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Colegiul „ªtefan Odobleja”:
S-a convins ºi... ISJ-ul!
Dacã un proces-verbal, precum cel
datat 24.02.2020, încheiat la ºedinþa comunã, organizatã la Colegiul „ªtefan Odobleja” din Craiova, cu participarea conducerii unitãþii de învãþãmânt menþionate (directori, reprezentanþi ai Consiliului profesoral, nelipsiþii lideri sindicali), precum ºi
a unor factori de decizie din cadrul ISJ
Dolj (inspector general adjunct Alexandru
Gâdãr, inspectorii ºcolari Mãdãlina Neaþu,
Irina Tiþoiu, Gabriel Tica) nu „fotografiazã” totate detaliile, scaneazã totuºi esenþialul. Aparent, ºedinþa la care facem referiri pãrea una cu „pistoalele pe masã”.
Revenit de puþinã vreme în cadrul ISJ Dolj,
prof. Alexandru Gâdãr, având cunoºtinþã de starea tensionatã, instalatã ºi întreþinutã de mai multã vreme, a deschis ºedinþa cu relativ tact, solicitând încadrarea pe
anul în curs 2020/2021, dar ºi verificarea
spaþiilor actuale utilizabile. Calm, imperturbabil, s-a arãtat „concesiv” precizând

MIRCEA CANÞÃR
regulamentului cadru de organizare ºi funccã va cãuta o soluþie concretã, pentru a se
þionare a unitãþilor de învãþãmânt pre-uniintra în legalitate deplinã. ªi a început cirversitare) doar la propunerea motivatã a
cul: profesoara Ioana ªtefãnescu a acudirectorului, în baza hotãrârii Consiliului
zat-o, ex-abrupto pe profesoara Mariana
de Administraþie a unitãþii de învãþãmânt
Pãdureanu, directoare adjunctã, deloc o
cu informarea Inspectoratului ªcolar.
persoanã conflictualã, care n-a confirmat
Ajungându-se la acest punct nevralgic,
nici una din acuzele fãcute. Profesoara Crãinspectorul general adjunct, Alexandru
ciunoiu ªtefania a vorbit de starea de tenGâdãr, ºi avem în faþã procesul verbal al
siune creatã între membrii CA reluând vereuniunii din 24 februarie a.c., avea oblichile ºabloane. A fost momentul în care
gaþia sã-ºi respecte statutul de reprezeninspectorul general adjunct a fãcut apel la
tant al ISJ Dolj, serviciu deconcentrat,
calm, la respectul reciproc ca dascãli, surcare controleazã aplicarea legalitãþii, momontând cu abilitate crampele auditive.
nitorizeazã calitatea activitãþii de predare/
Unul din punctele sensibile ale dezbaterii:
învãþare, respectarea standardelor calitaîntârzierea plãþii salariilor personalului antive º.a.m.d.. Numai cã punctul sãu de vegajat. ªi aici directorul Sorin Drãgoi Handere referitor la ora de curs, obligatoriu
tea a adus în discuþie durata orei de curs,
de 50 de minute, a fost considerat... o
decisã ad-hoc, la 45 de minute, deºi duraprostie. Încã o observaþie: nici o evaluare
ta orelor de curs poate fi modificatã conpe palierul calitãþii procesului educaþional,
form legislaþiei existente (Ordinul minisrespectiv de respectare a curriculei, deºi
trului Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice nr.
recentele rezultate de la simulare BAC 2020
5079 / 31 august 2016 privind aprobarea

n-aratã deloc liniºtitor. ªi au fost prezenþi,
pe lângã Alexandru Gâdãr ºi trei inspectori ºcolari. Vizitarea sãlilor de curs a generat aceleaºi vechi contre: sãli de curs
prezentate ca sãli de laborator, denumiri
care nu corespund cu plãcuþele de identificare, º.a.m.d.. S-au propus diverse soluþii nu uºor de luat, deºi reprezentanþii ISJ
Dolj ºi-a asumat unele dintre propuneri.
Procesul-verbal a fost semnat de toatã lumea prezentã, inclusiv de profesoara Dogaru Ileana, directoarea adjunctã, care nu
apare cu intervenþii zgomotoase, ca în
ºedinþele de CA, unde este un tenor obositor. Ce s-a rezolvat ºi ce nu s-a rezolvat,
rãmâne de vãzut. Reprezentanþii ISJ Dolj
au fãcut o figurã minorã, deloc menitã sã
instituie rigoarea deplinã, într-o unitate ºcolarã în care se resimt, de mai multã vreme, curenþi puternici, fãrã nici o legãturã
cu curricula ºcolarã. Ca sã þi se dea dreptate, trebuie de regulã sã o ai.
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- Popescu s-a dus la director cu fruntea sus ºi a plecat
cu capul între picioare.

Luna februarie a acestui an a fost una plinã pentru elevii ºi
cadrele didactice ale Centrului ªcolar pentru Educaþie Incluzivã (CSEI) „Sf. Vasile” din Craiova. Aceºtia au participat la activitãþi transnaþionale de învãþare, predare ºi formare, în cadrul a douã proiecte Erasmus+, implementate de unitatea de
învãþãmânt, acþiuni care s-au desfãºurat în Germania ºi Italia.
Primul proiect s-a desfãºurat în
prima parte a lunii februarie, când
doi profesori ºi doi elevi, cei din
urmã cu dizabilitãþi de auz, din cadrul CSEI „Sf. Vasile”, au plecat la
Nurenberg (Germania), pentru a
participa la cea de-a doua activitate
de învãþare în cadrul proiectului
„TEAM – TOLERANT EUROPEANS ACHIEVE MORE”.
Echipe de elevi cu vârste ºi abilitãþi diferite din Germania, România, Portugalia, Grecia, Letonia ºi
Polonia au experimentat incluziunea realã, petrecând câteva zile
împreunã, câte o echipã într-o camerã, de vârste ºi naþionalitãþi diferite, de acelaºi sex, într-un mediu diferit de cel ºcolar, tabãra „Vorra”, având de rezolvat , în echipã,
provocãri variate de „team building”, convieþuire ºi, mai ales, de
învãþare a unor expresii în toate
limbile vorbite de participanþi, fie-

care elev fiind expert în limba sa
maternã.
Unii dintre elevi fiind cu nevoi
speciale (ADHD – din Germania)
sau surzi (România) au înþeles cã,
prin jocuri ºi activitãþi de echipã,
succesul nu poate fi atins decât împreunã. „Sã învãþ cinci expresii, în
germanã, portughezã, letonã, greacã, polonezã ºi englezã mi se pãrea
imposibil, dar echipa mea a fost extraordinarã”, a precizat Rosaura
Firu, elevã în clasa a VIII-a la CSEI,
care are surditate profundã.
La rândul ei, colega Adelina Fota
a adãugat: „Mi-a plãcut sã joc rolul
profesorului, am fost atât de încântatã cã ºi elevii ºi profesorii din celelalte þãri au învãþat nu numai cele
cinci expresii în limbajul semnelor
româneºti, ci mult mai multe”. Cei
doi profesori însoþitori - Diana Stoica ºi Mihaela Filimon, au asigurat
serviciile de interpret în limba en-

glezã, cea de comunicare a proiectului, în limbajul semnelor ºi invers,
asigurându-se cã fiecare mesaj recepþionat/transmis a fost pe deplin
înþeles de copii.

Proiect european ºi pentru
cadrele didactice

În cea de-a doua parte a lunii
precedente, ºase cadre didactice ale
instituþiei de învãþãmânt au fost prezente la Bagheria (Italia), pentru cea
de-a doua activitate transnaþionalã
a proiectului „ONE MISSION,
ONE VISION, ONE FOCUS”, alãturi de colegi din þãrile partenere:
Italia, Polonia, Turcia, Slovecia ºi
Macedonia, având ca scop principal crearea unei reþele internaþionale de cooperare, asistenþã ºi schimb
de experienþã pentru profesori ºi pãrinþi, precum ºi perfecþionarea cadrelor didactice în domeniul psihopedagogiei speciale, pentru a sprijini dezvoltarea ºi incluziunea elevilor cu nevoi educaþionale speciale,
prin instrumente suplimentare în
domeniile predãrii diferenþiate.
ªcoala gazdã, Istituto Comprensivo Statale”Ignazio Buttitta” a
pregãtit o serie de activitãþi prin care
a demonstrat cum elevii cu dificultãþi de învãþare pot urma cu succes cursurile într-o ºcoalã inclizivã, precum ºi ateliere de lucru pentru elevi.

„În ºcolile italiene, elevii cu dizabilitãþi sunt primiþi cu bucurie în
clase, profesorii, copiii ºi pãrinþii
sunt întotdeauna fericiþi sã aibã
elevi cu dizabilitãþi pentru cã, astfel, ceilalþi copii au posibilitatea sã
se dezvolte în spiritul acceptãrii diversitãþii umane, al toleranþei ºi sãºi exerseze de timpuriu abilitãþi de
sprijin, mai importante decât performanþele academice. Incluziunea a devenit un proces atât de
firesc” , precizat prof. Florentina Cornea, manager al CSEI
„SF. Vasile”.
Fiecare instituþie partenerã a prezentat cazuri de copii cu tulburãri
de învãþare (dislexie, disgrafie) ºi
strategii de intervenþie. Ramona
Budihalã, prof. ed. Specialã, a
prezentat cazul unui elev al centrului din Craiova, fost preºcolar,
acum aflat în cls. a V-a, care, dupã
ce a absolvit învãþãmântul primar
într-o ºcoalã de masã, a ales sã
revinã la „Sf. Vasile”. „Cele douã
proiecte Erasmus+ sunt o oportunitate uriaºã atât pentru profesori, cât ºi pentru elevi, în ceea ce
priveºte dezvoltarea profesionalã,
personalã ºi interculturalã, dar ºi
valorizarea activitãþii noastre la dimensiuni europene”, a mai adãugat Mihaela Filimon, coordonatorul celor douã proiecte.
CRISTI PÃTRU
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Insolvenþa SC Termo Craiova,
pe rolul Tribunalului Mehedinþi
Procedura de insolvenþã a SC Termo Craiova se aflã, din 2016, pe rolul Tribunalului Mehedinþi, fiind
strãmutatã printr-o sentinþã a Curþii
de Apel Craiova. La sfârºitul acestei
luni, mai exact pe 30 martie, este ul-

timul termen în cazul planului de
reorganizare a activitãþii SC Termo
Craiova. Administratorul judiciar, SC
Siomax, spune cã instanþa de judecatã poate constata atunci încheierea
procedurii de insolvenþã.
aceastã solicitare, procedura
de faliment fiind, în felul
acesta, evitatã. La începutul
acestui an, mai exact în februarie 2020, planul de reorganizare ºi-a încheiat durata
de funcþionare, potrivit legii.

Termen pe 30
martie, în dosarul
insolvenþei

SC Termo Craiova a intrat
în procedurã de insolvenþã în
anul 2015. Complexul Energetic Oltenia (CEO) a solicitat, la vremea respectivã, recuperarea unei datorii de
aproximativ 300 milioane de
lei, echivalentul a 70 milioane de euro, pe care a avea de
recuperat de la distribuitorul
local, în speþã de la societatea de termoficare. Tribunalul Dolj a declarat insolvenþa
ºi a admis planul de reorganizare a activitãþii SC Termo,
pe trei ani, propus de administratorul judiciar, Siomax
SPRL din Târgu-Jiu. În decursul celor trei ani, SC Termo trebuia sã recupereze ºi
sã plãteascã 51% din debitul

creditorului CEO.

Planul
de reorganizare,
prelungit pânã
în februarie 2020

Planul de reorganizare a
activitãþi SC Termo Craiova
a fost început în februarie
2016. Dupã expirarea duratei de 3 ani, datoriile nu fuseserã recuperate de la populaþie pentru a putea fi achitate, mai departe, furnizorului
CEO. Cu toate acestea, administratorul judiciar, Siomax, a solicitat în instanþã
prelungirea termenului cu
încã un an, conform legii. Instanþa de judecatã a admis

Administratorul judiciar,
Maria Somnea, spune cã acest
lucru presupune încheierea
procedurii de insolvenþã în cazul SC Termo Craiova. „Pe
data de 30 martie, avem termen în dosarul insolvenþei la
Tribunalul Mehedinþi. Vom
vedea ce va stabili, la momentul respectiv, instanþa de judecatã. Deocamdatã, SC Termo se aflã tot în insolvenþã”,
a precizat aceasta. Procesul
insolvenþei SC Termo Craiova a fost strãmutat pe rolul
Tribunalului Mehedinþi, în
aprilie 2016, printr-o sentinþã
pronunþatã de Curtea de Apel
Craiova. Conform legii insolvenþei, administrarorul judiciar a prezentat în instanþã,
periodic, etapele pe care le-a
parcurs în derularea planului
de reorganizare.

Falimentul, la
solicitarea creditorilor
Potrivit administratorului
judiciar, Maria Somnea, urmãtorul pas în cazul SC Ter-

mo este declanºarea procedurii de faliment. „Dupã expirarea planului de reorganizare ºi a insolvenþei, urmeazã falimentul. Procedura de
faliment se deschide la cererea unuia dintre creditori”, a
menþionat Maria Somnea. În
cazul SC Termo Craiova ar fi
vorba de un numãr de 18 creditori, care ar putea solicita
falimentul operatorului de termoficare. Printre ei, se numãrã CEO, dar ºi Primãria
Craiova, precum ºi Direcþia
Generalã a Finanþelor Dolj,
cãtre care existã debite neachitate.

Datoriile SC Termo,
din anul 2003

Cel mai mare debit, de 370
milioane de lei, a fost înregistrat, la deschiderea procedurii de insolvenþã, cãtre CEO.
Datoria nu a putut fi stinsã în
cadrul planului de reorganizare. „Când am început planul
de reorganizare la SC Termo,
am pornit de la o sumã de 373
milioane de lei, datoratã numai cãtre CEO. Este o datorie istoricã pe care n-am putut sã o recuperãm”, a mai
spus Maria Somnea. Potrivit

acesteia, datoriile pe care le
deþine SC Termo dateazã din
anul 2003, cu mult înaintea
reorganizãrii fostei regii de
termoficare în societate comercialã (anul 2012).

Lorena Nicolãiþã,
administrator
la SC Termo Urban

În cazul în care SC Termo
Craiova va intra în faliment,
activitatea de termoficare va
fi preluatã de SC Termo Urban Craiova. În octombrie
2015, odatã cu declanºarea
procedurii de insolvenþã, municipalitatea craioveanã a înfiinþat ºi aceastã societate,
care funcþioneazã în cadrul
Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã Termis Dolj. Cele
20 de pãrþi sociale au fost cesionate municipiului Craiova,
prin Consiliul Local Municipal
(18 pãrþi sociale), ºi comunelor Iºalniþa ºi Vârvoru de Jos
(câte o parte socialã). În ultima ºedinþã a CLM Craiova,
Lorena Nicolãiþã, fost administrator al primei societãþi, a
fost votatã de consilierii municipali pentru a ocupa postul
de administrator al SC Termo
Urban SRL Craiova.
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Deschiderea negocierilor de aderare
cu Albania ºi Macedonia de Nord

Comisia a prezentat ieri, informaþii actualizate privind
progresele înregistrate de Albania ºi Macedonia de Nord pe

calea continuãrii reformelor legate de statul de drept, în special în domeniile stabilite de
Consiliu în 2018.
Balcanii de Vest reprezintã
o prioritate

Cele douã þãri au obþinut noi
rezultate concrete ºi durabile ºi,
prin urmare, recomandarea
Comisiei privind deschiderea
negocierilor de aderare cu Albania ºi Macedonia de Nord rãmâne valabilã. „Dupã adoptarea în luna februarie a metodologiei revizuite pentru procesul de aderare, prezentãm astãzi informaþiile noastre actualizate privind Albania ºi Macedonia de Nord, care aratã cã
aceste þãri ºi-au intensificat

eforturile ºi au obþinut noi rezultate concrete ºi durabile în
domeniile-cheie identificate în
Concluziile Consiliului din iunie 2018. Comisia îºi menþine
cu fermitate recomandãrile privind deschiderea negocierilor
de aderare cu Albania ºi Macedonia de Nord ºi sper cã statele membre vor lua o decizie
favorabilã în sãptãmânile urmãtoare”, a subliniat comisarul pentru vecinãtate ºi extindere, Olivér Várhelyi.

Balcanii de Vest reprezintã o
prioritate pentru Comisie, care
urmeazã o abordare axatã pe trei
direcþii în 2020. La 5 februarie,
Comisia ºi-a prezentat propunerea de a impulsiona procesul
de aderare la UE, fãcându-l mai
credibil, mai dinamic, mai previzibil ºi mai politic ºi imprimându-i o orientare politicã mai puternicã. În paralel, Comisia îºi
menþine cu fermitate recomandãrile privind deschiderea negocierilor de aderare cu Albania ºi
Macedonia de Nord, întrucât
ambele continuã sã obþinã rezultate în materie de reforme. În al
treilea rând, în vederea pregãtirii Summitului UE-Balcanii de
Vest, care va avea loc la Zagreb
în perioada 6-7 mai, Comisia va
prezenta un plan de dezvoltare
economicã ºi de investiþii pentru aceastã regiune. În informaþiile actualizate prezentate ieri,
Comisia descrie în mod faptic
ºi obiectiv progresele înregistrate de cele douã þãri din iunie
2018 ºi pânã în prezent în domeniile evidenþiate de Consiliu.

În cazul Albaniei, informaþiile actualizate evidenþiazã progresele
înregistrate în punerea în aplicare a reformei justiþiei ºi în procesul de
verificare a judecãtorilor ºi a procurorilor, bilanþul mãsurilor luate în
materie de luptã împotriva corupþiei ºi a criminalitãþii organizate, inclusiv în ceea ce priveºte cultivarea canabisului ºi traficul de droguri
tari. Informaþiile actualizate prezintã ºi alte aspecte relevante, cum ar
fi acordul privind calea de urmat în vederea reformei electorale ºi
eforturile de reducere a numãrului de cereri de azil nefondate.

O evaluare mai detaliatã
a situaþiei de ansamblu
În aprilie 2018, Comisia Europeanã a recomandat deschiderea
negocierilor de aderare cu Albania
ºi Macedonia de Nord. În iunie
2018, Consiliul a recunoscut progresele înregistrate ºi a stabilit calea de urmat în vederea deschiderii
negocierilor de aderare, în funcþie
de progresele înregistrate în anumite domenii-cheie. În urma noilor
recomandãri favorabile formulate
de Comisie în mai 2019, Consiliul
a amânat luarea unei decizii în luna
iunie, apoi în luna octombrie 2019,

înainte de a hotãrî sã revinã asupra
chestiunii extinderii înainte de summitul de la Zagreb din mai 2020.
Consiliul Afaceri Generale din martie 2020 ar urma sã discute calea
de urmat în privinþa politicii de extindere, pe baza metodologiei revizuite, precum ºi progresele înregistrate de Macedonia de Nord ºi Albania, în vederea deschiderii negocierilor de aderare. Peste câteva luni,
Comisia Europeanã va prezenta, în
cadrul pachetului sãu anual privind
extinderea, o evaluare mai detaliatã
a situaþiei de ansamblu a progreselor înregistrate de toþi partenerii procesului de aderare.

În cazul Macedoniei de Nord, informaþiile actualizate vizeazã mãsurile importante luate pentru a consolida independenþa sistemului
judiciar, inclusiv adoptarea recentã a legii revizuite privind Ministerul
Public. Informaþiile actualizate evidenþiazã îmbunãtãþirea rezultatelor
obþinute în combaterea corupþiei ºi a criminalitãþii organizate, precum ºi înregistrarea de progrese în ceea ce priveºte reforma serviciilor de informaþii ºi a administraþiei publice.

În calitate de preºedinte al Intergrupului Cer ºi Spaþiu :

O strategie pentru aviaþie ºi una pentru industria spaþialã, primele decizii luate de
europarlamentarul Marian Jean Marinescu

Europarlamentarul Marian
Jean Marinescu susþine cã
pânã la finele acestei luni Comisia Europeanã va trimite
textul privind Cerul Unic European (SES). „Reamintesc
faptul cã o datã ce acest regulament va fi pus în aplicare, nu doar cã vor scãdea întârzierile curselor aeriene ºi
timpul de zbor, dar vom reduce ºi emisiile de CO2 cu

10%”, explicã deputatul european, într-o postare pe facebook. Totodatã, europarlamentarul Marinescu ºi-a luat
serios ºi funcþia de preºedinte al Intergrupului Cer ºi Spaþiu ºi în acest context, eurodeputatul român susþine cã o
strategie pentru aviaþie ºi încã
una pentru industria spaþialãacestea sunt primele decizii pe
care le-a luat în cadrul aces-

tei formaþiuni. „Vom prezenta
cele douã documente Comisiei
Europene în luna iunie, respectiv în octombrie anul acesta.
Ele vor exprima punctul de vedere al acestor douã industrii
în privinþa Pactului Ecologic,
ajutând astfel Comisia sã ia in
calcul aceste aspecte atunci
când vine cu propuneri de
aplicare a Green Deal”, a mai
spus Marian Jean Marinescu.
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Paginã realizatã de ANA-MARIA PETOLESCU

Pagini de istorie. Titu Maiorescu întemeietorul Junimii
Nãscut la Craiova, în data de 15 februarie 1840, Titu Liviu Maiorescu a fost un
academician, avocat, critic literar, eseist,
filosof, pedagog, politician, prim-ministru
al României, ministru de interne, dar ºi
membru fondator atât al Armatei Române,
cât ºi al Junimii.

sã, fiindcã nimiceºte un mijloc puternic de culturã. ªi, prin
urmare, vom zice: este mai bine sã nu facem o ºcoalã
deloc decât sã facem o ºcoalã rea, mai bine sã nu facem o
pinacotecã deloc decât sã o facem lipsitã de arta frumoasã; mai bine sã nu facem deloc statutele, organizarea,
membrii onorarii ºi neonoraþi ai unei asociaþiuni decât sã le
facem fãrã ca spiritul propriu de asociare sã se fi manifestat cu siguranþã în persoanele ce o compun; mai bine sã
nu facem deloc academii, cu secþiunile lor, cu ºedinþele
solemne, cu discursurile de recepþiune, cu analele pentru
elaborate decât sã le facem toate aceste fãrã maturitatea
ºtiinþificã ce singurã le dã raþiunea de a fi“
În anul 2015, Banca Naþionalã a României pune în
circulaþie, în atenþia colecþionarilor, un set de trei monede (din aur, din argint ºi din tombac cuprat), cu prilejul
sãrbãtoririi celor 175 de ani de la naºterea lui Titu Maiorescu. Setul cuprinde o monedã de aur, cu valoarea nominalã de 100 de lei, o monedã de argint, cu valoarea
nominalã de 10 lei ºi o monedã de tombac cuprat, cu
valoarea nominalã de 1 leu.

Titu Maiorescu ºi Junimea

Maiorescu a fost un reformator în mai multe domenii
cum sunt: ortografia limbii române, pedagogia sau critica literarã. Acesta a fost autorul celebrei teorii sociologice a formelor fãrã fond.
,,Al doilea adevãr, ºi cel mai însemnat, de care trebuie
sã ne pãtrundem, este acesta: forma fãrã fond nu numai
cã nu aduce nici un folos, dar este de-a dreptul stricãcioa-

Junimea a fost un curent cultural ºi literar, dar ºi o
asociaþie culturalã înfiinþatã la Iaºi, în anul 1863 de cãtre
Iacob Negruzzi, Petre Carp, Gheorghe Racoviþã, Theodor Rosetti, Vasile Pogor ºi Titu Maiorescu. „Junimea”
n-a fost decât o societate, ea a fost o comunitate de interese culturale, un cenaclu literar, o tipografie ºi un sistem de librãrii.
Existenþa tipografiei permite „Junimii” publicarea, începând din 1867, a unei reviste: Convorbiri literare, puse sub
conducerea lui Iacob Negruzzi. Ea s-a bucurat de-a lungul
timpului de cel mai înalt prestigiu din istoria literaturii române. Tot ea a impus, încã de la apariþie, o direcþie nouã, modernã a întregii noastre culturi, iar încã de la începuturile ei,
„Junimea” a abordat problema ortografiei româneºti, ºi anume trecerea de la alfabetului chirilic la cel latin.
La 26 martie 1863, Titu Maiorescu îi scrie surorii lui:
„...Am izbutit, în fine, sã adun în jurul meu, într-o unitate, cele mai viabile elemente din Iaºi: Rosetti, Carp, Pogor, acum ºi Negruzzi ...; alcãtuim o societate bazatã pe
principii de încetãþenit”.
În activitatea societãþii ºi a revistei „Junimea” se contureazã distinct câteva etape: prima etapã, numitã ºi „etapa ieºeanã” a avut loc între anii 1863-1874 ºi s-a con-

centrat asupra luptei pentru limbã, a doua etapa a avut
loc în perioada 1874-1885, gãsind în numerele revistei
operele marilor clasici: Mihai Eminescu, Ion Creangã,
Ion Luca Caragiale, Ioan Slavici, fiind consideratã faza
de glorie a revistei, cea de-a treia etapã revista îºi schimbã în mare mãsurã profilul, predominând cercetãrile istorice ºi filozofice, în perioada urmãtoare vechiul comitet se completeazã cu nume noi, iar în ultima etapã revista începe sã piardã din vechiul prestigiu.
În 2013, Banca Naþionalã a României a pus în circulaþie o monedã de aur, cu valoarea nominalã de 100 de lei, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la constituirea
Societãþii literare Junimea. Pe reversul monedei este gravat portretul lui Titu Maiorescu, cãrþi ºi o panã de scris.
Sub portret, a fost gravat numele savantului: TITU MAIORESCU, iar circular, a fost gravatã inscripþia SOCIETATEA LITERARA JUNIMEA - 150 ANI.

183 de ani de la naºterea lui Ion Creangã
Ziua de 1 Martie înseamnãînceputul primãverii calendaristice, dar pentru români este
strâns legatã de tradiþia oferirii
de mãrþiºoare, dar ºi de sãrbãtorirea a 183 de ani de la
naºterea lui Ion Creangã.

În ziua de 1 martie 1837, la Humuleºti,
s-a nãscut Ion Creangã, unul dintre clasicii
literaturii române, el fiind apreciat mai ales
pentru magia basmelor, poveºtilor ºi povestirilor sale. Ion Creangã este cel care a reuºit sã scoatã basmul din circuitul folcloric
adaptându-l pentru literatura cultã. A colaborat la elaborarea a patru manuale ºcolare,
între care ºi un „Abecedar”.
Tinereþea lui Creangã este bine cunoscutã publicului larg prin prisma operei sale
autobiograficã intitulatã „Amintiri din copilãrie”. „Dragi mi-erau tata ºi mama, fraþii ºi
surorile ºi bãieþii satului, tovarãºii mei de
copilãrie, cu cari, iarna, în zilele geroase,
mã desfãtam pe gheaþã ºi la sãniuº, iar vara
în zile frumoase de sãrbãtori, cântând ºi
chiuind, cutreieram dumbrãvile ºi luncile
umbroase, þarinele cu holdele, câmpul cu
florile ºi mândrele dealuri, de dupã care îmi
zâmbeau zorile, în zburdalnica vârstã a tinereþii! Asemenea, dragi mi-erau ºezãtorile,
clãcile, horile ºi toate petrecerile din sat, la
care luam parte cu cea mai mare însufleþire.”(fragment din „Amintiri din Copilãrie”
de Ion Creangã).
Îniþial acesta urmeazã cursurile ºcolii din
sat, apoi ªcoala Domneascã de la Târgu
Neamþ sub numele de ªtefãnescu Ion, pen-

tru ca dupã aceea sã fie înscris la ªcoala din
Fãlticeni, unde apare sub numele de Ion
Creangã, nume pe care l-a pãstrat pe tot parcursul vieþii. Se întoarce în satul natal, în anul
1855, se însoarã mai târziu la Iaºi cu Ileana,
fiica preotului Ioan Grigoriu de la biserica Patruzeci de sfinþi din Iaºi, devenind diacon.
El este exclus definitiv din rândurile clerului,
dupã ce timp de 12 ani a fost dascãl ºi diacon. Renumirea sa pe acest post a fost posibilã contribuþiei lui Titu Maiorescu. În anul
1873 se încheie procesul de divorþ cu Ileana,
copilul sãu, Consantin Creangã, în vârstã de
12 ani fiindu-i dat în îngrijire.

Opera scriitorului din Humuleºti

La îndemnul poetului Mihai Eminescu, pe
care l-a cunoscut în anul 1875, Creangã scrie
cele mai importante opere ale sale. În anul
1883, acesta aflã cã este bolnav de epilepsie,
boalã de care a suferit ºi mama sa, iar în anul
1889 moare, fiind înmormântat la 2 ianuarie
1890 la cimitirul Eternitatea din Iaºi.
Printre cele mai cunoscute opere ale sale
se numãrã: poveºtile „Capra cu trei iezi”,
„Fata babei ºi fata moºului”, „Povestea lui
Harap Alb”, „Ivan Turbincã”, „Punguþa cu
doi bani” ºi „Soacra cu trei nurori”; povestirile „Moº Ion Roatã ºi Unirea”, „Pãcalã”,

„Prostia omeneascã” ºi „Ursul pãcãlit de
vulpe”, dar ºi romanul autobiografic „Amintiri din copilãrie”.

Bustul lui Ion Creangã

Bustul lui Ion Creangã este localizat pe
Bulevardul 1 Decembrie 1918, în curtea
ªcolii Generale Numãrul 9 „Ion Creangã”
din cartierul Obcini al municipiului Suceava, este realizat din bronz, iar soclul este
îmbrãcat în marmurã.

6 / cuvântul libertãþii

marþi, 3 februarie 2020

publicitate

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

COMUNA Bistreþ, prin primar
Antonie Cristiana, titular al proiectului „Investiþii în infrastructura de
agrement cu specific pescãresc amenajare pontoane, foiºoare ºi
împrejmuire”, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia
pentru Protecþia Mediului Dolj, în
cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru proiectul „Investiþii în infrastructura de agrement cu specific
pescãresc -amenajare pontoane,
foiºoare ºi împrejmuire”, propus a
fi amplasat în comuna Bistreþ, sat
Bistreþ, sectorul T40, P439, T41,
P446, str.Târgului, nr.20, judeþul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul APM Dolj, din
mun.Craiova, str.Petru Rareº, nr.1,
în zilele de luni-joi, între orele 08.0016.30 ºi vineri, între orele 08.0014.00, 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 anuntului
pe pagina de internet a Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Simnic, cu sediul
in localitatea Craiova, Sos. Balcesti, nr. 54, jud. Dolj, tel/fax:
0251417534, organizeaza in data
de 26 martie 2020 ora 08:30, la sediul sau, concurs pentru ocuparea unui post de inginer agronom. Data limita pentru depunerea actelor pentru dosarele de
concurs: 18.03.2020 ora 14.00. Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul unitatii / la telefon: 0251/417534 sau pe-mail:
scda_simnic@yahoo.com.
Ilie Larisa anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul
“CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINÞE COLECTIVE D+P+1E”,
propus a fi amplasat în STR.
DR. CONSTANTIN SEVEREANU, NR. 6A, MUN. CRAIOVA,
JUD. DOLJ. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº nr.1, jud.
Dolj, adresã de internet http://
apmdj.anpm.ro ºi la sediul Ilie
Larisa (str. Sabba ªtefãnescu,
nr. 7, Craiova, jud. DOLJ) în zilele de luni-joi, între orele 8,0016,30 ºi vineri între orele 8,0014,00. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul
A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru
Rares, nr.1.

SC COLIAL SRL anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de obþinere a autorizaþiei de mediu privind activitatea „Amenajare iaz piscicol
prin extracþia de agregate minerale”, ce se desfãºoarã în Smârdan, Calafat, T105, P46-T105,
P46/1, judeþul Dolj. Informaþiile
privind potenþialul impact asupra mediului pot fi consultate la
sediul APM Dolj, str.Petru Rareº,
nr.1, zilnic, între orele 09.0014.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM
Dolj, pânã la data de 18.03.2020.

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
L uni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă
9.00 - 1
8.00,
18.00,
Duminică
8.00.
9.00 - 1
18.00.

Vând douã
chioºcuri noi,
cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457.

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 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.

AUTO

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

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând porþi metalice în
stare bunã. Comuna
Goieºti, Dolj. Preþ negociabil 1600 RON. Telefon: 0722/233.332.
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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.
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 aparat de mãrit +
accesorii laborator foto.
Telefon: 0351/181.202.
Vând trotinetã ºi bicicletã
copii - 50 lei bucata, raft
metalic 140-90-40- 80 lei,
negociabil. Telefon: 0351/
181.202.

Vând 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.
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 grapã ºi plug de boi.
Telefon: 0752/147.785.
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.

Consiliul Local al comunei Plenita, judetul Dolj, scoate la licitatie in
vederea inchirierii spatiu medical in suprafata de 26 mp (doua cabinete)
situat in cadrul imobilului „Spital -sectie chirurgie si obstretica ginecologie ”, din comuna Plenita, satul Plenita, str. A.I.Cuza, nr. 37, parter, judetul
Dolj, proprietate publica a comunei Plenita, in vederea desfasurarii unor
activitati medicale.
Pretul de pornire la licitatie: 1 euro- echivalent in lei/mp/luna;
Durata contractului de inchiriere: 3 ani cu posibilitatea de prelungire cu acordul ambelor parti;
Data tinerii licitatiei: 23.03.2020, ora 12:00, la sediul primariei.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 23.03.2020, orele 10:00,
la secretariatul primariei;
Condiþii de participare la licitaþie:
- Certificat O.N.R.C. ºi certificat de înregistrare fiscalã, avand obiect de activitate in domeniul medical;
- Certificat fiscal din care sa rezulte achitarea obligatiilor catre
de stat;
- Certificat fiscal din care sa rezulte achitarea obligatiilor catre
bugetul local;
- Declaraþie pe proprie rãspundere a reprezentantului legal al societãþii, din care sã rezulte cã aceasta nu se aflã în reorganizare judiciarã
sau faliment;
-Oferta de preþ.
Relatii suplumentare la sediul primariei sau telefon la 0251368189.

OFERTE ÎNCHIRIERI CONDOLEANÞE

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.

Sincere condoleanþe la trecerea în nefiinþã a prof. univ.
NICOLAE RÃDESCU
din partea familiei doctor
Liviu ºi Loredana Dan.
Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!
Familia Cornelia ºi Dumitru Dan deplânge decesul
prof. univ. NICOLAE
RÃDESCU. Dumnezeu
sã îl aibã în pazã veºnicã,
de-a dreapta Sa pentru
totdeauna.

Închiriez apartament ultracentral, ultralux, 2 camere,
nou, A.C., internet, centralã,
parcare privatã, 380 euro.
Telefon: 0773/996.446.

DECESE
Cu durere, familia anunþã decesul prof. univ. NICOLAE
RÃDESCU. Corpul neînsufleþit
este depus în capela Bisericii Sfântul Gheorghe. Înmormântarea va avea loc miercuri, 04.03.2020, ora 11:00.

Veiozã, calorifer electric, aerotermã, piedestal, noptierã, toaletã, masã, scaune,
dormezã, pat saltea regalã.
Telefon: 0351/170.085.

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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Plonjon
Plonjon spre
spre vârf
vârf
Universitatea Craiova a început cu dreptul play-off-ul,
cu al treilea succes al sezonului contra Mediaºului,
iar golul lui Mihãilã a fost unul antologic

Universitatea Craiova – Gaz Metan Mediaº 2-1
Au marcat: Cicâldãu 3 – penalty, Mihãilã 27 / M.
Constantin 9 - penalty.
Stadion: „Ion Oblemenco”, spectatori: 13.430.
Universitatea Craiova: Pigliacelli 6 – Vlãdoiu 6, Acka
7, Tiago Ferreira 3 (46 Dielna) 5, Bancu 6 – Mateiu 6,
Nistor 7 (88 Qaka), Cicâldãu 7 – Ivan 7 (70 Vãtãjelu)
6, Koljic 6, Mihãilã 7. Antrenor: Cornel Papurã. Rezerve: L. Popescu – Mãþel, Niþu, Al. Popescu.
Gaz Metan Mediaº: Batista 6 – Butean 6, Larie 5, R.
Popa 5 (54 Cardoso) 6, M. Constantin 7, Velisar 5 –
Droppa 5, Fofana 6, Ely Fernandes 6 (76 N. Roºu), S.
Ciocan 5 (13 Chamed) 6 – S. Buº 7. Antrenor: Edi Iordãnescu. Rezerve: A. Popa –Trif, Drãghici, Nielsen.
Arbitru: Horaþiu Feºnic 5. Asistenþi: Alexandru Cerei,
Mircea Orbuleþ.
La o lunã dupã ce au deschis
mini-returul sezonului regular,
Craiova ºi Gaz Metan au reeditat
duelul, în aceeaºi locaþie, arena
spectaculoasã a ªtiinþei. Cea care
a rãmas fãrã jumãtate din fanii
care veniserã cu o sãptãmânã în
urmã, la derby-ul cu CFR, afiºul
din prima zi de primãvarã nepãrând la fel de atractiv. Papurã a
avut probleme cu alcãtuirea liniei
defensive, în condiþiile unor absenþe greu de surmontat, Martic, Cosic ºi Bãlaºa, dar nici Mediaºul nu i-a avut pe Hora ºi
Moura, suspendaþi, pe Pleºca,
afectat de decesul tatãlui, iar Edi
Iordãnescu a avut de suportat
încã o etapã de suspendare.
Dacã ªtiinþa a început în modulul clasic pentru acest sezon, 43-3, Iordãnescu junior a trimis
pe teren 3 stoperi, pentru acel 54-1 abordat ºi cu CFR, când ºia îndeplinit targetul: 1 punct.
Partida a fost prefaþatã cu douã
aniversãri, gloriile ªtiinþei, Auricã Beldeanu ºi Emil Sãndoi, cei
care au dat lovitura de start, dar
ºi cu un moment de reculegere
pentru tatãl lui Rãzvan Pleºca.
Craiova a spart gheaþa devreme, fiindcã, în careu, Velisar a
ales varianta faultului în duelul cu
Ivan. Feºnic a ezitat, dar a avut
sfetnic bun în asistentul Cerei,
care i-a confirmat „infracþiunea”,
iar Cicâldãu a marcat a treia oarã
într-o lunã în poarta Mediaºului.
Numai cã oltenii s-au bucurat
puþin, fiindcã peste câteva minute Tiago Ferreira l-a trântit ºi el
în careu pe Sergiu Buº. Marius
Constantin, dorit insistent în
mercato de Universitatea, a
punctat din penalty, la fel ca în
precedentul duel din Bãnie. Fundaºii oltenilor s-au întrecut în
gafe în apãrare, dar s-au dovedit
mai utili în careul advers, Acka
ºi Bancu fiind aproape de a înscrie. Golul a venit însã tot de la
un atacant, Mihãilã marcând cu
o execuþie rarã ºi extrem de dificilã, plonjon ºi reluare cu capul
din drop, deviind ideal centrarea
lui Nistor. Pânã la pauzã, Ivan ºi
Buº au mai presãrat condimente
pe o reprizã actractivã, aºa cum

au fost toate între Craiova ºi
Mediaº în acest sezon.
Partea secundã a început cu o
ratare uluitoare a lui Ivan, din 3
metri, la centrarea lui Mihãilã.
Oaspeþii au renunþat la precauþie
dupã ce Cardoso l-a înlocuit pe
stoperul Rãzvan Popa, iar Gazul
a început sã câºtige duelurile la
mijloc ºi fost periculoasã, ºi pe
fondul fragilitãþii defensivei oltenilor. Totuºi, cea mai mare ocazie a ratat-o Koljic, pe un contraatac purtat de Vãtãjelu. Pe fondul
avantajului minim ºi al unor decizii ciudate ale lui Feºnic, nervozitatea a crescut în teren ºi în tribune, iar finalul a fost tensionat.
Gazul a împins jocul ºi a trecut
pe lângã egalare, la douã ºuturi
expediate din careul oltenilor, care
au scãpat totuºi nevãtãmaþi. Deºi
cu emoþii, Craiova câºtigã a treia
oarã contra Mediaºului în acest
sezon ºi este egalã la puncte cu
CFR, cel puþin pentru o zi. Pentru a se bate la titlu, trupa lui Papurã are nevoie însã sã arate mult
mai mult decât a fãcut-o la debutul în play-off.

Papurã, despre antrenorii de
la Mediaº: „Niºte clovni!”

La finalul partidei, Cornel Papurã a avut un discurs agresiv la
adresa bãncii adverse, la fel ca ºi
la meciul precedent cu Mediaºul,
de aceastã datã din cauza faptului
cã oaspeþii au contestat anumite
decizii de arbitraj. „Important este
cã am câºtigat cele trei puncte,
puteam sã ne facem jocul mult
mai uºor. Consider cã puteam sã
marcãm mult mai multe goluri.
Ne aºteaptã o sãptãmânã dificilã.
Oamenii de la Mediaº aud voci tot
timpul. Sincer, nici la circ, când
veneau clovnii, nu mã pasionau.
Aºa, sã mã pasioneze ºi clovnii
de la Mediaº, e prea mult deja.
Oamenii atâta pot, nici nu trebuie
sã asculþi astfel de pãreri. Ei nu
au avut nicio mizã, este normal
sã se comporte aºa, sã joace relaxat. Chiar nu înþeleg regulile astea. Pe mine mã depãºesc. Adicã, dacã sunt 13 echipe în insolvenþã ºi cea de pe locul 14 retrogradeazã, cine merge în cupele

europene? Cea de pe locul 14?
Dacã Mediaºul câºtigã campionatul, ei nu joacã în Champions League. Este o bizarerie sã joci împotriva unei echipe care nu are
niciun obiectiv. Fofana nu poate
sã cadã atât de uºor dupã un duel
umãr la umãr cu Mihãilã. Asta iam spus arbitrului, cã este ilogic
sã dai pentru un duel umãr la umãr
între Mihaila cu Fofana, sã cadã
Fofana, iar tu sã dai fault. Atât iam spus” a declarat Papurã.
”Suntem bucuroºi cã suntem
pe primul loc, dar e doar prima
etapã. Mai sunt nouã runde foarte grele. Avem forþa sã þinem ritmul pânã la final. Sunt bucuros
cã azi am luat cele trei puncte,
în a doua reprizã am jucat la rezultat. Nu mã intereseazã cã adversarii spun cã am tras de timp
din minutul 55 ºi cã am câºtigat
cu arbitrii. Punctele sunt la noi.
Ei n-au luat nimic astãzi”, a declarat Nistor, la finalul partidei.
„Este bine cã am luat cele 3 puncte, asta ne-am propus, am fãcut
o primã reprizã bunã, în a doua
am suferit puþin. I-am mulþumit
lui Nistor, m-am intersectat cu
el la acea fazã, am reuºit sã ºterg
puþin mingea ºi a ajuns în poartã. Este un gol care înseamnã
enorm pentru mine, trebuia sã
debutãm în playoff cu încredere, acum ne gândim la meciul din
Cupa României” a declarat Valentin Mihãilã dupã meci.

Gustavo revine în Bãnie

Universitatea Craiova se întãreºte în linia ofensivã cu brazilianul Gustavo Di Mauro Vagenin,
care va ajunge în Bãnie ºi va semna un contract pânã în varã, cu
posibilitate de prelungire. El vine
din posturã de jucãtor liber de
contract, urmând a încasa 10.000
de euro pe lunã în Bãnie. Jucãtorul de 28 de ani a evoluat la Universitatea în perioada 2016-2018,
apoi s-a transferat în liga a doua
chinezã, la Liaoning Whowin,
pentru suma de 850.00 de euro.
Gustavo va concura pentru un
post în banda stângã cu Andrei
Ivan ºi Cristi Bãrbuþ, aceºtia fiind
însã accidentaþi în acest moment.

Bãluþã ºi Mitriþã. Aºadar, avem un
alt come-back în Bãnie, dupã Ivan,
Vãtãjelu, Acka ºi Nuno Rocha,
ultimul pãrãsind însã din nou echipa. În China, brazilianul a reuºit
11 goluri în 40 de partide, iar ultima sa prezenþã pe teren a fost în
septembrie anul trecut. În cariera
sa, Gustavo a mai evoluat în Italia, pentru Salernitana, Novara,
Lecce ºi Messina.

Ivan a ieºit de pe teren cu o afecþiune la mânã în timpul meciului
cu Gaz Metan, în timp ce Bãrbuþ
s-a accidentat în sãptãmâna partidei cu medieºenii. La Craiova,
Gustavo a marcat 16 goluri în 56
de meciuri, cucerind Cupa României cu ªtiinþa, în 2018, el marcând ºi în finala cu Hermannstadt.
Gustavo a fãcut parte dintr-o tripletã teribilã a oltenilor, alãturi de

Play-off, prima etapã
FC Botoºani – FCSB 2-2
Au maarcat: Dugandzic 5, 52 / Man 12, Olaru 45.
Universitatea – Gaz Metan 2-1
Au marcat: Cicâldãu 3 – penalty, Mihãilã 27 /
M. Constantin 9 - penalty
CFR Cluj – Astra s-a jucat asearã.

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

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

1
0
1
1
1
0

1
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0

0
0
0
0
1
0

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

26
26
24
23
22
21

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 s-a jucat asearã.

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

