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Coronavirusul închide arenele!

Din cauza coronavirusului, ºi competiþiile
sportive au de suferit ºi în România. Guvernul a
decis sã interzicã, pe tot parcursul lunii martie,
evenimentele publice cu peste 1.000 de persoane, iar pentru cele cu mai puþin de 1.000 de
persoane e nevoie de acordul DSP. Derby-ul
FCSB – „U” Craiova, de asearã, s-a jucat fãrã

spectatori, fanii olteni primind vestea în momentul în care se pregãteau sã plece spre Capitalã.
De asemenea, s-a sistat vânzarea de bilete pentru urmãtoarele partide ale ªtiinþei, cu FC Botoºani ºi Astra, de pe teren propriu. Universitatea Craiova este de departe cea mai afectatã de
aceastã decizie, deoarece este echipa cu cea mai

mare medie de spectatori la meciurile de acasã.
În acelaºi timp, FRF a anunþat cã, pentru partida
România U21 – Danemarca U21, programatã pe
31 martie, la Craiova, vânzarea tichetelor a fost
suspendatã. Rãmâne de vãzut dacã evenimentele sportive programate luna aceasta vor fi
amânate ori se vor disputa fãrã spectatori.
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Epidemia de coronavirus a atins 98 de þãri!
Doctorul Simin Aysel Florescu, director medical la Institutul „Victor Babeº”
din Capitalã, ne-a certificat cã ne confruntãm deja cu o epidemie la nivel global. 98 de þãri ºi teritorii sunt deja atinse
în grade diferite de epidemia de coronavirus. Printre þãrile cele mai lovite: China – 80.695 cazuri; Coreea de Sud –
7134; Italia – 5883; Iranul – 5823. Referirile la coronavirusul românesc cu
primele interdicþii pentru populaþie, le-a
fãcut, ieri la prânz, secretarul de stat în
ministerul de Interne, Raed Arafat, ºeful
Departamentului pentru Situaþii de Urgenþã, care a comunicat setul de mãsuri
menite a limita epidemia de coronavirus.
Raed Arafat, pe un ton calm, în cuvinte
bine alese, a comunicat procedeul ºi criteriile de suspendare a cursurilor ºcolare în unitãþile de învãþãmânt în contextul confirmãrii unui caz sau a mai multor cazuri cu infecþie cu coronavirus. A

MIRCEA CANÞÃR
manuel Macron a convocat Consiliul de
fãcut referire la aprobarea mãsurilor de
Apãrare, dupã ce s-a trecut la faza a treinterzicere a oricãror acivitãþi care preia de alertã. În douã departamente, Hout
supun participarea unui numãr mai mare
Rhin ºi L’Oise, cursurile ºcolare au fost
de 1000 de persoane. Mãsurile sunt preîntrerupte. Întreaga lume a sportului este
vãzute pânã la sfârºitul lunii în curs, dar
perturbatã. Campionatul mondial femivor putea fi prelungite în funcþie de evonin de hokey (30 martie – 10 aprilie) din
luþia la nivel european. Vizate sunt preCanada a fost anulat. Marele Premiu de
ventiv atât evenimentele publice cât ºi
Formula 1 de la Shanghai (19 aprilie) dar
cele private desfãºurate în spaþii închise
ºi din Bahrain, de asemenea anulat. Comºi aer liber. S-au semnalat cazuri de copaniile aeriene, Lufthansa, care deþine
ronavirus dupã cum se ºtie ºi în RomâAustrian Airline ºi Swiss, Brussels Airlinia. Ansamblul de noi rigori instituite de
nes, British Airway ºi Air France îºi reRaed Arafat a survenit dupã ce în Italia,
structureazã activitatea. Nu mai facem
mai exact în norul þãrii, s-au decretat
referire la pierderile financiare. Începând
mãsuri drastice pentru îndiguirea prode ieri, 8 martie a.c., sunt interzise mapagãrii epidemiei. Un sfert din populaþia
nifestãrile publice sau private, pe tot teþãrii a fost plasatã în carantinã de guritoriul þãrii, în spaþii deschise sau învernul condus de Giuseppe Conte. Machise, cu un numãr de persoane mai
nifestãrile culturale, sportive sau religioamare de 1000. Evenimentele la care este
se sunt interzise. Cu 148 de morþi ºi
estimatã participarea unui numãr mai mic
5883 de cazuri, Italia a luat mãsuri fãrã
de persoane pot fi organizate doar dupã
precedent. În Franþa, preºedintele Em-

obþinerea aprobãrilor de la Direcþia de
Sãnãtate Publicã localã. Pânã ieri în România fuseserã depistate cu noul coronavirus 13 persoane, alte 15 persoane
aflându-se în carantinã instituþionalizatã, iar alte 12.734 persoane în auto-izolare. Traversãm un moment delicat, fãrã
precedent ºi semnale de îngrijorare vin
de pretutindeni. Chiar dacã tonul mesajelor oficiale este unul bine calibrat, se
resimte o neliniºte generalizatã. Din acest
punct de vedere nu putem decât sã salutãm maniera calmã a dr. Raed Arafat
de a comunica ceea ce trebuie sã ºtim.
Când ne gândim cã fostul primar al Caransebeºului vrea sã îl schimbe... nu mai
spunem nimic. În fine, o încurajare ne
vine de la preºedintele american, Donald
Trump, care ne asigurã cã rata mortalitãþii legatã de COVID-19 este mult mai
micã decât cea comunicatã de OMS. Sã
sperãm cã are dreptate.
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naþional. În Dolj, fac parte din proiect trei instituþii
ºcolare: Liceul Teoretic „Adrian Pãunescu” din
Bârca, ªcoala Gimnazialã din Sadova ºi Liceul Tehnologic „Constantin Nicolãescu - Plopºor” din
Pleniþa. Din pãcate, pânã în prezent, nu poate fi pus
în practicã proiectul, deoarece nu au apãrut normele
metodologice ºi, în consecinþã, primãriile nu au
banii disponibili pentru a demara licitaþiile.
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de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescu în Parlament
parca e acasã: nu face nimic.

Proiectul este unul bine stabilit, care poate da o ºansã elevilor, mai ales celor proveniþi din
familii defavorizate economic,
dar, din pãcate, este numai pe
hârtie, nici pânã acum copiii neprimind hrana caldã promisã.
Toatã lumea stã în aºteptare, pânã
când vor fi publicate normele
metodologice. Primãriile sunt legate, actualmente, de mâini ºi de
picioare, neputând aloca bani din
buget pentru demararea licitaþiilor ºi, implicit, pentru acordarea
masei calde. Pânã când vor fi
clarificate lucrurile copiii vor
primi tot corn, lapte, mere, sandwich-uri, etc.

ManageriidinDolj,launison:
aºteptãm normele metodologice

În Dolj, sunt trei unitãþi ºcolare prinse în proiect, dar ma-

nagerii acestora sunt la unison în declaraþii: „aºteptãm
normele metodologice”. Directorul Liceului Teoretic
„Adrian Pãunescu” din Bârca,
prof. Petre Dumitru , unitate care a fãcut parte din proiect ºi anterior extinderii numãrului de ºcoli, este cât se
poate de realist ºi are ºi o dozã
de umor: „Ce sã mai vorbim?!
Noi nu ºtim nici cine este ministru de finanþe. Revenind, nu
putem face nimic, pânã când
nu apar normele metodologice, iar primãria, în calitatea sa
de ordonator principal de credite, nu poate demara licitaþia. Vom merge pe lapte ºi
corn, aºa cum a fost ºi pânã
acum”.
La rândul sãu, directorul
Liceului Tehnologic „Constan-

tin Nicolãescu - Plopºor” din
Pleniþa, prof. Ileana Iacob,
a precizat: „Nu au intrat, deocamdatã, banii în cont, deoarece nu au fost publicate normele metodologice. Acestea
trebuie sã aparã la 30 de zile
de la publicarea, în Monitorul
Oficial, a Ordonanþei de Urgenþã care statuteazã acest
program. Ar mai fi câteva zile
pânã atunci. Anul trecut, au
primit un sandwich. Cei din
clasele I – VIII primesc lapte,
corn, biscuiþi sau mãr. Masa
caldã este pentru toate ciclurile noastre de învãþãmânt, inclusiv pentru liceu ºi ºcoala
profesionalã. Avem 600 de
elevi care sunt în aºteptare”.

Situaþie similarã ºi la ªcoala Gimnazialã din Sadova,
dupã cum spune prof. Angela Cãlugãrescu, managerul
unitãþii: „Suntem în aceeaºi
situaþie ca ºi colegii noºtri din
Bârca ºi Pleniþa. Nu ne rãmâne decât sã aºteptãm. Pânã la
sosirea fondurilor, vom merge tot pe lapte, corn, mãr”.
Un proiect benefic, „Masã
caldã pentru elevi”, care riscã sã nu poatã fi pus în aplicare, din cauza unor motive
ce þin mai degrabã de lupta
politicã, una care, deja, a depãºit cadrul normalitãþii. Iar
cei care pierd sunt, în primul
rând, elevii.
CRISTI PÃTRU
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Patru firme au depuse oferte
pentru achiziþia celor 17 tramvaie
Nu mai puþin de patru firme, dintre care
douã din Turcia, una din Polonia ºi alta din
Ucraina, au depus ofertele pentru achiziþia
celor 17 tramvaie noi, care vor ajunge la
Craiova. Ofertele sunt în evaluare la Ministerul Dezvoltãrii, termenul-limitã pentru
desemnarea firmei care va livra garniturile
de tramvai fiind data de 11 august.

Tic A.S. din Turcia. Dupã cum
se ºtie, turcii au livrat, la Craiova
ºi autobuzele diesel.

Patru firme au cumpãrat
caietul de sarcini
Licitaþia pentru furnizarea unui
numãr de 17 tramvaie, finanþate din
fonduri europene nerambursabile,
a fost lansatã de Ministerul Dezvoltãrii Regionale. La sfârºitul lunii
februarie, mai exact pe data de 25
februarie, când a fost termenul-limitã de depunere a ofertelor, dupã
ce a fost prelungit, autoritãþile locale au anunþat cã licitaþia a trecut
de etapa depunerii de oferte. Nu mai
puþin de patru operatori economici
au fost interesaþi de aceastã licitaþie
ºi au depus oferte, ce vor fi analizate în perioada imediat urmãtoare.

Termenul-limitã este data de
11 august

Mai exact, conform documentaþiei de licitaþie, comisia de evaluare are termen pânã la mijlocul
verii – 11 august 2020 – pentru a
evalua, atât din punct de vedere
tehnic, cât ºi al capacitãþii financiare – ofertele firmelor care au
cumpãrat caietul de sarcini pri-

vind achiziþia celor 17 tramvaie.
Societãþile ce au depus oferte sunt
urmãtoarele: Bozankaya Otomotiv Mak. Ýml. Ýth. Ve Ýhr. A.Þ.
din Turcia; Pojazdy Szynowe
Pesa Bydgoszcz Spólka Akcyjna
din Polonia; Tatra-Yug din Ucraina ºi Durmazlar Makine San. Ve

Autoritãþile locale susþin cã
tramvaiele vor putea fi introduse
în trafic cât mai curând, imediat
dupã ce vor fi livrate de cãtre firma care va fi desemnatã câºtigãtoare. „Dupã mai multe încercãri,
licitaþia pentru cele 17 tramvaie
pare sã fi intrat pe linie dreaptã. La

ora actualã, avem patru oferte,
sper sã fie conforme ºi dupã evaluarea ofertelor sã fie desemnat un
câºtigãtor care sã furnizeze garniturile ºi sã putem vedea cât mai
repede noile tramvaie pe traseu”,
a declarat, la momentul anunþului
privind înscrierea ofertanþilor, Mihail Genoiu, primarul Craiovei.

Tramvaiele noi, introduse
pe trei rute

Valoarea totalã a proiectului
este de 202.349.385,00 lei – fon-

duri europene nerambursabile, iar
cofinanþarea Primãriei Craiova se
ridicã la 3.400.987,70 lei. Cele
17 tramvaie de aproximativ 25
de metri fiecare vor fi distribuite
pe trei rute ale operatorului local
de transport, dupã cum urmeazã: ruta 100: 10 tramvaie cu lungimea de cca 25 de metri; ruta
101: 3 tramvaie cu lungimea de
cca 25 de metri; ruta 102: 4 tramvaie cu lungimea de cca 25 de
metri.

Reducerea poluãrii
ºi creºterea numãrului
de cãlãtori

Potrivit autoritãþilor, obiectivul general al proiectului îl reprezintã promovarea mobilitãþii urbane durabile prin crearea
unui sistem de transport public
în Municipiul Craiova eficient,
ecologic ºi modern, care sã
conducã la reducerea cantitãþilor de CO2 ºi emisii poluante
deversate în atmosferã, reducerea numãrului de autoturisme în trafic, creºterea numãrului de persoane care utilizeazã transportul în comun, cu
impact asupra fluidizãrii traficului rutier.
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Peste 550 de persoane au fost angajate
prin intermediul AJOFM Dolj
În luna ianuarie a anului 2020, ca urmare a implementãrii Programului Judeþean de Ocupare a Forþei de Muncã,
prin intermediul AJOFM Dolj au fost încadrate în muncã
579 persoane, dintre care 248 femei.
35 ºi 45 de ani,139 au între 25 ºi 35
de ani, iar 84 sunt tineri sub 25 de
ani. „În funcþie de rezidenþã, din
totalul persoanelor încadrate în
muncã, 335 provin din mediul urban,
iar 244 persoane sunt din mediul
rural. Din punct de vedere al nivelului
de pregãtire al persoanelor pentru
care s-a identificat un loc de muncã,
cele mai multe persoane au studii
liceale/postliceale (237), urmate de
cele cu studii primare/gimnaziale
(155). Numãrul celor cu studii
profesionale este de 120, iar cei cu
studii universitare sunt în numãr de
67”, se precizeazã într-un comunicat
de presã al AJOFM Dolj.

275 persoane
sunt greu sau foarte
greu ocupabile

Din totalul persoanelor ocupate în
perioada de referinþã, 229 au peste 45
de ani, 127 au vârsta cuprinsã între

Din numãrul total de persoane care
au fost angajate prin intermediul
AJOFM Dolj, în luna ianuarie 2020,
275 persoane fac parte din categoria
celor greu sau foarte greu ocupabile.
Precizãm cã încadrarea într-o catego-

rie de ocupabilitate se realizeazã ca
urmare a activitãþii de profilare a
persoanelor înregistrate în evidenþele
noastre. “Pentru integrarea pe piaþa
muncii, persoanele aflate în cãutarea
unui loc de muncã înregistrate în baza
de date a agenþiei judeþene pentru
ocuparea forþei de muncã beneficiazã
de pachete personalizate de mãsuri
active prevãzute de Legea nr.76/2002
privind sistemul asigurãrilor pentru

ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de
muncã, modificatã ºi completatã”, se
mai spune în comunicatul respectiv...
Astfel, în luna ianuarie 2020, numãrul
persoanelor care au beneficiat de
asistenþã pentru înregistrarea în evidenþã
ca persoane aflate în cãutarea unui loc
de muncã, în vederea asigurãrii protecþiei sociale privind acordarea indemnizaþiei de ºomaj sau cuprinderea în mãsuri
active, a fost de 1.255 persoane.

37,5 milioane de euro vor fi
alocate cercetãrii de urgenþã
În urma publicãrii în luna ianuarie a unei
cereri de propuneri în valoare de 10 milioane de euro, Comisia Europeanã a asigurat o
sumã suplimentarã de 37,5 milioane de euro
alocate cercetãrii de urgenþã privind dezvol-

tarea de vaccinuri, tratamente ºi metode de
diagnostic pentru COVID-19. Aceastã acþiune face parte din rãspunsul coordonat al
UE la ameninþarea sãnãtãþii publice reprezentatã de COVID-19.

rãspândirea virusului.”, a declarat Mariya Gabriel, comisar pentru inovare, cercetare,
culturã, educaþie ºi tineret,
într-un comunicat de presã,
remis redacþiei.
Datoritã acestei finanþãri suplimentare din programul Orizont 2020, Comisia creºte la
47,5 milioane EUR finanþarea
destinatã apelului de urgenþã,
lansat în luna ianuarie pentru
a combate epidemia de COVID-19. Aceasta a permis selectarea a 17 proiecte care implicã 136 de echipe de cercetare din întreaga UE ºi nu numai, care vor începe sã lucreze la dezvoltarea de vaccinuri,
noi tratamente, teste de dia-

gnostic ºi sisteme medicale
menite sã previnã rãspândirea
coronavirusului. „Finanþarea
de urgenþã din cadrul programului Orizont 2020 permite
cercetãtorilor sã-ºi înceapã
imediat activitatea, pentru a
combate epidemia de coronavirus pe mai multe fronturi.Comunitatea cercetãtorilor a
trecut la fapte extrem de rapid, ceea ce ne dã speranþe cã
vom fi în curând un pas mai
aproape de obiectivul de a opri

Cerere specialã
pentru a sprijini cercetarea
în domeniul COVID-19

La 30 ianuarie 2020, Comisia a lansat o cerere specialã
de exprimare a interesului
pentru a sprijini cercetarea în
domeniul COVID-19, cu un
buget iniþial de 10 milioane
EUR, mobilizat din fondul special pentru cercetarea de urgenþã a programului Orizont
2020 pentru cercetare ºi inovare. Comisia a primit 91 de

propuneri în termenul foarte
scurt de douã sãptãmâni. Experþi independenþi au finalizat
evaluarea propunerilor în timp
record. În paralel, datoritã calitãþii excelente a propunerilor
primite, Comisia a mobilizat

fonduri suplimentare pentru a
sprijini un numãr mai mare de
proiecte. Solicitanþii au fost
notificaþi la data de 4 martie.
Comisia negociazã în prezent
acorduri de grant cu beneficiarii selectaþi.

Obiectul celor 17 proiecte va fi:
• Dezvoltarea de noi vaccinuri. Cercetarea se va concentra asupra dezvoltãrii unui vaccin profilactic ºi a unui vaccin terapeutic,
care vor fi utilizate pentru prevenire ºi, respectiv, pentru tratament.
• Teste de diagnosticare rapidã la locul acordãrii asistenþei medicale. Se vor depune eforturi sporite pentru a permite lucrãtorilor
sanitari din prima linie sã punã un diagnostic mai rapid ºi mai fiabil,
care va avea ca rezultat reducerea riscului de rãspândire a virusului.
• Noi tratamente, pentru care se va adopta o abordare dublã. În
primul rând, accelerarea dezvoltãrii de noi tratamente aflate în curs
de elaborare (inclusiv peptide terapeutice, anticorpi monoclonali ºi
substanþe antivirale cu spectru larg), iar în al doilea rând, detectarea
ºi identificarea de molecule care ar putea funcþiona împotriva virusului, utilizând tehnici avansate de modelare ºi calcul.
• Îmbunãtãþirea epidemiologiei ºi a sãnãtãþii publice, inclusiv a
pregãtirii ºi a rãspunsului la apariþia focarelor. Aceste proiecte vor
contribui la dezvoltarea de sisteme de monitorizare mai bune pentru a preveni ºi pentru a controla în mod eficient rãspândirea virusului, precum ºi pentru a contribui la evaluarea dinamicii sociale.
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Târgul de Turism al Olteniei, ediþia a V-a
Timp de trei zile, în perioada 6-8 martie
2020, la Centrul Multifuncþional din Craiova, a avut loc Târgul de Turism al Olteniei. Acesta a dorit promovarea zonelor de
Expozantii prezenþi au promovat: turismul cultural, rural sau de
business, turismul de tratament,
turismul medical, destinaþiile exotice, croazierele ºi turismul de
aventurã. Din ofertele companiilor prezente la targ nu au lipsit asigurarile medicale ºi de cãlãtorie,
organizãrile de evenimente private ºi corporate, precum ºi accesoriile ºi gadget-urile necesare în
orice cãlãtorie.

Craiovenii aleg litoralul
românesc

Târgul de Turism al Olteniei a
fost organizat de cãtre PS Multiservices ºi a reunit în special expozanþi din regiunea Olteniei, dar
totodatã, au fost prezenþi expozanþi din întreaga þarã ºi din strãinatate. Unul dintre standurile la
care s-au oprit craiovenii a fost cel
al agenþiei de turism DuoTravel.
„Oferta pentru ediþia din acest an
a fost foarte diversificarã, am avut
absolut toate pachetele pe care ºi
le poate dori cineva, de la croaziere, pânã la cazare individualã ºi bilete de avion. Pentru cei care voiau sã ajungã anul acesta pe litoral am avut oferte foarte multe, iar
surprinzãtor am avut foarte multe
cereri pentru locaþii din þara noastrã. Cea mai micã sumã pe care un
om a cheltuit-o a pornit de la câteva sute de lei pe sejur. Cele mai
cãutate locaþii au fost Grecia ºi
Turcia, dar anul acesta balanþa înclinã cãtre Turcia”, a spus Ramo-

atracþie turistica ºi a serviciilor din acesta
regiune a Romaniei, dar ºi organizarea de
conferinþe ºi dezbateri cu subiecte ce þin de
dezvoltarea turismului regional.

na Manda, expozant. Tot ea, a informat publicul cã este important
sã cunoascã ofertele agenþiilor de
turism, chiar dacã nu intenþioneazã sã cumere o vacanþã.

Ieri vizitator, astãzi expozant
„Este prima datã când venim la
târg ca expozanþi, pânã acum am
fost vizitatori. Am adus în atenþia
vizitatorilor mobilã pictatã cu motive tradiþionale olteneºti: scaune,
mese, cutiuþe de bijuterii. La aceste obiecte le-am dat o denumire
specialã, dar ºi o poveste. Conceptul acesta a pornit de la iniþiativa
reînvierii tradiþiei din zona noastrã.
Am primit sprijinul celor de la Muzeul Olteniei, am studiat simbolistica motivelor o jumãtate de an, ca
dupã sã începem sã realizãm obiectele prezente la acest stand.”, a
spus Adelina Neagoe, expozant la
standul „Zestrea Olteneascã”.
Aceasta mai spune cã cele mai bine
primite au fost: lãzile de zestre,
scaunele cu spãtar, mesele, noptierele ºi etajerele. Tot ea mai spune cã preþurile au variat între 45 lei
ºi 2.350 lei.
Cufãr Oltenesc
Ladã de zestre
(Cutie cu capac plisabil)
Dimensiuni(cm) – 45x28,
5x21(LxlxH)
Cufãraºul fermecat
În strai mândru s-a-mbrãcat,
Din ii, scoarþe ºi chilime
Dar de suflet pentru tine

Obiecte meºteºugite în lemn,
create cu dragoste ºi atenþie la
detalii, pictate în întregime manual cu motive tradiþionale olteneºti. Rotunde ca trunchiurile copacilor, ca discul solar rostogolindu-se în tãria cerului, înfipte
energic în pãmânt cu toate cele
trei picioare amintind de Sfânta
Treime, scaunele ºi masa te îmbie
sã ºezi, sã hodini bãtrâneºte la
un pahar de vorbã ºi de vin bun…
Precum cãrãmizile cerului, cutii de
lemn verticale dau vinului tau
hainã de sãrbãtoare sã-l apere de
deochi pânã la nobila degustare…Cu drag de meºteºug ºi artã,
Cristina Gheorghe

Atelier de olãrit ºi modelaj de
ceramicã pentru copii

Tot la Târgul de Turism al Oltenei, standul cu obiecte din lut ºi
ceramicã decorativã a atras atenþia pãrinþilor ºi a bunicilor care au
primit obiecte realizate de copii,
respectiv nepoþii lor.
„Am venit cu ceramica de Horezu, ea fiind ºi patrimoniu
UNESCO. Meºterul popular, Mihai Pâscu a fãcut demonstraþii
aici ºi a invitat publicul sã înveþe
cum se realizezã piesele ceramice. Motivele pe care le-am avut
pictate au fost: pomul, ºarpele,
cocoºul. Culorile sunt naturale,
extrase din pãmânt, iar procesul
de realizare dureazã o lunã de
zile.”, a afirmat Elena Olaru, expozant în cadrul târgului.

6 sãculeþi - 10 lei
„Jucãrii, cadouri, sãculeþe cu
sare de baie, uleiuri, sãpunuri,
creme, toate cu lavandã. Am avut
foarte multe oferte la standul nostru, una dintre ele ar fi cã la achiziþionarea a 6 sãculeþi, cumpãrãtorul a scos din buzunar 10 lei.
Cele mai mari preþuri pe care leam avut au fost cele ale pãpuºilor cusute manual. Spre exemplu,
200 de lei a fost o pisicuþa cu flori
pe cap, pe rochie, cu bluziþã ºi
botoºei lucrate, materialele fiind
de foarte bunã calitate”, a zis
Marcela ªerbãnescu, expozant.

Degustãri la ediþia 2020

La standul judeþului Vâlcea,
participanþii au gãsit o multitudine de materiale de informare ºi promovare turisticã despre staþiunile
balneoclimaterice, despre obiceiurile ºi tradiþiile acestui loc, dar ºi
degustãri de vin, dulceaþã, mãmãligã ºi nu numai. „Am venit ºi cu o
replicã a culei bujorenilor de la
Muzeul Satului din Râmnicul Vâlcea, un important obiectiv turistic
din zonã ce se bucurã de prezenþa
din ce în ce mai mare a vizitatorilor”, a spus Monica Gheorghiu,

un alt expozant din cadrul Târgului de Turism al Olteniei.

Tradiþie din mama-n fiicã

Pe Iulia Albadi am întâlnit-o la
standul cu dulceaþã de la bunica.
Ea spune cã tot ce au gãsit craiovenii la standul ei au fost realizate
de cãtre ea ºi de fiicele ei. Mai mult
decât atât, ea mãrturiseºte cã îºi
dã seama cã iubitorii de dulceaþã
din anii trecuþi au venit ºi în acest
an. „Toþi cei care vin au parte de
oferte. La trei produse a câte 15
lei bucata, vizitatorii târgului au
plãtit 40 de lei. Gemul l-am dat
chiar ºi cu 10 lei. Aici, am avut dulceaþã, gem, borcane cu murãturi,
prune uscate, hrean, borcane cu
zacuscã de casã, ardei iute, miez
de nucã, dar ºi borcane de sfeclã”,
a adãugat aceasta.
Târgul de Turism al Olteniei a
devenit deja o tradiþie, el fiind cel
mai mare eveniment dedicat turismului din regiunea Olteniei
ce se adreseazã persoanelor în
cãutare de vacanþe în noi destinaþii, pe care sã le rezerve la preþuri avantajoase.

„Carte de tren”, la Biblioteca Judeþeanã
„Am trãit o datã cu tine, am plâns o datã cu tine, am râs
o datã cu tine”, „Ion Creangã din Craiova”, sunt câteva
afirmaþii spuse de cei din salã. Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” a gãzduit lansarea volumului
„Îngheþata ºi alte povestiri din anii 80”, autor Alexandru
Bãloi (Lisandru). La eveniment ºi-a anunþat participarea
Iulia Teodorescu, fosta lui profesoarã ce l-a îndrumat pe
autorul primei cãrþi lansate sã ia pixul în mânã ºi cuvânt
dupã cuvând, metafora dupã metaforã sã umple paginile
ale cãror coperþi ascund povestea tânãrului de altãdatã.
„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, pe care o intituleazã sugestiv dupã o povestire: ÎNGHEÞATA ºi alte povestiri
din anii 80”. Alexandru Bãloi,
în Postfaþa volumului.

De la poezie la prozã

Cartea cuprinde 24 de amintiri
ce prezintã copilãria, una dintre cele
mai frumoase etape ale vieþii auto-

rului. Alexandru Bãloi spune cã
aceastã carte a luat naºtere în 2017,
începând cu 1 iulie. „este chiar copilãria unui copil de la þarã”, aºa
cum descrie autorul cartea.
Învitatã la acest eveniment a
fost ºi prof. Iulia Teodorescu, ea
spune despre autor cã a impresionat-o candoarea cu care scrie ºi
vede în el un copil, chiar dacã profilul fizic spune altceva. Tot ea spune cã Lisandru stapâneºte perfect
atât în poezie, cât ºi în prozã arta
literarã. „În povestiri este viaþa
copilului devenit adult, la þarã,
iar când este izbit de prima greutate, el învaþã sã lupte, îar la pagina 90 spune: >> ªi din acel
moment, mi-am luat de la viaþã tot
ce nu au vrut sã-mi ofere alþii, toatã bucuria vieþii am adunat-o în
mulþi ani la mine în suflet, sunt un
munte de bucurie << Pe mine m-a
impresionat foarte mult acest fragment deoarece tatãl meu care a
fost ofiþer m-a învãþat sã lupt”, a
adãugat aceasta. „Olteanul nãrãvaº” aºa cum îl numeºte ea spune
cã are o strãlucire datã de caracte-

rul sanguin care involbureazã în
trecerea lui tot ce cuprinde.

„carte de tren”

„Chiar dacã nu ar fi venit nimeni, eu tot aici aº fi fost. Eu
scriu pentru mine, dar ºi pentru
comunitatea din care vin. Am
scos cartea într-un tiraj de 500
de exemplare, 8 dintre ele iau
calea Bibliotecii Naþionale a
României. Nu am avut nicio reþinere a scrie purul adevãr, toate povestirile sunt 100% reale.”,
a spus Alexandru Bãdoi.
Autorul îºi informeazã publicul
cã titlul pe care îl are cartea nu este
singura variantã la care s-a gândit
ºi cã una dintre opþinile acestuia ar
fi fost „Carte de tren”. Alexandru
Bãloi a dedicat cartea „Îngheþatã
ºi alte povestiri din anii 80” pãrinþilor lui. „ >>Închin aceastã carte
mamei mele Elena, cunoscutã ca
Lineta, ºi tatãlui meu Ion a lui
Filip Bãloi (n.r. cuvintele autorului din prefaþa cãrþii) << Mama
mea s-a bucurat foarte mult când
m-am dus cu aceastã cãrþulie la
ea. Am zis: mamã în viaþa asta am
reuºit sã scriu aceste douã rânduri. A început sã plângã.”, a mai
spus acesta.
Tot el spune cã are câteva lucrãri pe care le va folosi în urmãtoarele cãrþi pe care le va publica.
Astfel, Alexandru Bãloi pregãteºte publicului craiovean un volum
de poiezi, dar ºi un altul ce va cuprinde mici nuvele. Cu ocazia zilei
de 8 Martie, autorul dedicã tutu-

ror femeilor urmãtorul fragment
din carte:

CADOU

Veni 8 Martie, ora cu pricina, ne
duserãm noi, copiii, la ºcoalã mai
devreme, pe la 5 dupã-amiaazã, sã
facem pregãtirea, sã-i arãtãm lui
dom’ profesor cadourile ºi sã mai
citim o datã textele.
-Hai, gata, treceþi în bãnci ºi fiecare va spune dacã a învãþat textul,
dacã nu, îl va citi, apoi va arãta ce
cadou va dãrui mamei lui, sã vedem
ºi noi minunãþiile de cadouri, zise
domnul profesor Mitricã Andreescu.
ªi începurã copiii: „eu i-am cules ghiocei”, „eu , bozãþãi”, altul:
„i-am cumpãrat material de fustã”,
altul: „i-am luat vazã de flori”, ºi
fiecare dupã mintea lui creaþã, cu
ce cadou pe care îl luã.
-Tu, Trifache? - mi se adresã mie
profesorul când ajunsei la rând, îmi

zicea aºa dupã fratele meu mai
mare, mã alinta, cu alte cuvinte,
numele meu era Alexandru.
-Eu, domnule profesor, i-am cumãrat aceastã floare mare, acest bujor frumos, un sãpun ºi un parfum.
[…]-Bã, Trifache, în viaþa ta sã
nu mai dãruieºti flori de plastic, mai
ales unei femei. Nici la mort sã nu
duceþi flori de plastic, asta aºa, ca
o parantezã! Te duci în pãdure ºi
culegi bozãþãi de aia verzi de-i mãnâncã vacile, ºi este un cadou mai
nimerit. Parfumul, când îl cumpãraþi, sã fie de femeie, dacã îl daþi
unei femei, ºi sã nu cãutaþi neapãrat ca sticla sã fie mare, pentru cã
parfumurile fine se þin în vase mici.
ªi sãpun, bã Trifache, sã nu-i dai
niciodatã unei femei, chiar dacã ar
fi nespãlatã, cã va interpreta acest
gest altfel, încheie domnul Mitricã
Andreescu prelegerea sa despre
buna practiã din viaþã.
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DIRECÞIA SILVICÃ DOLJ, cu sediul în str. Iancu Jianu nr. 19, anunþã
publicul interesat asupra organizãrii
consultarilor publice în data de
27.03.2020, începând cu orele 10:00,
pe temele: - Informare privind volumul disponibil de lemn de foc ºi de
lucru pentru comunitãþile locale în
anul 2020; - Informare privind campania de combatere a insectelor defoliatoare ale pãdurilor de foioase administrate de Direcþia Silvicã Dolj, în
anul 2020; - Rezultatul activitãþi pe
anul 2019; - Programul activitãþii de
împãduriri la Direcþia Silvicã Dolj pe
anul 2020. Relaþii la telefonul 0251/
421363 sau fax 0251/597059, între orele 08:00 – 16:30.
SC COLBUS SRL, anunþã publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului
pentru proiectul „Amplasare cuptor cu
pirolizã tip Pyrox col3 IVS”, propus a fi
amplasat în judeþul Dolj, str.Silozului,
nr. 15, com. Cârcea. Tipul deciziei posibile luate de APM Dolj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu. Raportul privind impactul asupra
mediului poate fi consultat la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, jud.
Dolj ºi la sediul SC COLBUS SRL, situat în comuna Cârcea, str. Silozului,
nr. 15, jud. Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.00 ºi vineri, între
orele 08.00-14.00. Documentul menþionat este disponibil ºi la urmãtoarea adresã de internet: http://
apmdj.anpm.ro, www.primariacarcea.ro.
Dezbaterea publicã a raportului privind impactul asupra mediului va
avea loc la Centrul Cultural Cârcea,
com. Cârcea, str. Aeroportului, nr. 25,
în data de 09.04.2020, începând cu ora
14.00. Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaþii privind documentele menþionate la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1, jud. Dolj, fax: 0251.419.035, email: office@apmdj.anpm.ro, pânã la
data de 09.04.2020.

CÃPªUNÃRIE REZIDENÞIAL SRL
anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE DOUÃ LOCUINÞE COLECTIVE P+2, CONSTRUIRE DOUÃ LOCUINÞE COLECTIVE P+2 CU SPAÞII
COMERCIALE LA PARTER ªI ÎMPREJMUIRE TEREN”, propus a fi amplasat
în Comuna Malu Mare satul Preajba, T
79,P1, jud. Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A P M Dolj Craiova, str.Petru Rareº
nr.1 ºi la sediul CÃPªUNÃRIE REZIDENÞIAL, STR. ALEEA ZAMBILELOR,
NR.1, MALU MARE, SAT PREAJBA, în
zilele de luni pânã joi, între orele 8.0016.00 ºi vineri între orele 8.00-14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul A P M Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº nr.1.
ASOCIAÞIA NAÞIONALÃ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVÃ ªI
ÎN RETRAGERE DIN MINISTERUL
AFACERILOR INTERNE „FILIALA
DOLJ” CONVOACÃ MEMBRII SÃ
PARTICIPE LA CONFERINÞA ANUALÃ CARE VA AVEA LOC ÎN ZIUA DE
12.03.2020 ORA 10.00 LA SEDIUL INSPECTORATULUI DE POLIÞIE AL JUDEÞULUI DOLJ.
Primãria Craiova, prin SC Salubritate Craiova SRL, vã aduce la cunoºtinþã cã lucrãrile de dezinsecþie terestrã pe raza municipiului Craiova
(luciu de apã ºi spaþii verzi) au fost
amânate din cauza condiþiilor meteorologice nefavorabile iar perioada de
efectuare a acestora va fi prelungitã
pânã la data de 17.03.2020. În cadrul
acestei acþiuni vor fi folosite substanþele din grupa a treia de toxicitate Vectobac WG ºi Solfac Trio, avizate de
cãtre Ministerul Sãnãtãþii. Conform
fiºelor de securitate ale produselor,
soluþiile de lucru utilizate nu sunt periculoase pentru mediu ºi nu prezintã niciun pericol pentru oameni, animale, peºti ºi pãsãri.

SC FUNNY CARPET SRL ,titular
al proiectului ” Spãlarea ºi curãþarea
(uscatã) articolelor textile ºi a produselor din blanã ”anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre APM Dolj în cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul”Spãlarea ºi curaþarea(uscata) articolelor textile ºi a produselor din blanã” propus a fi amplasat în Municipiul Craiova , B-dul. Nicolae Romanescu, nr. 112K, Jud Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la
sediul APM Dolj din Craiova, strada
Petru Rareº, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16.30 ºi vineri între orele
8-14, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile
de la data publicãrii anunþului pe pagina de internet a APM Dolj.
SC PROWASHNATURE SRL, titular al proiectului ” Spãlarea ºi curaþarea (uscatã) articolelor textile ºi a
produselor din blanã ”anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre APM Dolj în
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Spãlarea ºi curãþarea (uscatãþ) articolelor textile ºi a produselor
din blanã” propus a fi amplasat în
Municipiul Craiova, B-dul. Nicolae
Romanescu, nr. 112K, Jud Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova,
strada Petru Rareº, nr.1, în zilele de
L-J, între orele 8-16.30 ºi vineri între
orele 8-14, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet www.apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10
zile de la data publicãrii anunþului pe
pagina de internet a APM Dolj.
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Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea în
data de 31.03.2020, a unei (1) funcþii contractuale de conducere vacantã,
pe perioadã determinatã, respectiv:
1– administrator public
Condiþii specifice:
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã respectiv, studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în
domeniul ºtiinþelor tehnice;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei - minim
3 ani
-vechime într-o funcþie de conducere- minim 3 ani
-competenþe în domeniul tehnologiei informaþiei-nivel de bazã, dovedite pe baza unor documente care sã ateste deþinerea competenþelor
respective, emise in condiþiile legii.
Condiþiile generale sunt conform art.3 din HG 286/2011, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.
Concursul constã în 3 etape succesive:
-selecþia dosarelor –conf. art.19 alin(2) din HG 286/2011,
-proba scrisã la data de 31.03.2020 la sediul Primãriei Mun. Calafat
ora 10.30
-interviul la data stabilitã odatã cu afiºarea rezultatelor la proba scrisã.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 10 zile lucrãtoare de la data publicãrii în Monitorul Oficial, ziarul Cuvîntul Libertãþii ºi
la sediul Primãriei, str.Tudor Vladimirescu, nr.24, Serviciul Resurse umane, în perioada 09.03.2020-20.03.2020.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
Str.Tudor Vladimirescu, nr.24, Municipiul Calafat, judeþul Dolj, cod postal
205200, telefon: 0251 231424, interior 108, fax: 0251 232884, e-mail:
primariacalafat@yahoo.com, persoana de contact: Rosu Alina, inspector
Resurse Umane-Salarizare.

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 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 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. Vând, inchiriez, schimb teTelefon: 0765/152.614. ren, Calea Bucuresti, km 10,

1000m-2000m, deschidere 35m, dupa Peugeot. TeVând teren Predeºti, lefon: 0773/996.446.

TERENURI

800 mp, utilitãþi, pitoAUTO
resc, ideal pentru
casã sau casã de va- Vând DACIA 1310 cu
canþã. Telefon: 0773/ toate taxele la zi. Telefon:
996.446.
0727/884.205.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând telefon mobil
SAMSUNG nou preþ
acceptabil. Telefon:
0351/805.288; 0774/
682.257.
Vând palmieri la ghiveci
anul II, arbore de mãtase, leandru, lãmâi anul I
de fructificare, pomi fructiferi la ghiveci, gutui, pãr,
nuc, trandafiri. Telefon:
0784/893.160.
Vând porþi metalice în
stare bunã. Comuna
Goieºti, Dolj. Preþ negociabil 1600 RON. Telefon: 0722/233.332.
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 140-90-4080 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.
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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.
Vând lucrare boltitã cimitirul Sineasca. Telefon:
0752/ 236.667.
Vând grapã ºi plug de
boi. Telefon: 0752/
147.785.
Maºinã de cusut Ileana
cu pedalã- 250 lei, cuverturã pluºatã grena ºi
2 carpete pentru fotolii –
150 lei, covor persan
220/210 – 100 lei, sãpun de casã 5 lei /kg.
Telefon: 0770/303.445.
Vând robot bucãtãrie cu
bol 6,5l inox, oglindã
cristal 160/80 cm, cuier
hol, aþã cusut goblen,
hainã piele întoarsã cãprioarã nr. 50. Telefon:
0752/236.667.

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

Vând bibliotecã lemn,
2 fotolii VINTAGE, 1 aparat radio - pikup, 1 masã
12 persoane, 6 scaune, 1 birou, 1 maºinã de
cusut (Rusia), 2 seturi
inox (noi) crãtiþi - Italia, 2
undiþe de pescuit. Preþuri mici. Telefon: 0729/
684.222.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600, alternator 12V nou, Pick-up
Tesla cu boxe, dozã
nouã de rezervã, discuri
cu muzicã diferitã. Telefon: 0251/427.583.

OFERTE ÎNCHIRIERI

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

PIERDERI

VIE VIN SEGARCEA SRL
declarã pierdute ºi nule:
Carte de intervenþie, Registru Special, Nr. unic de înregistrare pentru casa de
marcat DATECS, model
MP 55, seria: 12147039.

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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Piticii olteni Mitriþã ºi Bãluþã,
pe prima listã a lui Rãdoi
Noul selecþioner i-a inclus pe cei doi foºti cãpitani
ai Craiovei în convocãrile preliminare pentru
play-off-ul de Euro 2020
Doi foºti jucãtori ai Universitãþii Craiova, Alex Mitriþã, acum
la FC New York City, ºi Alex
Bãluþã, acum la Slovan Liberec,
se aflã pe lista preliminarã a selecþionerului Mirel Rãdoi pentru
play-off-ul Euro 2020. Pe 26
martie, de la ora 21:45, la Reykjavík, se disputã semifinala
play-off-ului EURO 2020 dintre
Islanda ºi România. Dacã tricolorii înving, vor disputa, pe 31
martie, la Sofia sau Budapesta,
meciul decisiv pentru calificarea la turneul final, în faþa Bulgariei sau Ungariei.
Deocamdatã, Rãdoi a anunþat
numai lista lãrgitã a stranierilor. Lista cuprinde 26 de tricolori
care s-ar putea regãsi în lotul final, cel care va conþine ºi numele jucãtorilor din campionatul intern ºi care va fi anunþat ulterior.
Lista îi cuprinde pe: Portari: Ciprian Tãtãruºanu (Lyon/Franþa,
67/0), Florin Niþã (Sparta Praga/Cehia, 2/0), Ionuþ Radu (Parma/Italia, 0/0), Silviu Lung (Kayserispor/Turcia, 3/0), Costel
Pantilimon (Omonia Nicosia/Cipru, 27/0); Fundaºi: Romario
Benzar (Perugia/Italia, 19/0),
Vasile Mogoº (Cremonese/Italia,
1/0), Bogdan Þîru (Jagiellonia/
Polonia, 2/0), Ionuþ Nedelcearu
(FC Ufa/Rusia, 9/0), Dragoº
Grigore (Ludogorets/Bulgaria,

37/0), Alin Toºca (Gaziantep
F.K./Turcia, 18/0), Vlad Chiricheº (Sassuolo/Italia, 57/0); Mijlocaºi: Sergiu Hanca (KS Cracovia/Polonia, 4/0), Rãzvan Marin
(Ajax/Þãrile de Jos, 21/1), Paul
Anton (Krylia Sovetov/Rusia, 11/
0), Alexandru Creþu (NK Maribor/Slovenia, 0/0), Dorin Rotariu (FC Astana/Kazahstan, 10/1),
Nicolae Stanciu (Slavia Praga/
Cehia, 37/10), Ianis Hagi (Rangers FC/Scoþia, 10/0), Alexandru
Mitriþã (New York City FC/
SUA, 11/2), Alexandru Maxim
(Gaziantep F.K./Turcia, 37/3),
Alexandru Bãluþã (Slovan Liberec/Cehia, 5/1), Erik Bicfalvi (FC
Ural/Rusia, 4/0); Atacanþi: Claudiu Keºeru (Ludogorets/Bulgaria,
37/13), George Puºcaº (Reading/Anglia, 14/6), Florin Andone (Galatasaray/Turcia, 25/2).

Rãdoi: „Avem reursele
necesare sã învingem
Islanda”

Mirel Rãdoi a specificat cã a
compus o listã lãrgitã de stranieri pentru cã pot apãrea accidentãri pânã la întocmirea lotului, aºa
cã a preferat sã-ºi ia o marjã ºi
sã poatã apela la orice jucãtor
disponibil. Cu excepþia portarilor Tãtãruºanu ºi Niþã, majoritatea celor chemaþi la prima strigare evolueazã la echipele de

club, excepþie fãcând
Marin, la Ajax, Chiricheº ºi Andone, care
au fost accidentaþi o
lungã perioadã. “Am
decis sã avem o listã
mai largã de jucãtori
din strãinãtate cãrora le
trimitem convocarea
preliminarã, pentru cã
pot sã aparã accidentãri sau alte situaþii nefericite pânã la intrarea
în cantonament. Fiecare dintre aceºti jucãtori poate fi o soluþie
pentru echipa naþionalã, aºa cã toþi trebuie sã
fie total concentraþi
pentru meciul cu Islanda. Am discutat cu ªtefan Radu,
iar decizia lui privind prezenþa la
echipa naþionalã rãmâne aceeaºi.
Nu existã probleme între noi doi
sau între el ºi Federaþie, pur ºi
simplu e o decizie pe care a luato în trecut ºi orice revenire ar
însemna discuþii pe care nu le
doreºte, pe tema absenþei lui de
pânã acum. Are 33 de ani, e opþiunea lui pentru finalul de carierã, deºi mi-aº fi dorit sã lucrãm
împreunã pentru România. În
acelaºi timp, nu vreau nici sã fie
blamat pentru aceastã menþinere
a deciziei, nici sã prelungim inutil un subiect deja închis, mai ales
în contextul acestei partide foarte
importante care urmeazã. Sunt
puþine zile rãmase pânã la deplasarea în Islanda, vor fi ºi mai
puþine de lucrat efectiv cu jucãtorii, e un context special ºi pen-

Voleibaliºtii Craiovei au debutat cu dreptul în play-off
Echipa masculinã de volei
SCM „U” Craiova a început
cu o victorie play-off-ul campionatului, pe teren propriu,
cu Unirea Dej, scor 3-1, pe
seturi: 25-22, 25-18, 23-25,

25-14. Craiovenii rãmân astfel pe locul secund în clasament, cu . Dan Pascu a început cu echipa: Jovanovic 2 p,
Cãlin 12 p, Licã 18 p, Lupu 7
p, Suson 22 p, Sestan 14 p –

Majstorovic - Libero. Au mai
jucat: Grigoraº, Olteanu 2p.
Miercuri, în a doua etapã a
play-off-ului, SCMU Craiova
merge la Galaþi, pentru confruntarea cu Arcada.

Echipa de baschet a Bãniei pierde ºi în eºalonul secund
Dupã ce a ratat complet acest
sezon, prin neintrarea în Top 6,
echipa de baschet a Craiovei nu
se descurcã prea bine nici în a
doua grupã valoricã, pierzând în
faþa celeilalte formaþii provenite
din campionatul de 8, BCMU Piteºti, scor 76-72, pe sferturi: 20-

17, 22-18, 17-12, 17-25. Cu atât
mai dubioase sunt transferurile
recente fãcute de echipa din Bãnie, respectiv investiþiile clubului municipal, într-o echipã care
nu mai are nicio perspectivã în
acest an. Au jucat în Trivale pentru formaþia antrenatã de Aco

Todorov: Pratt 17 puncte, Gudul
16, Diculescu 16, Low 11, Sulovic 6, Laser 4, Þâbârnã 2, Troupe. SCMU Craiova este pe locul
2 în eºalonul secund ºi, mai mult
ca sigur, va întâlni Cluj sau Oradea în play-off, adicã nu are nicio
ºansã sã treacã mai departe.

Satelitul ªtiinþei, învins de CS Baloteºti
Debut nefast în 2020 pentru
echipa a doua a Universitãþii Craiova, învinsã în prima etapã a
returului de CS Baloteºti, scor
2-1. Golurile învingãtorilor au
fost marcate de Nedelcu (19)
ºi Flãmânzeanu (78), pentru

echipa lui Iencsi punctând Marius Briceag (76 – penalti). Universitatea II a evoluat în formula:
Pãuºescu – Olteanu, C. Dobre,
Mitran, Briceag – Ionuþ Popescu, Guþã, Danciu –Trancã, Alex
Popescu, Juncu. Au mai intrat:

Andrei Dobre, Vadasis ºi Dr.Popa. Satelitul ªtiinþei etse pe locul 5, cu 27 de puncte, la 10
puncte de liderul Progresul
Spartac, ºi în runda viitoare joacã pe arena „Extensiv”, în
week-end, cu Unirea Bascov.

Dacã va obþine calificarea la
EURO 2020, România va evolua în grupa C, gãzduitã de Amsterdam ºi Bucureºti, alãturi de
Þãrile de Jos, Ucraina ºi Austria. Tricolorii ar juca pe Arena
Naþionalã partidele cu Austria
(14 iunie) ºi Ucraina (18 iunie),
în timp ce partida contra Þãrilor de Jos s-ar disputa la Amsterdam (22 iunie).

tru mine. Astfel, atmosfera în
jurul echipei naþionale devine
esenþialã, poate mai mult ca oricând. Ca sã evit orice speculaþii,
în urma analizei mele ºi a staffului, nu am purtat discuþii cu alþi
jucãtori retraºi din circuitul naþionalei. Cred cã putem învinge
Islanda ºi avem toate resursele
necesare pentru asta”, a spus selecþionerul Mirel Rãdoi.

Play-off, etapa a 2-a
Astra – FC Botoºani 1-0
A marcat: Tamaº 64 – pen.
FCSB – „U” Craiova s-a jucat asearã.
Gaz Metan – CFR Cluj, azi, ora 20.30

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

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

1
1
2
2
1
1

1
1
1
0
0
0

0
0
0
1
1
0

0
0
1
1
0
1

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

29
26
24
24
23
22

Play-out, etapa a 2-a
Clinceni – Viitorul 2-3
Au marcat: Cebotaru 44, ªut 55 / Cr. Ganea 19,
Iancu 74 – pen., Rivaldinho 78.
Poli Iaºi – Dinamo 1-0
A marcat: Cristea 85.
Chindia – Sepsi s-a jucat asearã.
Voluntari – Hermannstadt, azi, ora 18

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

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

2
1
2
1
2
2
1
1

1
0
0
1
1
1
0
0

1
1
0
0
1
0
0
1

0
0
2
0
0
1
1
0

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

24
18
17
16
15
14
13
11

