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Investiþii de aproape 30 de milioane
de euro, la Spitalul Judeþean

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, însoþit
de vicepreºedintele CJ Dolj,
Cosmin Vasile, a prezentat jurnaliºtilor mai multe lucrãri rea-

lizate în ultimele luni la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã din
Craiova. Între acestea se numãrã o acþiune ample de igienizare, modernizarea scãrii interioa-

re, reabilitarea totalã a unor etaje ale spitalului, mai multe clinici,
plus investiþiile care au vizat modernizarea reþelelor electrice ºi
de termoficare.
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Prietenii noºtri de peste Dunãre
Cu prietenii noºtri bulgari de la Vidin
ºi zona limitrofã, buna vecinãtate dãinuie –istoriceºte vorbind-, dupã pacea
de la San Stefano, 3 martie 1878, motiv pentru care ei sãrbãtoresc, an de an,
în buza primãverii, Ziua Naþionalã, prin
eliberarea de sub stãpânirea otomanã
dupã aproape 500 de ani de ocupaþie
nemiloasã. La San Stefano s-a semnat
tratatul de pace între Rusia ºi Turcia
prin care România, Serbia ºi Bulgaria
deveneau independente, fiind recunoscutã neutralitatea Dunãrii, autonomia
Bosniei ºi Herþegovinei º.a.m.d.. La
Plevna ºi Griviþa, infanteria ºi artileria
românã a scris pagini strãlucitoare de
istorie. Simbolistica Zilei Naþionale a
Bulgariei nu ne este deloc strãinã. Chiar
dacã de-a lungul anilor prietenia noastrã n-a avut întotdeauna consistenþa
actualã, ea a fost ºi a rãmas perenã. Deºi
vicisitudinile istoriei nu ne-au fost în-

MIRCEA CANÞÃR
þiile serioase purtate cu autoritãþile lototdeauna favorabile. La festivitãþile recale bulgare reprezentate de guvernacente, delegaþia Doljului condusã de Ion
torul districtului Vidin, Momchil StanPrioteasa, preºedintele Consiliului Judekov, vice-guvernatorii districtului Vidin,
þean, cuprinzând pe Vasile Cosmin, SteAnzhelo Metodiev ºi Lachezar Popivalian Bãrãgan, Lucian Ciobanu ºi Marin
nov, primarul municipiului Vidin, TsveDuþã a fost primitã cu onorurile de ritan Tsenkov, au evidenþiat noi punþi de
goare. „Am demonstrat cã ºtim sã
colaborare pe multiple planuri menite sã
transformãm Dunãrea din hotar în
contribuie la prosperitatea economicã a
culoar de fructoasã colaborare. Ne
regiunii rãmasã în urmã prin raportare
uneºte astãzi, rezultat al acestei cola ceea ce aratã Uniunea Europeanã.
operãri reuºite podul Noua Europã,
Buna vecinãtate îi determinã deja pe nu
amplasat între Vidin ºi Calafat, punpuþini bulgari sã apeleze la serviciile aete pentru intensificarea relaþiilor
roportului din Craiova. Cu sprijinul aueconomice ºi culturale între þãrile
toritãþilor locale din Vidin, Biblioteca Junoastre” spunea în alocuþiunea sa predeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” are
ºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
o secþie românã cu mii de volume desPrioteasa. Din anul 2002, cu ajutorul
tinate Asociaþiei Românilor (AVE) din
fondurilor europene, graþie proiectele
Vidin. Proiecte comune majore, proiecte
implementate, Doljul, Vidinul ºi Montaintegrate, noi proiecte, spunea Ion Priona constituie o axã a conlucrãrii fãrã
teasa, în discuþiile cu oficialii bulgari,
frontiere în beneficiul comunitãþilor de
la care remarca un plus de cãldurã de
pe cele douã maluri ale Dunãrii. Discu-

afabilitate, sinceritate, ceea ce este un
fapt salutar. Acorduri culturale, cooperãri în domeniul turismului, în domeniul protecþiei mediului înconjurãtor, în
lupta împotriva crimei organizate, traficului ilicit de stupefiante, ºi se mai pot
enumera ºi alte direcþii în care se acþioneazã conjugat ºi eficient de ani buni.
Istoria þãrilor balcanice ne aratã cã trebuie sã mergem împreunã ºi cã nu ne
putem despãrþi, cum spunea scriitorul
Emil Andreev („Râul de sticlã” – Ed.
Humanitas). Când înainte de ‘89 antenele de televizor erau îndreptate spre
Sofia, spre a mai privi un film strãin
sau câte un meci de fotbal, nu gândeam
în cheia în care gândim astãzi. Prietenia româno-bulgarã, dobândeºte prin
aportul Doljului ºi Vidinului, noi valenþe
europene, probând o bunã înþelegere a
destinului comun, în aceastã parte a
continentului.
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În contextul problemele de mediu ºi agravarea parametrilor de calitatea aerului semnalate, în ultimul timp, la nivel naþional, Primãria Craiova a orgnizat mai multe întruniri pentru a gãsi, la nivel local, cele mai bune soluþii ºi
pentru a contracara sursele depistate de poluare a aerului.
Potrivit primarului Craiovei,
Mihail Genoiu, a avut loc, în ultima
perioadã, acþiuni de verificare a cetãþenilor, dar ºi a societãþilor comerciale pentru a se constata dacã respectã prevederile legale în domeniul mediului, datã fiind probleme
de poluare care au apãrut în ultimul
timp. „Aºa cum am mai spus ºi în
trecut, am demarat un amplu proces de verificare a cetãþenilor, dar
ºi societãþilor comerciale care nu
respectã prevederile legale în vigoare în acest domeniu al mediului. În principal, au fost verificaþi
dezvoltatorii imobiliari ºi persoanele care nu au contracte cu operatorul de colectare a deºeurilor ºi
aruncã aceste deºeuri menajere pe
terenurile abandonate din Craiova. Vom continua aceste controale
ºi în perioada urmãtoare”, a declarat Mihail Genoiu, Primarul Municipiului Craiova.

209 de sancþiuni,
aplicate craiovenilor

Poliþiºtii locali craioveni au executat, în primele douã luni ale anului, mai multe acþiuni de verificãri în
domeniul protecþiei mediului ºi al sa-

- Cu banii întreprinderii, Popescu de multe ori a urcat la munte, de
multe ori a înotat în mare, de multe
ori a cãlãtorit în þãri strãine. Acum,
se odihneºte câþiva ani într-o celulã.

lubrizãrii. Cu aceastã ocazie, au fost
amendate societãþile comerciale ºi
persoanele fizice care nu au respectat legea. În urma tuturor acþiunilor
desfãºurate, în perioada 15 ianuarie
– 28 februarie, au fost aplicate 255
sancþiuni contravenþionale (178
amenzi contravenþionale ºi 78 avertismente), în valoare totalã de
107.700 lei. În urma verificãrii ºi
sancþionãrii persoanelor fizice/juridice care nu s-au conformat prevederilor legale, au fost aplicate 209
sancþiuni contravenþionale (153
amenzi contravenþionale ºi 56 avertismente), în valoare totalã de 78.700
lei, dupã cum urmeazã: depozitare
gunoi menajer - 10 sancþiuni contravenþionale (6 amenzi ºi 4 avertismente); depozitare moloz - 49 sancþiuni (31 amenzi, 18 avertismente);
ardere deºeuri - 51 sancþiuni (41
amenzi, 10 avertismente); dezmembrãri auto - 5 sancþiuni (5 amenzi);
murdãrire domeniul public (nãmol,
pãmânt etc.) - 14 sancþiuni (10
amenzi, 4 avertismente); lipsã contracte salubritate - 10 sancþiuni (7
amenzi, 3 avertismente); cãutare în
pubele / recipienþi - 66 sancþiuni (51
amenzi, 15 avertismente) ºi nesalu-

brizarea terenurilor deþinute cu orice titlu - 4
sancþiuni (2 amenzi, 2
avertismente).

Au fost verificate 62
de ºantiere deschise

De asemenea, în
aceeaºi perioadã, au
fost verificate 62 ºantiere deschise – unde se
efectueazã lucrãri la
construcþii cu destinaþia de locuinþe
colective, spaþii comerciale sau alte
destinaþii comerciale (puncte de lucru), acestea aflându-se în diferite stadii de execuþie (toate deþinând
autorizaþie de construire emisã în
baza Legii nr. 50/1991 actualizatã
pentru construcþia obiectivelor), fiind constatate ºi aplicate urmãtoarele sancþiuni: ºantiere neîmprejmuite (construcþii în execuþie) 18 sancþiuni (13 amenzi, 5 avertismente); depozitare necontrolatã
resturi materiale din construcþii 7 sancþiuni (7 amenzi); neîmprejmuire zonã ºantiere (neizolatã,
conform organizãrii de ºantier) 7 sancþiuni (7 avertismente); distrugeri trotuare / carosabil - 5
sancþiuni (5 amenzi) ºi lipsã sistem spãlare /curãþare roþi vehicule
- 9 sancþiuni (9 avertismente). Au
fost aplicate 46 sancþiuni contravenþionale (25 amenzi contraven-

þionale ºi 21 avertismente), în valoare totalã de 29.000 lei.

Acþiuni asemãnãtoare,
efectuate ºi în perioada
urmãtoare

Autoritãþile susþin cã astfel de
acþiuni specifice punctuale ºi verificãri vor fi efectuate ºi în perioada
urmãtoare. Poliþiºtii locali din structurile disciplinã în construcþii, ordine publicã ºi circulaþie pe drumurile publice au desfãºurat acþiunile
împreunã cu lucrãtorii S.C. Salubritate Craiova ºi au înºtiinþat comisarii Gãrzii Naþionale de Mediu –
Comisariatul Gãrzii de Mediu Dolj
cu privire la depozitarea de moloz
în incinta proprietãþilor ce aparþin
persoanelor juridice, precum ºi alte
aspecte ce aparþin în competenþã
acestei instituþii, în vederea analizãrii ºi aplicãrii mãsurilor legale.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Investiþii de aproape 30 de milioane
de euro, la Spitalul Judeþean
Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, însoþit de
vicepreºedintele CJ Dolj, Cosmin
Vasile, a prezentat jurnaliºtilor
mai multe lucrãri realizate în ultimele luni la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã din Craiova. În-

tre acestea se numãrã o acþiune
ample de igienizare, modernizarea
scãrii interioare, reabilitarea totalã
a unor etaje ale spitalului, mai
multe clinici, plus investiþiile care
au vizat modernizarea reþelelor
electrice ºi de termoficare.
vom baza pe acest spital. În anii
cei mai buni pe care i-a avut
Consiliul Judeþean, 5 milioane
de euro a fost bugetul pentru
toate investiþiile din judeþul Dolj.
Dacã mai adãugãm faptul cã la
Clinica de Cardiologie se vor
mai investi 7-8 milioane de
euro, încã 5 milioane de euro
la zona de primiri urgenþe, încã
aproape 8 milioane de euro la
Ambulatoriu, încã 4 milioane de
euro pentru reabilitarea termicã a zonei de Oncologie, care
practic va trebui refãcutã de la
început, încã 2,5 milioane de
euro pentru amenajarea incin-

Ion Prioteasa a afirmat cã au
fost secþii unde nu se mai investise niciun leu de aproape 60
de ani, lucru nepermis pentru
principala unitate medicalã din
Oltenia. ªeful administraþiei judeþene a atras totuºi atenþia Ministerului Sãnãtãþii cã acest spital îi aparþine ºi cã aºa cum ºtie
sã cumpere angiografe pentru
alte spitale din þarã, mult mai
mici, aºa ar trebui sã trimitã ºi
aici aparaturã medicalã, atât de
necesarã pacienþilor. Ion Prioteasa este convinsã cã odatã
terminate ºi celelalte lucrãri de
reabilitare, acest spital va deveni unul dintre cele mai bine
amenajate din þarã. „Acum,
când ne apropiem de finalizarea igienizãrii acestui spital, lumea va trebui sã ºtie cã cei care
vor mai vrea, dupã noi, sã mai
facã o astfel de igienizare în
acest spital, vor trebui sã punã
deoparte 4-5 milioane de euro.
Este aproape ca atunci când ai
construit un spital nou. Atât

costã igienizarea acestor etaje.
Calculele aratã cã s-a intrat în
peste 400 de bãi, igienizãrile pe
pereþi, vopsitoriile s-ar întinde
pe 10 ha, s-a pus gresie pe 1,5
ha, pavimentele se duc la aproape 5 ha. Pânã sã aparã spitalul
nou, îl avem pe acesta. Pânã
vom vedea unul nou-nouþ, ne

tei, a aleilor, cu bãncuþe, cu tot
ce trebuie acolo, ajungem la
aproape la 25-30 de milioane de
euro. Va trebui sã mai ºi întreþinem ceea ce am fãcut. Banii
nu au fost ai noºtri, nu i-am
adus noi de acasã. Au fost banii oamenilor. Ne-am gândit
unde sã ducem aceºti bani, cu
folos, ca sã se foloseascã toatã lumea. ªi i-am adus aici ºi o
sã-i aducem în continuare.”, a
declarat Ion Prioteasa.

„Documentele
pentru spitalul
regional sunt
la Bruxelles”

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj a vorbit ºi despre
proiectul spitalului regional de
la Craiova. Acesta spus cã ideea spitalului regional nu este
abandonatã, ci din contrã. La
momentul actual, documentaþia este trimisã cãtre Uniunea
Europeanã ºi se aºteaptã finanþarea. „Nu abandonãm ideea de
spital regional, chiar dacã vor-

bim mai puþin, nu vom lãsa sã
nu se construiascã ºi la Craiova. În acest moment, ceea ce
ºtim este cã documentele sunt
plecate cãtre Bruxelles. La ultima deplasare pe care am avuto, ºi cu doamna ambasador
Pãstârnac, ºi cu ºefa Delegaþiei României, doamna Odobescu, am pus aceastã problemã a
spitalului de la Craiova ºi toatã
lumea m-a asigurat cã va fi
prins în fondurile urmãtoare. La
acest moment avem îndeplinite aceleaºi condiþii ca ºi cei de
la Cluj ºi Iaºi. Suntem gata în
momentul în care vor veni.
Sunt pregãtiþi ºi cei de la ADR
Sud-Vest Oltenia. ªi desigur,
împreunã cu Primãria Craiova care a fãcut front comun
comun ºi a adus utilitãþile în
faþa spitalului, suntem pregãtiþi
sã începem lucrãrile ºi la
acest spital”, a menþionat Ion
Prioteasa.

Salariile la Spitalul
Judeþean,
92% din buget

La eveniment a fost prezent
ºi Teodor Sas, managerul spitalului, care a explicat cã 92%
din bugetul destinat spitalului se
duce cãtre salarii ºi mai rãmân
doar 8% pentru investiþii, ceea
ce este foarte dificil sã acoperi
toate nevoile acestui spital. Di-

rectorul Spitalului Judeþean a
spus cã erau necesare aceste
reabilitãri ºi modernizãri, având
în vedere fluxul foarte mare de
pacienþi care vin aici, în jur de
4.500 de pacienþi, lunar. „Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã din Craiova este cea mai
mare instituþie sanitarã din judeþul Dolj ºi din Oltenia. Eu
când am venit pe aceastã funcþie, acum douã sãptãmâni, investiþia era în plinã desfãºurare, firma care a lucrat s-a miºcat foarte repede. Acest spital
deserveºte aproximativ douã
milioane de oameni ºi este foarte important ca toþi factorii decizionali sã colaboreze pentru
desfãºurarea în condiþii optime
a actului medical ºi a întregii
unitãþi sanitare. Sunt undeva la
4.500 de pacienþi internaþi în fiecare lunã ºi pânã o sã avem un
spital regional, trebuie sã ne
folosim de acest spital. De-a
lungul anilor s-a investit foarte
mult. Sunt 11 etaje, termini un
etaj, peste 7-8 ani trebuie sã o
iei de la capãt. Sunt 3500 de
angajaþi. Consiliul Judeþean a
fãcut eforturi foarte mari pentru cã nici bugetul CJ Dolj nu
este unul foarte mare. Pe lângã salarii, trebui sã mai asiguri,
utilitãþi, medicamente, adicã, sã
te descurci, sã asiguri un
flux”, a declarat Teodor Sas.
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Elevii de la Liceul Tehnologic Auto,
interesaþi de fenomenul fake news
Tânãra generaþie este cea mai vulnerabilã în faþa informaþiilor false ºi asta pentru
cã tinerii îºi petrec mai tot timpul pe reþelele sociale. Cotidianul regional “Cuvântul Libertãþii” din Craiova, în parteneriat cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, desfãºoarã în zece licee craiovene campania de conºtientizare: “Impactul fake news ºi al dezinformãrii asupra adolescenþilor”. Întâlnirile cu
Iniþiativa noastrã a fost bine
primitã atât de elevi, tineri cu
vârsta cuprinsã între 16 ºi 18 ani,
cât ºi de reprezentanþii unitãþii de
învãþãmânt, în persoana prof,
George Bercea, directorul Liceului ºi Cristina Anton, consilier
educativ. Elevii erau familiarizaþi
cu termenul de fake news, dar
am optat pentru analize punctuale
pe fake news-uri care au apãrut
deja în media naþionalã. Elevii au
fost întrebaþi dacã ºtiu care este
diferenþa între fake news ºi false news ºi li s-a explicat prin
exemple care este aceastã diferenþã. „Dacã eºti adolescent, eºti
mai predispus sã te confrunþi cu
dezinformarea, iar fake news-ul

elevii se doresc a fi interactive ºi sunt bazate pe dialogurile constructive cu aceºtia. Zilele trecute s-a discutat despre acest fenomen cu elevii Liceului Tehnologic Auto din
Craiova ºi s-au alãturat proiectului nostru,
lect.univ.dr Constantin Crãiþoiu, prodecanul
Facultãþii de Sociologie, Universitatea din
Craiova ºi Lucian Dindiricã, directorul Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi Aristia Aman.

îþi poate influenþa viaþa mai mult
decât crezi. Fake news este un
fenomen periculos pentru cã el
este un mix de minciunã cu adevãr, lansat cu scopul de a genera
confuzie, îndoialã ºi în cele din
urmã sã-þi influenþeze într-un fel
decizia. O ºtire falsã te poate
determina sã iei o decizie proastã. De exemplul, Brexit-ul s-a
realizat pe baza unor campanii
laborioase, pe multã emoþie, iar
la final rezultatul a fost cel vizat: Marea Britanie, afarã din
UE, cu consecinþe, incluisv pentru voi tinerii care doriþi fie sã
studiaþi în UK, fie sã munciþi,
începând cu anul viitpr”, le-am
explicat tinerilor.

„Sã citeºti declaraþiile
medicilor de specialitate”
Pentru cã cel mai aprins subiect zilele acestea este cel legat
de coronavirus, lect. univ. dr.
Constantin Crãiþoiu le-a vorbit
elevilor de modul în care ar trebui sã se informeze despre acest
virus. I-a îndrumat pe elevi,
printr-un joc interactiv de „întrebare – rãspuns” cãtre sursele oficiale ºi credibile în materie de sãnãtate. La final, tinerii au plecat
informaþii despre acest virus ºi
au înþeles cã nu tot ceea ce se
scrie, e ºi adevãrat. “Când vorbim despre infecþia cu coronavirus, informaþia corectã o sã o

Prof. George Bercea, directorul Liceului Tehnologic Auto:
„Vã mulþumesc cã aþi selectat ºi liceul nostru. Subiectul legat
de fake-news, precum ºi cel legat de riscurile folosirii în exces al
calculatorului, sunt foarte utile, pentru cã sunt tineri efectiv dependenþi de telefoane, de internet. Mã bucur totodatã cã elevilor
li s-a vorbit ºi despre coronavirus ºi cum sã-ºi caute informaþiile
ei ºi familile lor despre acest virus. Totodatã, am vrut sã fie prezent ºi managerul Bibliotecii Judeþene pentru cã vreau sã-i stimulez ºi eu pe elevii noºtri sã meargã la bibliotecã, sã participe la
evenimente, sã citeascã ºi sã-ºi dezvolte orizonturile”
primeºti de la cineva de specialitate. Trebuie sã vorbeºti cu un
medic epidemiolog. Sã citeºti
declaraþiile medicilor de specialitate ºi mai puþin ce crede un
jurnalist sau altul, care nu are
pregãtirea necesarã în acest domeniu”, a spus prodecanul Facultãþii de Sociologie.
La rândul sãu, Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi Aristia Aman,
prin prisma faptului cã este absolvent în Teologie le-a vorbit tinerilor de modul în care s-a rostogolit pânã-n zilele noastre, fake
news-ul legat de Mariei.Magdalena. „ªi astãzi, Maria- Magdale-

na este prezentatã într-un anume
fel oamenilor. ªi ºtim cu toþii cum.
Vã spun cã este un fake news...”.
În plus,Lucian Dindiricã i-a îndemnat pe elevi sã citeascã ºi sã
se informeze corect, iar pentru cã
vizita la Liceu a avut loc chiar de
Ziua Mondialã a Scriitorilor, prezenþa directorului Bibliotecii în
mijlocul tinerilor a fost una inspiratã. Din pãcate, am aflat cã sunt
ºi elevi de liceu care nu au ajuns
niciodatã într-o salã de bibliotecã. Sperãm cã i-am determinat sã
vinã atât la activitãþile organizate
de instituþia de culturã, cât ºi la
activitãþile organizate de liceul lor.
MARGA BULUGEAN

la nivelul fiecãrei unitãþi de învãþãmânt va avea loc procesarea
cererilor prin care se solicitã înscrierea la altã unitate decxât cea
de circumscripþie, pe locurile
rãmase libere, admiterea sau respingerea fiind fãcute prin aplicarea criteriilor generale ºi specifice de departajare, pe 1 aprilie
urmând sã fie cunoscutã situaþia
pentru cea de-a doua etapã.
Ceasta se va desfãºura, pentru
depunerea cererilor, în intervalul
23 – 30 aprilie, prin depunerea
cererilor – tip de înscriere, la
secretariatul unitãþii de învãþã-

mânt aflate pe prima poziþie dintre cele trei opþiuni exprimate
pentru a doua etapã, de cãtre
pãrinþii copiilor care nu au fost
cuprinºi în nicio unitate de învãþãmânt în faza anterioarã sau care
nu au participat la ea. Pe 7 mai,
vor fi afiºate listele cu copiii înscriºi în clasa pregãtitoare. Între
8 – 15 mai, vor avea loc centralizarea ºi soluþionare de cãtre ISJ
a cererilor pentru copiii care nu
au fost înscriºi, avându-se în
vedere, cu prioritate, interesul
educaþional al copilului.
CRISTI PÃTRU

A început înscrierea în clasa pregãtitoare
Ieri, a început înscrierea elevilor în clasa pregãtitoare,
pentru anul ºcolar 2020/2021. Faþã de anii precedenþi, apar
câteva modificãri în metodologia ºi procedura de lucru,
însã reprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj
spun cã sunt pregãtiþi pentru rezolvarea tuturor cazurilor.
Ieri, a început înscrierea copiilor în învãþãmântul primar –
clasa pregãtitoare – prima etapã,
care va avea finalitate pe 23 martie. Este vorba de anul ºcolar
2020/2021. Au intervenit câteva
noutãþi, cea mai importantã fiind
repartizarea la clase , nu pe preferinþe, ºi pe calculator, în ordine alfabeticã. „Conform procedurii, repartizarea se va face în
ordinã alfabeticã, iar acolo unde
sunt aceleaºi nume vor fi luate
în calcul mai multe criterii: iniþiala tatãlui, cel de-al doilea prenume, acolo unde este cazul, repartizarea în unitãþi de învãþãmânt
unde sunt mai mulþi fraþi, etc.
Suntem pregãtiþi sã rezolvãm toate situaþiile. Conform planului de
ºcolarizare pentru 2020/2021,
avem, în Craiova, 72 de clase,

cu 1.825 de locuri , la învãþãmântul de masã, iar în Dolj sunt
2.875 de locuri în 148 de clase
în total, vorbim despre învãþãmântul public, la care se adaugã
110 locuri în învãþãmântul particular, plus cinci clase în în ceea
ce priveºte „step – by - step”.
Existã, la nivelul fiecãrui judeþ,
constituitã o formaþiune de studiu, procedura fiind afiºatã atât
pe site-ul ISJ, cât ºi la unitãþile
de învãþãmânt, iar pentru orice
informaþii se poate accesa „Telverde”, la nr.0800816251. Partener în înscrierea la ºcoala pregãtitoare este Centrul Judeþean
de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã Dolj”, a precizat precizat
prof. Monica Leontina Sunã,
inspector general al învãþãmântului doljean.

Douã faze de parcurs
Condiþiile de înscriere în învãþãmântul primar sunt foarte
clare. Astfel, pãrinþii/tutorii legali
ai cãror copii împlinesc vârsta de
ºase ani pânã pe 31 august 2020,
inclusiv, au obligaþia de a înscrie
copiii în învãþãmântul primar, în
ºcoala pregãtitoare. Cei mici,
care împlinesc vârsta în intervalul 1 septembrie – 31 decembrie
2020, inclusiv, pot fi înscriºi
dacã dezvoltarea lor psihosomaticã este corespunzãtoare, certificarea fiind fãcutã de specialiºti
CJRAE Dolj. În perioada 4 martie – 23 martie, se va desfãºura
prima etapã de înscriere a copiilor, efectuatã de cãtre pãrinþi/tutori legal instituiþi/reprezentanþi
legal, online sau la unitatea de
învãþãmânt unde se solicitã înscrierea, zilnic, în intervalul orar
08:00 – 18:00, în perioada luni –
vineri a fiecãrei sãptãmâni. Pe 26
martie, Comisia naþionalã va procesa, informatic, cererile de înscriere, iar între 27 – 30 martie,
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Vlad Craioveanu, special guest-star în spectacolul
RADIO, la Teatrul Naþional „Marin Sorescu” Craiova
Vlad Craioveanu, unul dintre cei
mai cunoscuþi ºi mai iubiþi oameni de
radio, este special guest star-ul spectacolului RADIO de Eric Bogosian,

Cunoscut publicului pentru
emisiunile realizate în FM la peste 14 posturi de radio, printre care
amintim PRO FM, Radio Guerrilla, Tanãnana, Radio 21 sau
Smart Radio sau pentru emisiunea ZERO de la PRO TV, Vlad
Craioveanu se întoarce în Craiova natalã pentru a face parte
din reprezentaþia spectacolului
Radio de Eric Bogosian, regia
Bobi Pricop.
Cea mai recentã premierã a
Naþionalului craiovean se bucurã de un mare succes, atât în
rândul publicului cât ºi al criticilor de specialitate, dovadã fiind
nenumaratele cronici apãrute în
publicaþiile naþionale de specialitate, dar ºi recenta nominalizare a
lui Sorin Leoveanu la Premiul
UNITER pentru cel mai bun actor în rol principal, pentru rolul
Barry Champlain.
Regizorul Bobi Pricop a fãcut un
spectacol fascinant despre demenþa
patologicã a lumii cu un text de Eric

regia Bobi Pricop, ce se va juca sâmbãtã, 7 martie 2020, ora 19:00, la
Teatrul Naþional „Marin Sorescu”
Craiova, Sala Amza Pellea.

Se situeazã constant la cotele
performanþei. Îºi construieºte
personajul din voce ºi din atitudini. Este ba dur, ba cãutat astfel, ba fals antipatic. Poartã masca brutalitãþii. De autoprotecþie.
Este cel cãruia nu îi pasã, nu se
teme de nimeni. Care îºi ia în
rãspãr ºi ºefii, ºi ascultãtorii.
Numai cã vinerea aceea fiind cu
totul altfel, tot mai altfel ajunge
sã fie ºi personajul interpretat de
Sorin Leoveanu. Vulnerabil, tot
mai uman, tot mai nesigur, scârbit de alþii, de America în primejdie, de sine.

Bogosian, “Talk Radio”, premiat cu
Premiul Pulitzer în 1987 ºi ecranizat de Oliver Stone în 1988. Este
surprinzãtor sã vezi cum o emisiune radiofonicã de aproape douã ore,
redatã ca atare pe scenã, devine atât
de palpitantã ºi pe plan vizual.

Oana Stoica, Scena9

Sorin Leoveanu ne þine în prizã pe toþi preþ de vreo douã ore.

Mircea Morariu,
Revista Amfiteatru

„Mi-am petrecut copilaria ascultându-l pe Andrei Gheorghe.
Acel „Salutare, naþiune!”, auzit
în miez de noapte la cãºti. Midnight Killer era genul de emisiune care te ducea în toate direcþiile, cu o atmosferã de libertate
absolutã, se putea spune cam

orice. Asta cred cã era cel mai
fascinant: neprevazutul cãtre care
accelera Andrei Gheorghe cu
mult umor negru, un cinism total hipnotizant ºi replici geniale.

Bobi Pricop,
regizorul spectacolului

„E un privilegiu sã pot readuce pe scenã puþin din nostalgia
acelor ani, aºa cum o percep eu,
sã experimentez cu felul în care
doar o voce care pãtrunde prin
întuneric în mintea ta devine
spectacol. Mi s-a pãrut o provocare minunatã, aceasta de a gãsi
dinamismul ºi confilctul în întâlnirea dintre voci. Mi-am dorit ca
acest spaþiu sonor sã devinã cât
se poate de concret. Aºa cã pe
scenã nu se întamplã prea multe
acþiuni, cum suntem obiºnuiþi.
Povestea se desfãºoarã mai curand în mintea spectatorilor, aco-

lo sunt imaginaþi ºi prind viaþa
cei care sunã în direct.”
Bobi Pricop, unul dintre cei
mai inovativi ºi suprinzãtori tineri
regizori, candidat, începând cu
anul trecut, la Premiul Europa
pentru Teatru, este la cea de-a
patra montare la Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din Craiova, dupã PROFU2 DE RELIGIE de Mihaela Michailov, ILUZII de Ivan Vîrîpaev ºi AUTORUL de Tim Crouch.
Radio vorbeºte despre nevoia
fiecãruia dintre noi de a fi vocea
lumii sale. Folosindu-ne de tehnologia pe care o avem la dispoziþie, cãutãm sã le vorbim celorlalþi despre noi, despre fricile, angoasele, descoperirile, emoþiile,
curiozitãþile, aºteptãrile sau neîmplinirile noastre. Sperând cã, la
capãtul mãrturisirilor noastre, se
va afla cineva care simte la fel.

Urmãtoarea staþie - Casa Cãnciulescu din Craiova „Îngheþata ºi alte povestiri din anii 80”,
Casa Cãnciulescu este un monument istoric de arhitecturã din secolul XX. Situatã la intersecþia dintre str. Simion Bãrnuþiu ºi str. 24 Ianuarie, casa i-a aparþinut
dr. Mihail Cãnciulescu, una din figurile reOriginar din comuna Poiana
Mare, Mihail Cãnciulescu s-a
nãscut la data de 22 februarie
1885. Fostul elev al Liceului Carol I din Craiova, Cãnciulescu a
fost medic intern la sanatoriul
Techerghiol, la spitalul din Sinaia ºi la Spitalele Civile din Bu-

prezentative ale lumii medicale olteneºti
din România, iar pentru contribuþia lui în
dezvoltarea medicinei, autoritãþile din
Craiova au dat numele doctorului unei
strãzi din cartierul 1 Mai.

cureºti ºi medic extern al Spitalului Brâncovenesc din capitalã,
dupã ce a absolvit cursurile Facultãþii de Medicinã din Bucureºti. A revenit în Craiova, a fost
ales bibliotecar la Cercul Medico-Farmaceutic, a devenit medic secundar stagiar al Spitalu-

lui Filantropia, ulterior medic
primar al secþiei de copii, medic
primar al Secþiei Medicale ºi
chiar director, a fost numit apoi
director al Centrului TBC din
judeþul Dolj, dar a fost ºi fondatorul revistei „Acta Medica
Romana”, el fiind unul dintre
promotorii iniþiativelor pentru
înfiinþarea învãþãmântului medical în Craiova.
Mihail Cãnciulescu a primit
ordinul Coroana României cu
spade ºi titlul de doctor docent
în medicinã. Numit membru al
ordinului Steaua României a primit Medalia de aur a Fundaþiei
Al. Christescu ºi Premiul Dr. L.
L. Russ al Academiei de Medicinã, dar ºi titlul de medic emerit. Tot el a fost preºedinte al
Asociaþiei docenþilor de la Facultatea de Medicinã din Bucureºti ºi membru corespondent
al Academiei de Medicinã din
Romania.

la Biblioteca Judeþeanã

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” gãzduieºte
astãzi, 5 martie 2020, începând
cu ora 17:00, în sala „Acad. Dinu
C. Giurescu”, lansarea volumului „Îngheþata ºi alte povestiri
din anii 80”, autor Alexandru Bã-

loi (Lisandru). La eveniment
ºi-a anunþat participarea Iulia
Teodorescu.
„La 17 iunie 1969 apare pe
lume, prin milã Divinã, în familia lui Ion Bãloi ºi Elena, zisã
Lineta, fiul cel mic Alexandru
Bãloi, zis Lisandru. Scriitorul
este al patrulea copil din familie, dupã fraþii sãi: Trifu, Ionicã ºi Cleopatra (Mãria).
Chiar ei sunt protagoniºti ai
diverselor întâmplãri descrise în aceastã carte. Urmeazã
cursurile ºcolii generale în localitatea natalã, liceul în oraºul de lângã râul Olt – Slatina.
Efectueazã stagiul militar, urmeazã cursurile militare de
ofiþeri ºi ale Academiei Militare Bucureºti, promoþia 101, ºi,
din 2017, se dedicã scrisului.
Lucrarea de faþã este lancea care
sparge gheaþa indeciziei, cartea
amintirilor ºi trãirilor din copilãria
sa, o intituleazã sugestiv dupã o
povestire: ÎNGHEÞATA ºi alte
povestiri din anii 80”. Alexandru
Bãloi, în Postfaþa volumului.
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LICEUL Tehnologic Costin D.
Neniþescu, cu sediul în Craiova,
str.Paºcani, nr.9, Dolj, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii contractuale vacante,
pe duratã nedeterminatã, conform
HG nr.286/2011: - administrator financiar grad I -0,5 normã post (administrator financiar cantinã); -supraveghetor noapte I -1 post; -îngrijitor
I -2 posturi; -paznic I -1 post. Concursul se va desfãºura astfel: -Proba scrisã: 27.03.2020, ora 10.00 -(administrator financiar, supraveghetor noapte, paznic); -Proba practicã: 27.03.2020, ora 10.00 –îngrijitori;
-Interviu: 30.03.2020, ora 10.00 -(administrator financiar, supraveghetor noapte, paznic). Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: Condiþii specifice: -studii conforme postului solicitat; -vechimea
în muncã constituie un avantaj; abilitãþi de lucru în echipã. Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în 10 zile lucrãtoare de la data publicãrii anunþului
în Monitorul Oficial. Relaþii suplimentare la: Liceul Tehnologic Costin D.Neniþescu Craiova. Telefon
0351.411.568.
COLEGIUL Naþional „Nicolae
Titulescu”, cu sediul în localitatea
Craiova, str. Doljului, nr. 12, judeþul
Dolj, organizeazã concurs pentru
ocuparea funcþiei contractuale vacante, pe perioadã nedeterminatã,
de paznic, studii medii, conform HG
286/23.03.2011 ºi HG 1027/11.11.2014.
Concursul se va desfãºura astfel:
Proba scrisã, în data de 27.03.2020,
ora 10.00, proba interviu în data de
03.04.2020, ora 10.00. Relaþii suplimentare la secretariatul ºcolii, telefon: 0251.554.458, persoanã de contact: Onicã Monica.

AMG MINERALS SRL, titular al
proiectului „Balastierã cu staþie de
sortare ºi bazin de alimentare motorinã pentru uz propriu”, 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 de mai sus, propus a fi amplasat în mun.Calafat, sat Basarabi, T14,
Izlaz Basarabi, judeþul Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Dolj, din Craiova,
str.Petru Rareº, nr.1, jud.Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.30 ºi
vineri, între orele 08.00-14.00, 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 APM Dolj. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea
ce priveºte conþinutul raportului privind impactul asupra mediului (inclusiv evaluarea adecvatã) la sediul
APM Dolj, în termen de 10 zile de la
data publicãrii anunþului pe pagina
de internet a APM Dolj.

ANUNÞ PREALABIL PRIVIND
AFIªAREA PUBLICÃ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI. Unitatea administrativ-teritorialã
Piscu Vechi, din judeþul Dolj, anunþã
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.1, 24, începând cu data de
10.03.2020, pe o perioadã de 60 de zile,
la sediul Primãriei Piscu Vechi, conform art.14, alin.(1) ºi (2) din Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/
1996, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul primãriei ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de
Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã.
Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace de comunicare
decât cele menþionate mai sus, nu vor
fi luate în considerare.

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.

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 douã
chioºcuri noi,
cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457.
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Grãdiniþa cu Program Prelungit „Voiniceii”, cu sediul în Craiova, str. Colonel Scarlat Demetriade, nr.10, judeþul Dolj, organizeazã
concurs pentru ocuparea funcþiilor contractuale temporar vacante
de îngrijitor (1 post perioadã determinatã -4 luni ºi 1 post perioadã
determinatã -1 an), conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfãºura astfel: -Proba scrisã în
data de 20 martie 2020, ora 13.00; Proba practicã în data de 23 martie
2020, ora 13.00; -Proba interviu în
data de 25 martie 2020, ora
13.00. Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: -studii: superioare sau modul pedagogic; -vechime în muncã: minim 5 ani;
-activitate/voluntariat în activitãþi cu
copiii, ca îngrijitor: minim 1/2 ani; fãrã cazier judiciar. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile lucrãtoare de la publicarea anunþului în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Grãdiniþei cu P.P. „Voiniceii”. Relaþii suplimentare la sediul:
Craiova, str.Colonel Scarlat Demetriade, nr. 10, persoanã de contact:
Cilibiu Lavinia Nadia, telefon
0766.627.833, fax 0253.554.166, e-mail:
gradinita32_craiova@yahoo.com.
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.

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.

Vând porþi metalice în stare
bunã. Comuna Goieºti, Dolj.
Preþ negociabil 1600 RON.
Telefon: 0722/233.332.
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.

OFERTE ÎNCHIRIERI
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.

Vând 2 boilere pe gaze +
un boiler pe lemne. Telefon:
0751/136.216.
Vând aparat de mãrit + accesorii laborator foto. Telefon: 0351/181.202.
Vând trotinetã ºi bicicletã
copii - 50 lei bucata, raft
metalic 140-90-40- 80 lei,
negociabil. Telefon: 0351/
181.202.
Vând 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.

PIERDERI

PIERDUT Certificat constatator nr.43364 din 25.09.2014
aparþinând SC OMARI CRISCOM SRL, având J16/1319/
1993, CUI:4336373. Se declarã nul.

DECESE
Membrii filialei Craiova
a Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti (UZP) deplâng
stingerea din viaþã a distinsului lor fost coleg
MIHAI NICOLA, reporter
de real talent la Radio
Oltenia Craiova. Condoleanþe familiei îndoliate!

 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:

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

Vând telefon mobil SAMSUNG nou preþ acceptabil.
Telefon: 0351/805.288; 0774/
682.257.
Vând palmieri la ghiveci
anul II, arbore de mãtase,
TERENURI leandru, lãmâi anul I de
CASE
Vând teren Predeºti, 800 mp, fructificare, pomi fructiferi la
Vând casã frumoasã în co- utilitãþi, pitoresc, ideal pentru ghiveci, gutui, pãr, nuc,
muna Vîrtop, judeþul Dolj. casã sau casã de vacanþã. trandafiri. Telefon: 0784/
Telefon: 0745/602.001.
Telefon: 0773/996.446.
893.160.

Maºinã de cusut Ileana cu
pedalã- 250 lei, cuverturã
pluºatã grena ºi 2 carpete
pentru fotolii – 150 lei, covor persan 220/210 – 100
lei, sãpun de casã 5 lei /
kg. Telefon: 0770/303.445.
Vând robot bucãtãrie cu
bol 6,5l inox, oglindã cristal 160/80 cm, cuier hol, aþã
cusut goblen, hainã piele
întoarsã cãprioarã nr. 50.
Telefon: 0752/236.667.
Vând bibliotecã lemn, 2
fotolii VINTAGE, 1 aparat
radio - pikup, 1 masã 12
persoane, 6 scaune, 1 birou, 1 maºinã de cusut (Rusia), 2 seturi inox (noi) crãtiþi - Italia, 2 undiþe de pescuit. Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

AUTO
VÂNZÃRI DIVERSE

PROPRIETAR, inchiriez
apartament 3 camere, decomandat, complet mobilat
ºi utilat, Zona George Enescu, Energetic. Telefon: 0740/
991.323.
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Cea mai
Cea
mai uºoarã
uºoarã grupã
grupã pentru
pentru
tricolori
tricolori în
în Liga
Liga Naþiunilor
Naþiunilor
România se va duela cu
Austria, Norvegia ºi
Irlanda de Nord în
viitoarea ediþie a
Nations League
Naþionala României a fost
repartizatã alãturi de Austria,
Norvegia ºi Irlanda de Nord,
în Grupa 1 a Ligii B, la tragerea la sorþi a Ligii Naþiunilor
la fotbal, ediþia 2020-2021,
care a avut loc la Amsterdam.
Tricolorii vor înfrunta din nou
Norvegia, pe care au avut-o
ca adversarã în preliminariile
EURO 2020. Este de departe
cea mai uºoarã grupã în care
puteau evolua tricolorii, vari-

anta cea mai dificilã fiind în
compania Rusiei, Serbiei ºi
Turciei, adicã grupa din care
face parte Ungaria. Meciurile
din faza grupelor Ligii Naþiunilor se vor disputa în perioada septembrie-noiembrie
2020: etapa 1 în perioada 3-5
septembrie, etapa a 2-a în perioada 6-8 septembrie, etapa
a 3-a în intervalul 8-10 octombrie, etapa a 4-a între 11-13
octombrie, etapa a 5-a în perioada 12-14 noiembrie, iar
etapa a 6-a în perioada 15-17
noiembrie. „N-aº fi vrut Austria! Cu celelalte echipe din
prima urnã n-aº fi avut probleme. Mi se pare cã Austria
e o naþionalã în formã. În rest,
este o grupa echilibratã, o sã

Componenþa grupelor
din cele patru ligi:
Liga A
Grupa 1: Olanda, Italia,
Bosnia-Herþegovina, Polonia;
Grupa 2: Anglia, Belgia,
Danemarca, Islanda;
Grupa 3: Portugalia, Franþa,
Suedia, Croaþia;
Grupa 4: Elveþia, Spania,
Ucraina, Germania;
facem tot posibilul sã terminãm pe primele douã locuri.
Va trebui sã încercãm sã ne
facem jocul indiferent de adversarul pe care-l întâlnim,

cum am fãcut ºi la tineret. În
jocurile cu echipele nordice
trebuie sã evitãm sã ne mãsurãm forþele cu ei”, a spus Rãdoi, pentru ProTV.

Alb-albaºtrii sub lupã

Liga B
Grupa 1: Austria, Norvegia,
Irlanda de Nord, România;
Grupa 2: Cehia, Scoþia,
Slovacia, Israel;
Grupa 3: Rusia, Serbia,
Turcia, Ungaria;
Grupa 4: Þara Galilor,
Finlanda, Irlanda, Bulgaria;
Liga C

Pigliacelli – Ca ºi la meciul
precedent cu Mediaºul, a primit
un gol din penalty. Ca ºi intervenþii, a fost numai reluarea pe
spate a lui Buº, fãrã intensitate,
prinzând mingea în doi timpi.
Vlãdoiu – Pentru un jucãtor
under, a fost ok, a reprezentat
mereu o soluþie de avarie, ori
când a lipsit Martic, ori când
au fost probleme cu Mihãilã.
Pentru ce are nevoie echipa, nu
se poate spune cã dã randament. Se chinuie sã dea o centrare bunã de când a început
campionatul, a stagnat. A fost
fault la Buº, la startul fazei golului de 2-1, dar astfel de intervenþii au fost ºi din partea oaspeþilor, tot nesancþionate, aºa
cã protestele Mediaºului sunt
doar de imagine, nu sunt realiste. Aceeaºi manierã, de a lãsa
jocul liber, a abordat-o Feºnic
ºi la Dinamo – FCSB.
Acka – A fost recuperat cu
câteva zile înainte de meci, în
condiþiile crizei pe acest post, la
meciul cu Mediaº. A avut douã
ezitãri, dar per total a fãcut un
meci destul de bun. Problema
la el este cã la un moment dat
apare gafa, rãmâne de vãzut
când, fiindcã nu va întârzia. Îºi
poate trece în cont acel ºut ok
de la marginea careului, pe lângã poartã, în condiþiile în care
nu prea are astfel de ocazii, nul prinde jocul acolo.
Tiago Ferreira –Personajul
pare sã joace împotriva propriei
echipe. E greu de crezut cã pe
la juniori nu gãsim un jucãtor
care sã poate evolua mãcar la
nivelul portughezului. Când a
intrat cu CFR s-a împiedicat, a
dat mingea adversarilor, a fost
dezastru. Acum, într-o situaþie
simplu de rezolvat, le-a oferit
oaspeþilor egalarea. Pare incre-

dibil cum a gestionat acea fazã,
când Buº primise cu spatele ºi
ieºea din cadrul porþii. L-am
putea bãnui ºi de non-combat,
la cum joacã. Când porneºti cu
1-0 de la vestiare ºi te egaleazã
un coechipier, e greu sã-þi reprimi pornirile, reacþiile de frustare. ªi a mai avut încã douã
ezitãri, practic fanilor le îngheaþã
sângele în vine când ajunge mingea la el. E adevãrat, a fost folosit de nevoie, dar nici Papurã
nu a mai rezistat la pauzã, probabil i-a fost teamã cã va sabota în continuare echipa. Sã sperãm cã nu-l mai vedem pe teren
pânã când i se terminã contractul cu Craiova. Ce ghinion
am avut cã n-a acceptat transferul la FCSB.
Bancu – E clar cã nu e în
forma de anul trecut, se vede
cã a ratat pregãtirea. Nu are acelaºi ritm, nu centreazã aºa cum
o fãcea, nu are aceleaºi acþiuni
ofensive, nici pe apãrare nu a
dat randament, au fost destule
momente în care a fost depãºit.
A avut acel ºut în prima reprizã,
respins de portar, la o fazã fixã
executatã interesant, probabil o
schemã.
Mateiu – Meci destul de
bun, dar ultima impresie a fost
cea care a contat ºi el a deviat
acel ºut al lui Chamed, care putea sã aducã remiza, pe final.
Nistor – Nu se poate spune
cã nu a confirmat la Craiova,
este chiar un jucãtor important.
A descurcat unele faze, a pasat
la ambele goluri, respectiv la penalty-ul scor de Ivan ºi la golul
lui Mihãilã. Poate mai mult, am
vãzut acest lucru la Dinamo. A
luat ºi el un galben, ca majoritatea coechipierilor sãi, într-o rãbufnire a lui Feºnic,care a avut
o perioadã în care a simþit cã

pierde jocul din mânã ºi a dat
galbene cu nemiluita, majoritatea degeaba.
Cicâldãu – Din nou a fãcut
un meci bun, a marcat din penalty, a fãcut o primã reprizã
aproape impecabilã, a recuperat
mult, a alergat, a pasat, s-a implicat în majoritatea acþiunilor.
Dupã pauzã a mai scãzut ritmul,
a pãrut cã oboseºte pe final.
Ivan – A scos penalty-ul, a
ratat douã ocazii mari, una pe
reprizã, dar per total a fãcut un
meci bun. Pãcat cã s-a accidentat. Nu sunt deloc îndreptãþite
fluierãturile la adresa lui ºi este
salutarã intervenþia galeriei, care
l-a încurajat în acel moment.
Rãmâne un jucãtor important.
Koljic – A avut o evoluþie
bunã, dar e clar cã nu e în apele
sale. Chiar dacã a marcat la Iaºi,
nu se poate spune cã ºi-a revenit la forma din trecut. E oarecum firesc sã mai aibã nevoie
de timp. A avut parte ºi de surplus de adversari în ultimele dispute, cu CFR Cluj ºi Mediaº,
CFR-ul apãrându-se în stilul
Petrescu, iar Edi Iordãnescu a
jucat o orã cu 5 fundaºi. Când
s-au mai eliberat spaþiile, a avut
acea mare ºansã de 3-1, la pasa
lui Vãtãjelu. Koljic a creat practic cele douã ocazii ale lui Ivan,
la a doua deschizând bine pentru Mihãilã.
Mihãilã – Dacã scoatem din
discuþie golul ºi pasa pentru ocazia lui Ivan din repriza secundã,
a avut o prestaþie slabã, chiar
dacã a fost declarat omul meciului. A greºit multe pase, a fost
defazat, nici pe defensivã nu a
fost exemplar. Numai cã nu putem sã nu evidenþiem faza golului, când a avut o reacþie de mare
fotbalist. A apãrut din spatele
fundaºului, ºi a reluat cu capul

o minge sãritã din pãmânt, practic din drop, direcþionând-o perfect, la colþ. A fost o execuþie
extrem de dificilã ºi pe care nu
am mai vãzut-o de foarte mult
timp în campionatul nostru, o
reluare de atacant de rasã. A mai
tras un ºut în prima parte, care
a ocolit colþul lung.
Dielna – Dacã nu-l înlocuia
pe Tiago, avea „recenzie” negativã la debut. Nu a impresionat,
nu pare în forma care l-a remarcat când era la Dinamo. Pare
lent, a pasat aiurea de câteva ori.
A ºi respins câteva mingi. Cam
masiv, sã vedem ce se întâmplã
când va fi prins în bandã, pe
vitezã, probabil galbenul vine de
la sine. Mai are nevoie de pregãtire. Craiova s-a chinuit un an
de zile sã aducã un fundaº ºi a
transferat unul care nu a mai
jucat de 5 luni.
Vãtãjelu – Deºi nu a mai jucat acolo vreodatã, nu se poate
spune cã nu i se potriveºte postul
de atacant dreapta. Fãrã a insinua cã trebuie sã evolueze în continuare acolo, doar cã în acel
moment, în care Bãrbuþ nu era
pe bancã, s-a dovedit fost o soluþie potrivitã. Este tehnic, are
vitezã, ºi poate veni cu stângul
pe interior sã tragã. A pasat bine,
cu dreptul, la ocazia lui Koljic,
chiar dacã mingea a ajuns la bosniac dupã un luft al unui fundaº.
S-a implicat ºi în alte faze, a ajutat echipa cât a fost pe teren.
Qaka – Pãcat cã nu a plecat
în iarnã. A jucat puþin, dar mai
bine nu juca deloc, findcã un
puºti de pe bancã ar fi fost mai
activ. Rãtãcit pe teren, a ratat
posesia în douã rânduri, a pãrut
bezmetic. Pãi la 10 de euro pe
lunã sã apari în halul acesta?
Nici salariul minim pe economie
nu l-ar merita!

Grupa 1: Azerbaidjan,
Luxemburg, Cipru,
Muntenegru;
Grupa 2: Armenia, Estonia,
Macedonia de Nord, Georgia;
Grupa 3: R. Moldova,
Slovenia, Kosovo, Grecia;
Grupa 4: Kazahstan, Lituania,
Belarus, Albania;
Liga D
Grupa 1: Malta, Andorra,
Letonia, I. Feroe;
Grupa 2: San Marino,
Liechtenstein, Gibraltar.

Liga a IV-a Dolj,
etapa a 17-a
În Liga a IV-a Dolj, etapa a
16-a, s-au înregistrat rezultatele: Recolta Ostroveni - Progresul Segarcea 1-1, Danubius
Bechet - Flacãra Moþãþei 5-1,
ACS Desa - Dunãrea Calafat
12-0, Metropolitan Iºalniþa Victoria Pleniþa 4-0, Unirea
Amãrãºtii de Jos - Jiul Podari
2-1, UT Dãbuleni - Viitorul
Mãceºu de Sus 6-0, Progresul
Cerãt - Tractorul II Cetate 3-2,
Tineretul Poiana Mare - CS
Cârcea 0-4.
Clasament: 1. UT Dãbuleni
42p, 2. Jiul Podari 41p, 3. CS
Cârcea 40p, 4. Metropolitan
Iºalniþa 40p, 5. Danubius
Bechet 39p, 6. Unirea Amãrãºtii
de Jos 35p, 7. Progresul Cerãt
31p, 8. Victoria Pleniþa 26p, 9.
ACS Desa 17p, 10. Tractorul
II Cetate 17p, 11. Tineretul
Poiana Mare 16p, 12. Progresul Segarcea 15p, 13. Viitorul
Mãceºu de Sus 15p, 14.
Flacãra Moþãþei 10p, 15.
Recolta Ostroveni 10p, 16.
Dunãrea Calafat 0p.

