºedintele Parlamentului European,
David Sassoli, se aflã în carantinã,
acasã la Bruxelles, tragem o concluzie: Europa n-a fost capabilã sã facã
proba unui plus de temeritate, încât
sechele COVID-19 riscã sã fie profunde ºi dureroase.

Eveniment academic, la Facultatea de Drept a Universitãþii
din Craiova, susþinut prin videoconferinþã
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În perioada 9 – 10 martie, la Facultatea de Drept a Universitãþii din Craiova s-a desfãºurat a XV-a ediþie a Seminarului
comun de drept penal FRIBOURG (Elveþia) – CRAIOVA. Din
cauza coronavirusului, manifestarea din acest an nu s-a putut
desfãºura decât în cadrul unei videoconferinþe. Ambele pãrþi
au fost prezente la acþiune, în cadrul acesteia fiind dezbãtute
teme importante din dreptul românesc ºi elveþian.
În septembrie 2003, o delegaþie a Facultãþii de Drept a Universitãþii din Craiova a participat
la o manifestare ºtiinþificã organizatã de Facultatea de Drept a
Universitãþii din Fribourg (Eleveþia). A fost prima întâlnire a reprezentanþilor celor douã instituþii
de învãþãmânt superior, în cadrul
cãreia s-a discutat posibilitatea
unei colaborãri. În anul urmãtor,
Nicolas Queloz – profesor de
drept penal ºi criminologie la
Facultatea de Drept a Universitãþii din Fribourg, viziteazã instituþia similarã din Craiova, acelaºi lucru fiind reciproc. În anul
2005, s-a semnat un Acord bilateral între cele douã instituþii de
învãþãmânt superior, fiind decisã ºi organizarea unor întâlniri
anuale profesori – studenþi, din
cele douã þãri, care sã se desfãºoare print rotaþie la Craiova ºi
Fribourg. Apare , astfel, ideea
Seminarului comun, aceasta

aparþinând prof.univ.dr. Sevastian Cercel, fost, pânã în urmã
cu câteva zile, decan al Facultãþii de Drept a Universitãþii din
Craiova, actual director al Centrului de Cercetãri Socio – Umane „Constantin Nicolãescu Plopºor” din Craiova. În martie
2006, la Craiova a avut loc prima întâlnire de acest fel.

Coronavirusul
nu a stopat colaborarea
româno - helvetã

Din pãcate, din cauza COVID
– 19 , lucrãrile þinute în aceste
zile la Craiova s-au desfãºurat în
sistem videoconferinþã, atestând
capacitatea instituþiei craiovene
de a asigura facilitãþi moderne de
comunicare, oaspeþii eleveþiei
neputând fi prezenþi. Cele douã
echipe au reunit câte trei studenþi
de fiecare parte, coordonarea fiind fãcutã de cadre didactice din
fiecare þarã. Din partea Craiovei

au fost prezenþi trei studenþi ªtefania Negri, Laurenþia Tecuþã, Mãdãlin Ruºeþelu, coordonaþi de prof.univ.dr. Ruxandra Rãducanu ºi lector univ.dr.
Mãdãlina Dãniºor. Din partea
helvetã, au fost Anne Betrisey,
Celia Pantet, Ludivine Wicht,
conduºi de prof.univ.dr. Nicolas
Queloz, Doctor „Honoris Causa” al Facultãþii de Drept a Universitãþii din Craiova, ºi lect. univ.
dr. Thierry Godel. „Ediþia din
acest an, deºi electronicã a fost

interactivã, cu teme importante
pentru tema seminarului – „Fixarea ºi individualizarea pedepsei în dreptul român ºi elveþian”.
Studierea ºi prezentarea, de cãtre studenþi, a acestor teme de
drept penal comparat reprezintã
o îmbogãþire a cunoºtinþelor studenþilor, precum ºi un schimb de
experienþã academisã ºi informaþionalã, care le va fi utilã în activitãþile lor viitoare”, a precizat
Mãdãlina Dãniºor.
CRISTI PÃTRU

ARLAMENT
AR PMP
PMP DOLJ:: SALUTÃM CONSOLIDARE
CONSOLIDAREAA GRUPULUI PPARLAMENT
ARLAMENTAR

- Doar albinele muncesc
Popescule, trântorii au intrat în politicã.

Deputat Ion Cupã, vicepreºedinte naþional PMP:
”Alãturarea foºtilor parlamentari ALDE, deputatul
Adrian Mocanu(foto) ºi senatorul Dorin Valeriu Bãdulescu la grupurile parlamentare
ale PMP aratã, o datã în
plus, ceea ce am prevãzut
încã de acum 6 luni: destrãmarea ALDE”

Faptul cã tot mai multi oameni
de valoare vin alãturi de PMP în
Dolj ºi peste tot în þarã indicã o
creºtere semnificativã a încrederii cetãþenilor în modul consecvent ºi ferm în care înþelegem
sã facem politicã.
PMP ca partid popular, de centru-dreapta îºi dedicã intreaga
activitate politicã reprezentãrii si
apãrãrii intereselor cetãþenilor

români dinãuntrul si din afara
graniþelor, refuzând orice fel de
jocuri politice menite a afecta
stabilitatea þãrii.
PMP înþelege sã acþioneze pragamatic atât in Parlamentul national cât si în Parlamentul european în conformitate cu agenda
realã a cetãþeanului.
Acum România are nevoie de
un guvern stabil menit sã rãs-

pundã prompt provocãrii sociale ºi economice generate de criza coronavirusului. Þara are nevoie de decizii responsabile ºi de
mãsuri adecvate.Nu existã obiectiv mai important decât siguranþa si sãnãtatea românilor.Orice
alte preocupãri de ordin politic
trebuie sã treacã într-un plan secund. Reuºim Împreunã!
BIROUL DE PRESÃ
PMP DOLJ
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Niculina Stoican: „Este destul de greu
sã aduci oamenii în sala de spectacole”
Niculina Stoican este de patru ani managerul
celui mai îndrãgit ansamblu de muzicã ºi dans,
Ansamblul Folcloric „Maria Tãnase” din Craiova, alãturi de care, prin spectacolele pe care le
oferã ºi prin atelierele de dans ºi cântec popular,
ea încearcã sã aducã în atenþia craiovenilor
obiceiurile ºi tradiþiile olteneºti, deoarece
„cultura popularã este tot ce avem mai de preþ”.
Cum a început aceastã
poveste?
Eu am ajuns manager pe
interimat pentru cã aºa a fost
conjunctura atunci. Managerul de la acea vreme a plecat, instituþia a ajuns într-un
blocaj, iar eu am fost persoana care avea studiile necesare pentru a ocupa
postul. Nu mi-am dorit sã
fiu manager din simplul motiv cã mi se pãrea destul de
greu sã lucrezi cu oamenii ºi
sã te poþi mula dupã caracterul fiecãruia, dar am realizat cã mã pot descurca întro funcþie de conducere. Reuºind sã îndeplinesc sarcinile
pe care le are un manager pe
interimat, am hotãrât sã mã
prezint pentru ocuparea
postului. Nu este deloc uºor
când vrei sã faci ceva care
sã fie valoros ºi sã rãmânã.
Tot ce este facil este ºi trecãtor. Eu îmi doresc sã las
o amprentã asupra acestei
instituþii.
Ce înseamnã, mai exact,
pentru dumneavoastrã sã
fiþi managerul Ansamblului
Folcloric „Maria Tãnase”
din Craiova?
Pentru mine înseamnã o
responsabilitate sufleteascã.
Responsabilitatea mea vizavi
de dragostea pe care o am
faþã de România se reflectã
foarte mult în activitatea pe
care o am aici, ca manager.
Nimic nu este lãsat la întâmplare. De la costumele populare pânã la tot ce þine de orchestrã, de dansurile populare. Pentru un manager care
este în fruntea unei instituþii
care promoveazã tradiþia,
fiecare element este foarte
important.
Se poate spune cã faceþi
educaþie prin folclor, publicului?
Toþi cei care lucreazã în
acest domeniu ºi îºi desfãºoarã activitatea pe parte
culturalã trebuie sã fie conºtienþi cã tot ce aduc în faþa
publicului, dacã este susþinut
de experienþã ºi foarte bine
verificat, poate fi o informaþie care se reflectã în conºtiinþa publicului, iar dacã
mesajul trimis este greºit,
consecinþele în timp pot fi

destul de mari. Este destul
de greu sã aduci oamenii în
sala de spectacole, oameni
care nu sunt obiºnuiþi cu
mesajul cultural pe care îl
dãm, care nu ascultã muzicã popularã, care nu înþeleg
ce înseamnã tradiþiile ºi obiceiurile, ca parte integrantã
din cultura noastrã. Atunci
m-am gândit sã îi aduc în
instituþie sã vadã ce înseamnã un spectacol, ce înseamnã sã pregãteºti un dans popular, sã-i sensibilizezi faþã
de costumul popular, dar ºi
faþã de cântecul popular, sã
îi faci sã îºi facã un exerciþiu identitar ºi sã îºi caute originile, sã caute costume populare ºi sã încerce sã le cunoascã ºi sã le deosebeascã
pe zone, pentru cã Oltenia
este o zonã mare etno-folcloricã, dar ea are zone de interferenþã. Se pare cã am
reuºit! Avem peste 150 de
persoane prezente la atelierele de folclor, la cele de
dans ºi cele muzicale, de la
copii de 6-10 ani pânã la
adulþi de vârsta a doua.

„Le-am deschis
gustul cãtre
tradiþii”
Cât despre atelierele de
dans popular pe care le organizaþi, ce ne puteþi spune?
Oamenii care au venit la
atelierele noastre sunt cei
care au înþeles cât de frumoasã este aceastã parte de
tradiþii ºi de cântec popular.
Avem la atelierele noastre
persoane care vin din cu totul alte domenii, din domeniul bancar, cadre medicale,
cadre militare ºi nu numai.
Sunt persoane cãrora le-am
deschis gustul cãtre tradiþii
ºi cãtre cântecul popular. Iam integrat în spectacolele
noastre. Au vãzut ce înseamnã punerea în scenã a unui
spectacol, dar ºi emoþiile pe
care le are un artist ºi cât de
mult se munceºte pentru a
pune un spectacol în scenã.
Ce proiecte culturale urmeazã în 2020?
De exemplu, anul acesta,
premiera noastrã se numeºte „Iote vara olteneascã”.

Este un spectacol care se
bazeazã pe obiceiurile de
varã din toatã Oltenia. Am
început de anul trecut un ciclu al motivelor ºi obiceiurilor, premiera de anul trecut
numindu-se „Trecu’ anu’ cu
olteanu’ ”, unde am pus în
scenã obiceiurile de primãvarã. Anul acesta este rândul verii, iar apoi o sã continuãm cu toamna ºi iarna în
urmãtorii ani.
Cultura popularã este
suficient de promovatã în
Craiova?
Este de datoria noastrã sã
o promovãm, a instituþiilor
de culturã. Asta trebuie sã
facem, sã promovãm dansul
ºi cântecul popular. Suntem
formatori de opinie ºi ansamblurile folclorice trebuie
sã fie un reper pentru acest
oraº. Noi nu creãm vedete în
cadrul atelierelor, rolul nostru este sã informãm oamenii ºi sã îi ajutãm sã înþeleagã de ce este importantã cultura popularã, de ce trebuie
sã ne uitãm cu interes, cu
preþuire ºi devotament cãtre
tot ce þine de tradiþia noas-

trã. Cultura popularã este tot
ce au românii mai de preþ.

„Avem deficit de
instrumentiºti”
Când vine vorba de personalul Ansamblului Folcloric
„Maria Tãnase”, cum stãm?
Pe partea de orchestrã
avem deficit mare de instrumentiºti. Colaboratorii sunt
cei care acoperã lipsa de personal. Orchestra este liantul
activitãþii noastre. Când vine
vorba de soliºti, eu cred cã
stãm foarte bine. Ansamblul
are 4 nume mari nu doar pentru Oltenia, ei sunt foarte
bine cotaþi în toatã þara. Mariana Ionescu Cãpitãnescu,
Niculina Stoican, Petricã
Mâþu Stoian ºi Constantin
Enceanu sunt pilonii principali. Avem dincolo de aceste
nume mari soliºti care acoperã toatã zona noastrã. La
secþia de dans avem 10 perechi, deci 20 de dansatori.
Este adevãrat cã unii dintre
ei se apropie de pensionare,
dar încercãm sã gãsim personal din rândul atelierelor de
dans popular.

Ce înseamnã sã supravieþuieºti într-o instituþie de
culturã bazatã pe tradiþii?
La ora actualã salariile
sunt rezonabile, dar ce ne
rãmâne nouã tuturor este sã
ne raportãm nu doar la drepturi, ci ºi la obligaþii. Cred
cã în societatea noastrã, trebuie schimbatã ordinea valoricã. Ca sã poþi sã fii plãtit,
trebuie sã faci ce trebuie sã
faci ca sã primeºti ceea ce
meriþi! Este foarte important
sã dezvoltãm aceastã mentalitate ºi sã o implementãm nu
doar la nivel de instituþii, ci
la nivel de individ.
Ce mesaj aveþi pentru publicul craiovean?
Le doresc sã fie sãnãtoºi
, sã fie la fel de veseli ºi exuberanþi, sã fie un pic mai grijulii cu Oltenia noastrã ºi cu
imaginea ei, mai conºtincioºi, sã o iubeascã mai mult
ºi sã o ridicãm la nivelul la
care trebuie sã fie, pentru cã
este ºi mare ºi frumoasã ºi
dacã ne uitãm în urmã o sã
vedem cât de importantã a
fost pe tot parcursul istoriei
acestei þãri.
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Mãsuri în scopul prevenirii ºi
Cele 9 creºe din Craiova, închise pânã la 22 martie
Autoritãþile locale au dispus,
de ieri, închiderea celor 9 creºe
care funcþioneazã în Craiova,
timp de douã sãptãmâni, pânã la
Autoritãþile au luat, ieri,
douã mãsuri locale, pentru a
preîntâmpina o eventualã rãspândire a coronavirusului în
Craiova. „Având în vedere deciziile luate la nivel naþional
pentru a preveni rãspândirea
virusului Covid-19, hotãrârea
nr. 5/2020 a Comitetului Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã, hotãrârea nr. 6/2020 a
Grupului de suport tehnicoºtiinþific privind gestionarea
bolilor înalt contagioase pe teritoriul României ºi anexa
acestei hotãrâri, la nivelul municipiului Craiova s-au luat urmãtoarele hotãrâri: se suspen-

data de 22 martie. Tot în aceastã
perioadã, sunt anulate ºi toate activitãþile instituþiilor de culturã
din subordinea municipalitãþii.

dã activitatea în toate cele 9
creºe coordonate prin Serviciul Public de Management
Spitale, Cabinete Medicale ºi
Creºe din Municipiul Craiova
pânã la data de 22.03.2020”,
se aratã într-un comunicat de
presã al municipalitãþii.

Toate evenimentele
culturale, anulate

Tot ieri, prin aceeaºi mãsurã a autoritãþii locale, au fost
anulate ºi toate evenimentele
culturale, de genul spectacolelor sau expoziþiilor, care, prin
natura lor, presupun participarea mai multor persoane.

„Amânarea sau anularea
tuturor activitãþilor culturale la nivelul tuturor
instituþiilor de culturã
din subordinea Primãriei
Municipiului Craiova.
Astfel, toate spectacolele ºi evenimentele organizate de Opera Românã Craiova, Filarmonica
Oltenia Craiova, Ansamblul Folcloric Maria
Tãnase Craiova, Teatrul
pentru Copii ºi Tineret
Colibri Craiova ºi Casa
de Culturã Traian Demetrescu Craiova, sunt
suspendate pânã la data de 22
martie 2020”, se mai aratã în
comunicatul Primãriei Craiova.

Autoritãþile locale,
pregãtite cu toate mãsurile
necesare

Reprezentanþii municipalitãþii au precizat cã sunt pregãtite sã ia toate mãsurile necesare pentru a proteja craiovenii
de rãspândirea acestui virus.
”Primãria Craiova asigurã toþi
cetãþenii municipiului cã este
în permanentã legãturã cu autoritãþile ce gestioneazã la niven naþional ºi judeþean aceastã situaþie ºi va lua toate mãsurile necesare pentru a proteja populaþia de rãspândirea

acestui virus. Totodatã, îndemnãm populaþia sã rãmânã
calmã ºi sã respecte cu maximã seriozitate mãsurile de prevenþie luate”, se aratã în comunicatul Primãriei Craiova.
De luni, ºi cele patru spitale din
Craiova, Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, Spitalul Filantropia, Spitalul de
Neuropsihiatrie ºi Spitalul de
Boli Infecþioase „Victor Babeº”
au intrat în carantinã.

Pacientul cu coronavirus,
internat în continuare
la Craiova

Pacientul de 51 de ani din
Caracal, care a fost depistat cu
coronavirus, pe care l-a con-

tractat de la bãrbatul de 71 de
ani din Suceava, alãturi de care
s-a întors în autocarul Atlassib din Italia, este internat în
continuare la Spitalul de Boli
Infecþioase „Victor Babeº” din
Craiova. Potrivit conducerii
spitalului, bãrbatul a fost internat într-un salon special, încã
de vineri seara, pe 6 martie, de
la ora 18.30. Sâmbãtã, medicii de la Boli Infecþioase i-au
fãcut testul de coronavirus ºi
a reieºit cã este purtãtorul virusului. În cursul zilei de luni,
s-a fãcut un nou test, care, de
asemenea, a ieºit pozitiv, ceea
ce înseamnã cã pacientul cu coronavirus rãmâne internat la Craiova ºi în perioada urmãtoare.

Hipertensiunea arterialã ºi diabetul, principalii factori de risc
în contractarea coronavirusului
Pacienþii vârstnici, cu tulburãri de coagulare a
sângelui, au prezentat o probabilitate mai mare de
deces din cauza noului coronavirus la Wuhan, China,
epicentrul epidemiei de Covid-19, potrivit unui
studiu de specialitate, care a fost publicat marþi de
cercetãtorii chinezi.
Cercetãtorii au analizat pentru prima datã care sunt factorii asociaþi cu un risc mai
mare de deces din cauza in-

fectãrii cu coronavirus. Au
fost monitorizaþi 191 de pacienþi adulþi, care au contractat virusul în douã spitale

din Wuhan, în perioada 29 decembrie - 31 ianuarie, iar studiul a fost publicat marþi în revista ”The Lancet”. Specialiºtii au observat cã persoanele
vârstnice sunt mai predispuse contractãrii acestui virus
din cauza sistemului imunitar
slãbit, pe fondul vârstei înaintate. Aceastã categorie de
vârstã are, de regulã, nivelul
crescut de inflamaþie ceea ce
ar putea determina replicarea
viralã ºi timpi mai mari de rãspuns la infecþie, provocând
daune îndelungate organelor
importante.

Virusul a persistat, în
medie, 20 de zile

Un numãr de 91 de pacienþi
dintre cei 191 participanþi la
studiu prezentau comorbiditãþi, cel mai frecvent hipertensiune (30%), diabet (19%) ºi
boalã coronarianã (8%). Vârsta medie a pacienþilor dece-

daþi a fost de 69 de ani, în
timp ce pacienþii care au supravieþuit aveau în medie 52
de ani, potrivit studiului. Un
numãr de 53 dintre cei 54,
care au decedat, au prezentat
insuficienþã respiratorie.
În cazul pacienþilor spitalizaþi, virusul a fost prezent o
perioadã mai extinsã decât se
aºtepta, în medie de 20 de zile
la supravieþuitori, în timp ce

în cazul celor 54 de persoane
decedate, virusul a fost detectat pânã la momentul decesului. Cercetãtorii au mai descoperit cã febra a fost prezentã pe o duratã medie de 12
zile, atât la supravieþuitori, cât
ºi la persoanele decedate, iar
tusea s-a menþinut o vreme îndelungatã: 45% dintre supravieþuitori tuºeau încã la momentul externãrii.
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limitãrii rãspândirii COVID-19
ANAF recomandã interacþiunea la distanþã cu unitãþile fiscale
În contextul rãspândirii
infecþiei cu coronavirus
(COVID-19), Agenþia Naþionalã de Administrare Fisca-

lã le recomandã contribuabililor sã-ºi trimitã obligaþiile fiscale utilizând metode de
comunicare la distanþã.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pentru depunerea declaraþiilor fiscale se pot utiliza urmãtoarelor servicii electroni-

ce oferite de ANAF ºi MFP.
Spaþiul Privat Virtual (SPV)
– disponibil pe site-ul Agen-

þ i e i , w w w. a n a f . ro .
“Pentru înrolarea în
SPV puteþi accesa tutorialul video de înregistrare prin accesarea urmãtorului link:
https://www.anaf.ro/
anaf/internet/ANAF/
servicii_online/Inregistrare_persoane_fizice”, se precizeazã
într-un comunicat de
presã remis de ANAF.
Pentru Depunere online, informaþii suplimentare sunt disponibile pe
site-ul Agenþiei, la urmãtorul
link :https://www.anaf.ro/
anaf/internet/ANAF/servicii_online/declaratii_electronice/Inf_depunere_persoane_fizice.
Declaraþiile se depun prin
intermediul portalului www.e-

OCPI va aplica mãsuri în scopul
prevenirii raspândirii coronavirusului

guvernare.ro, utlizând certificate digitale calificate. „Formularele sau declaraþiile fiscale, care nu se pot transmite
pentru moment electronic, pot
fi transmise de contribuabili ºi
prin fax sau servicii de curierat. Datele de contact ale unitãþilor fiscale sunt disponibile

Imediat cum ajung în þarã,
Cetãþenii români care au plecat din Italia
cãtre România ºi utilizeazã trenul vor intra
în carantinã sau autoizolare
CFR Cãlãtori anunþã cã a
luat mãsuri suplimentare pentru
combaterea epidemiei de
coronavirus astfel încât cetãþenii români care au plecat din
Italia cãtre România ºi utilizeazã transportul feroviar pentru a
ajunge în þarã vor intra în
carantinã sau autoizolare pe
teritoriul României.
Totodatã, cetãþenilor strãini care utilizeazã transportul feroviar nu li se va
permite trecerea frontierei României de
cãtre organele abilitate ale statului român, dacã vin cu escalã din Italia. Po-

Oficiul de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã (OCPI) Dolj va
aplica o serie de mãsuri în
scopul prevenirii ºi limitãrii
rãspândirii coronavirusului
(COVID-19). Astfel, în perioada
11 – 31 martie 2020, accesul
publicului va fi permis doar în
spaþiul special rezervat din
cadrul OCPI Dolj situat la
parterul instituþiei, iar audienþele vor fi acordate doar telefonic
sau prin e-mail.
De asemenea, pânã la finalul acestei
luni, persoanele autorizate ºi reprezentanþii birourilor notariale nu vor mai avea ac-

ces decât în spaþiul rezervat publicului.
„Pentru a preveni ºi limita rãspândirea
COVID-19, beneficiarii serviciilor oferite
de OCPI Dolj sunt rugaþi sã evite aglomerarea la ghiºeu ºi sã opteze pentru serviciile on-line disponibile pe https://epay.ancpi.ro/”, se precizeazã în comunicatul de
presã remis redacþiei.
Solicitanþii pot primi informaþii referitoare la serviciile oferite prin e-mail sau
accesând site-ul OCPI Dolj (www.ocpidj.ro) ºi prin intermediul unui call-center, care va funcþiona de luni pânã joi în
intervalul orar 08.00 – 16.30 ºi vineri
între orele 08.00-14.00. Numerele de telefon ºi adrese de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI sunt
urmãtoarele: email:dj@ancpi.ro, telefon:
0251413128, 0251414286, 0251413129,
0251411708.

la urmãtorul link: https:// static.anaf.ro/static/10/Anaf/
AsistentaContribuabili_r/telefoane_judete/Regiuni.htm”,
se mai precizeazã în comunicatul remis redacþiei. Iar pentru efectuarea plãþilor se poate utilize Internet banking sau
www.ghiseul.ro.

trivit CFR Cãlãtori, aceºtia îºi vor asuma aceastã responsabilitate prin completarea unei declaraþii pe propria rãspundere la îmbarcarea în tren.
Mãsurile au fost luate în urma ºedinþei Comitetului Naþional pentru Situaþii
Speciale de Urgenþã din data de 9 martie pentru combaterea epidemiei coronavirusului (Covid - 19). “În situaþia în
care aveþi legitimaþii de cãlãtorie cumpãrate pentru aceastã perioadã ºi doriþi
sã renunþaþi la cãlãtorie, vã informãm
cã restituirea tarifelor legitimaþiilor se
efectueazã conform reglementãrilor internaþionale în vigoare, aduse la cunoºtinþa dumneavoastrã la momentul cumpãrãrii”, se menþioneazã într-un comunicat de presã remis redacþiei.
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CONVOCARE Consiliul de administraþie al Bãncii Cooperatiste Mihai Viteazu Craiova, în baza prevederilor OUG nr. 99/2006 privind instituþiile de credit ºi adecvarea capitalului aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 227/
2007 ºi ale Legii 31/1990 republicatã, convoacã Adunarea Generalã pentru data de 12 aprilie 2020 orele 10,00 la sediul din Craiova, str.
Mihai Viteazu nr. 3, bl. 5 parter cu urmãtoarea
ordine de zi: 1. Raportul Consiliului de administraþie privind activitatea desfãºuratã ºi rezultatele economico-financiare obþinute în
anul 2019; 2. Raportul auditorului financiar cu
privire la constatãrile fãcute cu ocazia exercitãrii mandatului sãu în anul 2019 ºi la concluziile rezultate în urma verificãrii bilanþului
contabil ºi a contului de profit ºi pierderi; 3.
Aprobarea situaþiilor financiare ale bãncii cooperatiste pe anul 2019, a modului de repartizare a profitului, precum ºi fixarea dividendului; 4. Aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2020; 5. Prezentarea Strategiei de afaceri pe anul 2020; 6. Aprobarea programului de investiþii pe anul 2020; 7. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar cu SC SIOMAX SRL Tg. Jiu; 8. Descãrcarea de gestiune a membrilor consiliului de
administraþie; 9. Stabilirea remuneraþiei cuvenite membrilor consiliului de administraþie
pentru exercitiul financiar 2020. 10. Desemnarea unui membru al consiliului de administraþie pentru înregistrarea, menþionarea sau
publicarea hotãrãrii adoptate de adunarea
generalã; 11. Adoptarea Hotãrârii adunãrii
generale. Dacã la prima convocare nu sunt
îndeplinite condiþiile legale ºi statutare pentru desfãºurare, Adunarea Generalã va avea
loc în ziua de 13 aprilie 2020 în acelaºi loc ºi
la aceeaºi orã.
SC UTIL CERT CONSTRUCT SRL,cu sediul în comuna Iºalniþa, str. Libertãþii, nr. 12, judeþul Dolj, anunþã publicul interesat asupra
deciziei etapei de încadrare emisã de APM Dolj,
PUZ – “Reconsiderare urbanisticã zona str.
Geniºtilor- str. DE364- str. Regimentului 1 Artilerie Grea, în vederea construirii locuinþe colictive S+P+3+M maxim ºi locuinþe individuale
S+P+1 maxim”, în Municipiul Craiova, str. Geniºtilor, nr.54, judeþul Dolj- planul nu necesitã
evaluare de mediu ºi nu se supune procedurii
de evaluare adecvatã, urmând a fi supus procedurii de adoptare fãrã aviz de mediu. Documentaþia care a stat la baza luãrii deciziei etapei de încadrare poate fi consultatã în zilele de
luni-joi între orele 8.00-16.30 ºi vineri între orele 8.00-14.00 la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, str. Petru Rareº nr.1, Craiova
sau pe site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro.
Observatiile publicului se primesc la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj fax:
0251 419.035, email: office@apmdj.anpm.ro, în
termen de 10 zile calendaristice de la data publicãrii în mass- media.

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALÃ A
MEMBRILOR U.N.P.I.R. FILIALA DOLJ din 10
APRILIE 2020. Consiliul de Conducere al U.N.P.I.R. FILIALA DOLJ, în temeiul art. 62 din O.U.G.
nr.86/2006 ºi ale art. 56-58 din Statutul privind
organizarea ºi exercitarea profesiei de practician
în insolvenþã (r6), convoacã Adunarea Generalã a membrilor filialei, la data de 10 APRILIE
2020, orele 1300, la sediul C.E.C.C.A.R. DOLJ,
din Craiova, str. C.S. Nicolaescu Plopºor, nr. 4,
cu urmãtoarea ordine de zi: 1. Raportul de activitate ºi gestiune al Consiliului de Conducere
pe anul 2019; 2. Raportul Comisiei de cenzori
pe anul 2019; 3. Raportul Instanþei de disciplinã
pe anul 2019; 4. Aprobarea situaþiilor financiare
pe anul 2019, a Planului de activitate ºi a BVC pe
anul 2020; 5. Alegerea organelor de conducere
ale filialei, a membrilor Consiliului de Conducere, Comisiei de cenzori ºi Instanþei de disciplinã; 6. Alegerea candidaþilor pentru Consiliul Naþional de Conducere al Uniunii; 7. Alegerea delegaþilor filialei la Congresul Naþional al Uniunii;
8. Diverse. În lipsa cvorumului legal, Adunarea
Generalã se va desfãºura în aceeaºi zi, la orele
1400, în aceleaºi condiþii. Adunarea generalã este
legal constituitã în prezenþa majoritãþii membrilor compatibili, prezenþi fizic sau mandataþi, iar
hotãrârile sunt valabil adoptate cu votul majoritãþii simple a celor prezenþi fizic sau reprezentaþi
prin mandat. Membrii ce doresc sã candideze
pentru una din funcþiile de conducere vor depune la sediul filialei, cel târziu cu 7 zile înainte
de data lucrãrilor AG, candidatura cu un Curriculum Vitae care sã evidenþieze activitatea de
practician în insolvenþã ºi în special eventualele activitãþi în cadrul Uniunii, iar membrii ce nu
pot participa la lucrãri dar doresc sã mandateze un alt membru al filialei sã depunã la sediul
filialei, pentru vizã, mandatul completat, cel târziu cu 5 zile înaintea datei AG.
STÃNCULESCU DANIEL GABRIEL cu
domiciliul în Craiova, str. Fluturi nr. 103A, judeþul Dolj, anunþã publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare emisã de APM Dolj
”PUZ RECONSIDERARE URBANISTICÃ INTERSECÞIA STR.1 DECEMBRIE 1918, STR. DRAGOª VODÃ ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI
BLOC DE LOCUINÞE P+4 ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. 1 DECEMBRIE 1918, JUDEÞ DOLJplanul nu necesitã evaluare de mediu ºi nu se
supune procedurii de evaluare adecvatã, urmând a fi supus procedurii de adoptare fãrã
aviz de mediu. Documentaþia care a stat la
baza luãrii deciziei etapei de încadrare poate fi
consultatã în zilele de luni-joi între orele 8.0016.30 ºi vineri între orele 8.00-14.00 la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, str.
Petru Rareº nr.1, Craiova sau pe site-ul APM
Dolj http://apmdj.anpm.ro. Observatiile publicului se primesc la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj fax: 0251 419.035, email: office@apmdj.anpm.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicãrii în mass- media.

SC PROLUNI STRUCTURI SRL PRIN
FOCULESCU ION CLAUDIU, titular al proiectului “Construire cantinã muncitori P+1, cazare muncitori - P+2, împrejmuire
teren ºi bazin etans vidanjabil”, 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
cantinã muncitori - P+1, cazare muncitori
- P+2, împrejmuire teren ºi bazin etanº vidanjabil”, propus a fi amplasat în judeþul
Dolj, comuna Cârcea, strada Aeroportului, nr. 189M ºi 189L (fost T8, P13), nr. cad.
39321. Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru
Rareº nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni –joi,
între orele 8,00- 16,30 ºi vineri între orele
8,00 - 14,00 precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicãrii anunþului pe pagina de internet a
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj.
SC Salubritate Craiova S.R.L. organizeazã concurs pentru ocuparea aunui
post de lucrãtor operativ pentru autocompactoare, în cadrul Secþiei Transport
Deºeuri. Dosarele de concurs se depun
la sediul societãþii, la Compartimentul Resurse Umane, pânã la data de 13.03.2020,
ora 12.00. Informaþii suplimentare se pot
obþine la telefon 0722.244.651.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor
(P.S.I)-Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului


Relaþii la telefoanele: 0766/632.388
ºi 0760/678.231.
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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.

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.
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.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând telefon mobil SAMSUNG nou preþ acceptabil. Telefon: 0351/
805.288; 0774/682.257.
Vând porþi metalice în
stare bunã. Comuna
Goieºti, Dolj. Preþ negociabil 1600 RON. Telefon: 0722/233.332.
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 –
AUTO
150 lei, covor persan
Vând DACIA 1310 cu 220/210 – 100 lei, sãtoate taxele la zi. Telefon: pun de casã 5 lei /kg.
0727/884.205.
Telefon: 0770/303.445.

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 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.

DIVERSE

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.

Pensionar cu pensie
micã rog persoanã care
are posibilitatea sã doneze televizor, preþ mic.
Telefon: 0351/181.202.

OFERTE ÎNCHIRIERI

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

PIERDERI

EVA SECRET SRL de-

SCHIMBURI DIVERSE clarã pierdut certificat

constatator punct lucru
Complex Sucpi Stand
nr.1173, Dolj. Se declarã nul.

Schimb aparaturã foto
laborator, cu televizor în
funcþie. Telefon: 0351/
181.202.

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

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

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ...........................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã, la
rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Alb-albaºtrii sub lupã

Nu
Nu pot
pot adversarii
adversarii înscrie,
înscrie, cât
cât poate
poate
greºi
greºi apãrarea
apãrarea Craiovei
Craiovei
Universitatea a primit 14 goluri în cele 7 meciuri de
anul acesta, jumãtate dintre ele în ultimele douã partide
Pigliacelli – Îºi poate asuma
deschiderea scorului, pasã aiurea,
la adversar, este golul lui în proporþie covârºitoare. Pe de altã
parte, sunt extrem de rare astfel
de gafe cu piciorul ale italianului.
El mai degrabã a avut nereuºite la
intervenþiile cu mâna. La cât de
des ºi de eficient este în jocul cu
piciorul ºi la cât de mult riscã ºi
cât de mult ajutã echipa la construcþie, nu trebuie neapãrat împuºcat dacã intervin anumite imprecizii la un moment dat, întrun fel este un risc asumat de antrenori ºi toþi i-au tolerat sau mai
degrabã i-au solicitat acest tip de
joc, la care, totuºi, este de departe cel mai bun din campionat. A
avut evoluþii destul de bune anul
acesta, deºi, paradoxal, s-au primit foarte multe goluri. Problema este cã a gafat ºi la acel 0-1
cu FCSB ºi deja devine suspectabil, aºa cum era Kelic în meciurile cu FCSB. ªi dacã am continua teoria conspiraþiei, ºi la acele
eºecuri cu 3-2 în deplasare cu
FCSB, pe vremea lui Mangia,
acum un an, Mirko are destule
goluri pe conºtiinþã.
Martic – Probabil este cel mai
prost meci al sãu de când a venit
la Craiova. Aproape la toate golurile a avut o parte, mai micã sau
mai mare, de vinã. Au fost gafe
pe care el nu le face de obicei.
Prin aceastã evoluþie, parcã a vrut
sã se termine o datã cu presiunile
asupra sa pentru a-ºi prelungi
contractul. A ºi reuºit. Dupã ce a
fãcut la acest meci, cam nimeni
nu prea îl mai vrea ºi din varã.
Pasa pentru Panþâru la golul 3 a
închis practic meciul. E adevãrat, nici Ivan nu deschisese unghiul acolo, dar nu ai voie sã faci
aºa ceva.
Bãlaºa – A greºit în ambele meciuri cu FCSB în care a evoluat, a
comis-o ºi în altele, în prea multe.
Gigi Becali i-a demonstrat lui Mihai Rotaru cã l-a pãcãlit. Iar Rotaru nu a reuºit sã-i întoarcã farsa,
deoarece Tiago Ferreira a refuzat
schimbul. Oricum, Craiova are
problemã cu fundaºii centrali nu
de acum, ci de câþiva ani, dar aºa
se întâmplã când deciziile le ia finanþatorul, nu specialiºtii. Oricum,
Becali se poate distra pe seama lui
Rotaru aruncând ºi alte nume pe
piaþã, ca posibilitate de transfer, fiindcã patronul Universitãþii oferteazã de obicei jucãtorii pe care,
se presupune, cã-i vrea FCSB, ºi
nu au preþ mare, ori la fotbaliºti
care au trecut pe la FCSB. Aºa a
fost cazul cu Qaka, Cristea, Fortes, Bãlaºa, Ivan, Gardoº, Ivanov,
Ivan, Mateiu, Nistor, Ioniþã, etc.

ªi se pare cã Rotaru l-a salvat pe
Becali de destule þepe, vãzând evoluþia acestor jucãtori în Bãnie.
Douã idei are conducerea Craiovei, sau Rotaru, în mercato: aducerea unor jucãtori pe care se aude
cã-i vrea Becali, ori readucerea
unor fotbaliºti care au dat chix afarã, dupã ce au jucat la Craiova întro perioadã în care pretenþiile nu erau
aºa de mari. Oricum, aducerea lui
Dielna pare neverosimilã. Sã cauþi
un fundaº central de atâtea timp,
ºtiind cã echipa are acolo cea mai
mare problemã, ºi sã iei un „pensionar” care nu a mai jucat de o
jumãtate de an ºi care nu a fãcut
faþã nici pe departe unor adversari
aflaþi la retrogradare, asta înseamã sã crezi cã te pricepi la fotbal!
Cosic – El e chior în þara orbilor. Îl salveazã faptul cã ºtie fotbal, cã are experienþã. Numai cã
nu are chef sã facã marcaj, probabil se considerã prea bun, net
superior, ºi nu catadicseºte sã mai
bage o alunecare sau sã se concentreze la o verticalizare. La un
moment dat i-a dat vreo douã pase
lui Coman, parcã îl forþa sã marcheze pe adversar. Ori strategia lui
Papurã presupune niºte riscuri
uriaºe, fiindcã la construcþie se
pierd niºte mingi pentru care ºi în
curtea ºcolii riscai sã iei bãtaie dacã
pasai astfel, ori vorbim de o indolenþã crasã a jucãtorilor, ceea ce
înseamnã cã tot Papurã e vinovat,
fiindcã le tolereazã ºi nu reuºeºte
sã le elimine. Craiova a luat 14
goluri în 7 meciuri anul acesta.
OK, a marcat cu unul mai mult,
dar tot e o medie de neacceptat,
incredibilã, de 2 goluri pe meci! ªi
e greu de crezut cã se vor rezolva
aceste probleme deodatã, dacã nu
s-au pus la punct în cantonament.
Teoretic, la FCSB am avut pe teren cel mai bun cuplu de stoperi,
Bãlaºa-Cosic, ºi a fost dezastru.
Aºadar, ce speranþe sã mai ai când
vor intra Tiago, Acka sau Gardoº?
Din pãcate, evoluþia bunã pe faza
de atac, cu trasee care se observã, cu jucãtori care au potenþial,
este anulatã de aceastã abordare a
fazei defensive.
Bancu – Este foarte criticat,
dar nu se poate spune cã a fãcut
un meci prea rãu, ba chiar a fost
unul dintre cei mai buni alb-albaºtri, deºi e clar cã e departe de
forma de anul trecut. Îºi poate
trece în cont pasa de gol. Nici nu
a fost prea ajutat pe apãrare de
Baiaram. El ºi colegii au avut o
mare problemã în acest meci cu
„presingul de întâmpinare”, ca sãl parafrazãm pe mister Ilie Dumitrescu, ºi cu pasele la adversar.
ªtim cã nu s-a jucat cu public,

dar parcã nici nu a fost derby,
parcã a fost non-combat.
Mateiu – Deºi a fost odihnit la
Iaºi, nu a pãrut deloc proaspãt la
acest meci. Evoluþie sub aºteptãri,
deºi nu poate fi trecut printre cei
mai slabi jucãtori la acest meci.
Oricum, ºi în stare de ebrietate e
mult mai bun decât Qaka!
Nistor – Mai degrabã a dezamãgit decât a confirmat. Un ºut
modest de la distanþã, multe dueluri pierdute. A reuºit sã fie peste colegul de linie, Cicâldãu, dar
nu a avut reuºite. Parcã altceva
vedeam la el când juca Dinamo
cu FCSB.
Cicâldãu – El a fost cea mai
mare dezamãgire în acest derby.
Uluitor de slab, pe ambele faze.
Depãºit de joc, nu a contribuit cu
nimic la ofensivã, ºi-a pierdut adversarii în faze decisive, aºa cum
fãcuse ºi la Iaºi. Dezgustãtoare
atitudinea sa la al doilea gol al lui
Oaidã, pur ºi simplu a reufuzat
sã-l ia în marcaj. Din pãcate, golgheterul echipei tocmai în aceste
meciuri importante clacheazã.
Bãrbuþ – FCSB ºi Dinamo sunt
printre favoritele sale, marcheazã
constant împotriva ambelor. Evoluþie destul de bunã, inspiratã reluarea la gol.
Niþu – E clar cã nu este la nivelul necesar unei lupte la vârf, dar,
la cum a jucat Koljic, cu siguranþã
nu ar fi avut o evoluþie mai slabã
dacã rãmânea în teren.
Baiaram – Toatã lumea ºi-a pus
mâinile în cap când s-a aflat de
forfait-ul lui Mihãilã, dar Baiaram
nu a fost sub nivelul colegului pe
care l-a înlocuit. A avut acea mare
ocazie, cu dubla barã, s-a implicat
ºi în faza golului. E greu sã-i ceri
constanþã ºi sã facã foarte bine
faza de apãrare, nici Mihãilã nu
îndeplineºte aceste nevoi, cu atât
mai puþin el, la 17 ani.
Koljic – Refuzul conducerii de
a aduce un atacant în iarnã îl vedem în evoluþiile bosniacului. Se
vede cã vrea foarte mult, cã se
bate, cã se implicã, cã nu se menajeazã, dar nu-i iese nimic. Dacã
altãdatã marca din faze care nu
anunþau mare lucru, reuºea goluri
de autor, acum nu înscrie din situaþii clare. Aºa cum a fost cea din
pasa lui Ivan. Oricum, la cum a
arãtat apãrarea Craiovei, oricâte
goluri ar fi marcat atacanþii nu erau
suficiente pentru mãcxar un egal.
Readucerea lui Alex Popescu, în
loc sã se transfere un vârf cu potenþial, dupã ce Fortes ºi Roman
erau out, este practic dovada cã
nu s-a vrut prea mult în acest final
de sezon.
Ivan – A dat acea pasã pentru
Koljic, care trebuia sã fie assist.
În rest, nimic, în nota evoluþiilor
pe care le-a avut de când a revenit
în Bãnie.

ranjat, dupã cum a prestat Qaka.
Mijlocaºul pe care FCSB l-a dat
afarã repede s-a plimbat pur ºi simplu pe teren, admirându-ºi adversarii cum pãtrundeau în careu ºi
marcau. Se uita frumos ºi la Tãnase ºi la Man la ultimul gol, dar refuza sã-l atace pe vreunul. În schimb,
la final se pupa cu toþi foºtii coechipieri, nici mãcar de riscul coronavirusului nu a þinut cont.

Qaka – Este interesant de aflat
dacã vreun copil de la grupele de
juniori ar fi reuºit sã joace atât de
prost precum albanezul. ªi nu neapãrat evoluþie penibilã ar fi problema, cã au mai fost ºi alþi coechipieri la nivelul sãu, dar lehamitea
cu care a intrat pe teren, vecinã
cu dispreþul faþã de culori, de suporteri, de club. Papurã ar fi trebuit sã-ºi cearã scuze cã l-a de-

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 0-0

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

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

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
0
0

1
1
0
0
1
1

0
0
1
1
1
1

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

30
26
26
24
24
23

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 1-1
Au marcat: Viera 59 / Paºcanu 90.

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

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

2
2
2
2
2
2
2
2

1
0
1
0
1
1
0
0

1
2
1
0
1
0
1
2

0
0
0
2
0
1
1
0

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

24
19
17
17
15
14
14
12

