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Peste 5.500 de locuri disponibile
în învãþãmântul liceal, în Dolj, pentru 2020/2021

Inspectoratul ªcolar Judecean Dolj a
publicat “Ghidul pentru Admiterea în
învcmântul liceal, învcmântul profesional
ºi în învîþmântul dual de stat, pentru anul
ºcolar 2020 – 2021”. Conform legislaþiei în vigoare, media de admitere în
cursul liceal, anul acesta, va fi formatã
din rezultatele elevilor, obþinute în perioada gimnaziului, ºi cea de la Evaluarea naþionalã. Copiii vor susþine, pe 15
iunie, proba scrisã la Limba ºi literatura
românã ºi pe 17 iunie la Matematicã.

Admiterea la liceu se va face prin repartizare computerizatã. Rezultatele admiterii în clasa a IX-a la liceu vor fi publicate pe 12 iulie. La nivelul judeþului
Dolj, au fost aprobate 5.508 locuri în
clasa a IX-a. Conform programului de
ºcolarizare, pentru clasa a IX-a, la învãþãmântul liceal de zi, sunt 142 de clase,
cu un total de 3.976 de locuri, iar la învãþãmântul liceal special sunt prevãzute trei clase, cuantumul fiind de 28 de
locuri. În ceea ce priveºte învãþãmântul

pofesional special dual, sunt trei clase
cu un total de 34 de locuri, iar pentru
învãþãmântul profesional sunt 35 de clase, cu o însumare de 980 de locuri, învãþãmântul profesional dual clasic
având opt clase – 210 locuri. La învãþãmântul liceal, forma “seral”, sunt cuprinse nouã clase, cu 252 de locuri, la
învãþãmântul liceal cu frecvenþã redusã
este o clasã cu 28 de locuri, la Liceul
„Matei Basarab“ din Craiova.
CRISTI PÃTRU
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O nouã alianþã politicã
MIRCEA CANÞÃR
Deputatul Varujan Vosganian, principalul tenor al ALDE, a anunþat într-un interviu, pentru DC News, perspectiva unei
alianþe electorale ºi politice între partidele
de opoziþie, PSD, ALDE ºi Pro România,
un bloc de centru-stânga –majoritar în
Parlament- în perspectiva alegerilor locale ºi parlamentare. Cum PSD ºi ALDE
au mai colaborat în actualul mandat legislativ, au ºi guvernat împreunã, iar Pro
România are în componenþã, aproape în
exclusivitate doar ex-frondiºti ºi oportuniºti social-democraþi, coagularea nu ar
putea constitui o dificultate insurmontabilã. De altfel toþi deputaþii ALDE, începând cu data de 3 iunie a.c. s-au afiliat
grupului parlamentar PSD, consecinþã
directã ºi a desfiinþãrii grupului lor de la
Camera Deputaþilor. Aºadar, un prim pas.
Referirile la examenul administrãrii eficiente a pandemiei ºi pãstrarea echilibrelor bugetare, de actuala putere, precum
ºi absenþa unei perspective pe termen
scurt, s-au aflat în centrul discursului lui
Varujan Vosganian. Pânã acum Marcel
Ciolacu, preºedintele interimar al PSD a
vorbit doar de colaborarea punctualã pe
care social-democraþii o au la nivel parlamentar cu ALDE ºi Pro România, lãsând
sã se înþeleagã cã nu exclude, pe viitor,
un bloc politic de centru-stânga, adicã un

fel de USL 2. Cu unele condiþii. PMP, prin
vocea liderului sãu, Eugen Tomac, atrage atenþia asupra lui Victor Ponta care abia
aºteaptã sã-l trãdeze... pe Marcel Ciolacu, dupã ce s-a despãrþit fãrã regrete de
prisos de deputaþii Daniel Constantin,
Sorin Câmpeanu ºi Mihai Tudose, aflaþi
printre fondatorii Pro România. Un avertisment? O persiflare de duzinã? Un motiv de îngrijorare? Poate ºi una ºi celelalte. Cert este cã Marcel Ciolacu în situaþia
în care va fi validat la Congresul PSD,
unde va candida la funcþia de lider, n-are
alte opþiuni înaintea localelor ºi alegerilor
parlamentare. Dacã Victor Ponta are o
agendã proprie ºi nu se aratã deloc conciliant, având un discurs acid fãrã milã,
rãmânând o voce pe scena politicã, convins de ascensiunea formaþiunii sale politice, „calibrarea” acestuia nu e deloc uºoarã. A jucat „la rupere” în debarcarea guvernului Viorica Dãncilã, dar ºi în dãrmarea primului guvern Ludovic Orban.
Nu s-a îmbãtat cu apã rece, nu a votat la
investirea guvernului Ludovic Orban 2.
A lovit la þintã, se aratã dezinvolt ºi are
destule antipatii în rândul social-democraþilor, nu uºor de topit. Ceea ce este
surprinzãtor –de-a dreptul- este altceva:
a revenit, dupã înfrângerea de la alegerile
prezidenþiale din 2016, când pãrea „dis-

trus”, probând o putere de remontare
psihicã ºi nu numai de luat în seamã. Deºi
dupã Waterloo, toþi avem propriul nostru
Waterloo, drumul spre Sfânta Elena nu
are întoarcere. În fine. În discuþie rãmâne însã adversitatea sa exageratã, ºi pe
alocuri de neînþeles, faþã de Liviu Dragnea, în faþa cãruia a câºtigat partida. Toate
acestea, la care se adaugã ºi prietenia sa
lucrativã cu Sebastian Ghiþã ºi nu numai,
„perturbã” bine orice investiþie de încredere. Deocamdatã sondajele de opinie, aºa
cum sunt ele la noi, aratã cã Pro România ar realiza de sine stãtãtor pragul de
5% la parlamentare, ceea ce nu e deloc
sigur momentan pentru ALDE, formaþiune politicã de sorginte liberalã, care a
pus umãrul la bascularea guvernului condus de Viorica Dãncilã, din motivele cunoscute. Poate cã o soluþie corectã politic ar fi fost candidatura la prezidenþiale a
liderului ALDE, Cãlin Popescu Tãriceanu, dar asta este o altã discuþie. Sintetizând se poate spune cã un bloc de centru-stânga este imperios necesar pe scena politicã, admiþând cã PNL ºi PMP (nesiguri de atingerea pragului de 5%), dar
ºi USR, pot constitui un bloc de centrudreapta. Cât de trainice vor fi aceste „amenajãri” electorale rãmâne de vãzut, nefiind excluse îndoielile. ªi încã o observa-

þie: ºi Pro România ºi ALDE se aratã fidele „centrului”, chiar „centrului-dreapta”, ceea ce a arãtat ºi PSD-ul în multe
momente, miºcându-se dezinvolt nu spre
stânga, ci în sens opus. Cum ºomajul sa dus la 4,8%, potrivit Institutului Naþional de Statisticã, ºi motoarele economiei
tureazã anemic, dupã starea de urgenþã
ºi starea de alertã, în calcul trebuie luate
soluþiile de revigorare, în toate domeniile, cele mai înþelepte. PSD are nevoie de
un Congres al sãu cât mai repede. Cum
analiza greºelilor, nu puþine la numãr, dar
ºi a împlinirilor, unele consistente, va fi
fãcutã fãrã îndoialã, probabil cã se va
cristaliza ºi o echipã de conducere pragmaticã, tolerantã, ºi mai ales înþeleaptã,
adicã strãinã de orice spirit vindicativ.
Acceptând fãrã scrâºnire toate etichetãrile, unele de-a dreptul idioate, precum
cea de „ciumã roºie”, social-democraþii
se aratã nu timizi, cât de-a dreptul letargici, lipsiþi de o determinare tonicã, dar ºi
de comunicatori convingãtori. Deºi cu
biletul lor de voie guverneazã... liberalii.
O nouã alianþã politicã nu e o noutate,
fãrã îndoialã. O noutate ar fi însã, dacã
va fi tutelatã de rigori convenite, ºi respectate, câteva principii de naturã eticã,
bunã coabitare, indiferent de starea... vremii.

Consiliul Concurenþei a elaborat un proiect pentru
modificarea Legii concurenþei neloiale
Consiliul Concurenþei a elaborat un proiect
pentru modificarea Legii concurenþei neloiale,
astfel încât sã poatã fi abordatã ºi relaþia dintre
firmele mari, cu o cotã de piaþã de 20-30%, ºi
cele mici, unde nu se poate interveni pe Legea
Concurenþei. Conform proiectului, principala

modificare vizeazã protejarea firmelor mici în
faþa abuzului puterii superioare de negociere a
companiilor mari, deoarece, în contextul pandemiei de coronavirus, o mare parte dintre firmele mici sunt la limita de supravieþuire ºi trebuie
apãrate de eventuale acþiuni abuzive.
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Proiectul prevede includerea
în sfera practicilor de concurenþã
neloialã ºi exploatarea poziþiei
superioare de negociere a unei
companii în raport cu o alta cu
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care s-a aflat sau se aflã într-o
relaþie comercialã de naturã sã îi
producã acesteia din urmã un
prejudiciu semnificativ sau sã
afecteze concurenþa normalã de
pe piaþã, prin acþiuni sau inacþiuni precum: refuzul nejustificat
de a furniza sau de a cumpãra
bunuri sau servicii, nerespectarea clauzelor contractuale privind
plata, furnizarea sau achiziþia,
impunerea unor condiþii nejustificat de oneroase sau discriminatorii faþã de obiectul contractului sau modificarea ºi încetarea nejustificatã a relaþiilor
comerciale cu firma partenerã.
“Este o aducere la zi a legii, bazându-ne pe experienþa pe care
am avut-o pânã acum. Am clarificat încãlcãrile, am îmbogãþit
metodele de investigaþie, folosind
instrumentele pe care le avem pe
Legea Concurenþei. Acestea sunt
lucruri, sã le spunem, uzuale. Ce
este într-adevãr deosebit este cã,
dacã pânã acum, în Legea concurenþei neloiale discutam numai
despre modul în care se raporteazã o firmã faþã de altã firmã
concurentã, acum ne ocupãm ºi
de raporturile dintre firme care
au relaþii comerciale unele cu al-

tele, fie cã sunt furnizori, fie cã
sunt clienþi. Vorbim despre relaþia dintre firmele mari cu firmele
mici, despre modul în care o firmã mare îºi trateazã clienþii sau
furnizorii mici. Practic, acesta
este elementul de noutate în lege,
faptul cã ne vom preocupa ºi de
exploatarea poziþiei superioare de
negociere, prevedere care existã
deja în alte state din Uniunea
Europeanã”, a explicat preºedintele autoritãþii, Bogdan Chiriþoiu.

Autoritatea de concurenþã
intervine doar în cazul afectãrii
unui interes legitim public

Preºedintele Consiliului Concurenþei a subliniat cã modificarea a fost determinatã de existenþa unor sesizãri privind tratamente incorecte pe care firmele
mari le aplicã firmelor mai mici
cu care relaþioneazã, dar ºi de
faptul cã, venind dupã o perioadã de crizã, genul acesta de comportamente s-ar putea acutiza sau
ar putea creºte numeric, deoarece sunt multe firme care ies
slãbite din criza ºi vor fi mai vulnerabile în faþa unor tratamente
incorecte. A fost actualizat ºi
cuantumul amenzilor contraven-

þionale ce pot fi aplicate persoanelor fizice ºi persoanelor juridice ca urmare a constatãrii de
cãtre autoritatea de concurenþã
a unei încãlcãri a legii, atât pentru contravenþiile procedurale, cât
ºi pentru contravenþiile de fond,
þinând cont de valoarea corespunzãtoare ratei inflaþiei din ultimii 6
ani (respectiv data ultimei modificãri a actului normativ). Astfel,
se instituie introducerea amenzii
constituitã din procent din cifra
de afaceri a contravenientului
realizatã în anul financiar anterior sancþionãrii (amendã de fond
aplicabilã companiei între 0,01%
- 1%, dar nu mai puþin de 5.500
lei ºi nu mai mult de 100.000 lei,
amendã proceduralã aplicabilã
firmei 0,01% - 0,1%, dar nu mai
puþin de 1.100 lei ºi nu mai mult
de 50.000 lei).

Proiectul mai stabileºte faptul cã autoritatea de concurenþã intervine doar în cazul
afectãrii unui interes legitim
public, þinând cont de urmãtoarele criterii: gradul ridicat
de pericol social, importanþa
sau dimensiunea sectorului
economic vizat, numãrul de
companii implicate în sãvârºirea faptei, numãrul de firme
afectate, durata îndelungatã a
practicii de concurenþã neloialã. A fost prevãzut ºi termenul în care deciziile Consiliului Concurenþei emise în temeiul legii concurenþei neloiale
pot fi atacate în contencios
administrativ, respectiv 30 de
zile, precum ºi instanþa competentã sã le soluþioneze Curtea de Apel Bucureºti.
MARGA BULUGEAN
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Iar, despre morþile anonime

Scriam cu niºe ani în urmã despre ceea
nu nici nu îndrãzneam atunci a anticipa
momentele de cumpãnã pe care le trãim,
pe tot Mapamondul, de câteva bune luni.
Tema, ca sã-i zic aºa, era a miilor poate a
milioanelor de morþi înregistrate zilnic, din
cauze diferite, însã ideea ca atare, a rãmâne cumva de o actualitate mai mult
decât dramaticã. Tragicã. Se moare în fiecare zi cu miile în lume din cauza unui
virus cãruia ºtiinþa ºi tehnica de a cãror
evoluþie aproape cã ne speriasem cu ceva
timp în urmã, nu pot nici mãcar sã-l defineascã în identitatea sa malignã.
ªi în faþa acestei tragedii, politicul, dincolo de adevãrul de a-ºi fi pierdut de multiºor strãvechiul resort atenian, se oferã
ca într-o comedie bufã, cu precipitaþii retorice depãºind deseori zona absurdului.
Scriam atunci, în relaþie cu tragediile
imigranþilor, cã „Moartea unui singur om
– scrisese cândva Geo Bogza – e o palmã
datã umanitãþii în întregul ei. Chiar ºi o
moarte aºa-zis „naturalã”, dacã în acest
adjectiv ni se refuzã dreptul, altminteri la
fel de natural, la veºnicie, fie ea doar sim-

plã metaforã a transcendenþei.
Cândva, prin alte trecute vremuri, cãzute sub pecetea unei taine haine, privitã
în faþã, cu neverosimila cutezanþã a acceptãrii unui destin cãruia îi erai doar
martor, moartea se retrãgea ruºinatã lãsând îndrãzneþului un loc în Istorie: minimã compensaþie, însã nu mai puþin meritatã. O îndreptãþire la glorie de care postmodernitatea aceasta hazlie ne þine departe. Acelea erau vremuri ale eroilor: dispãrute ele sau negate, scoºiºi actorii lor din
Memoria anonimã ºiîncarceraþi, ca o a
doua moarte, prin hrisoave îndurând asaltul mucegaiului.
Azi, într-o geografie cu graniþe anulate de o comunicare în simultaneitate,
moartea capãtã forme ale unei crime continue, mai anonime ºi mai sordide ca nicicând. Se moare secundã de secundã, sãlbatic ºi umilitor, fãrã vreo urmã ritualicã,
ca într-o vânãtoare fãrã reguli sau o „cruciadã” halucinantã, cu instigatorii pretutindeni ºiucigaºiinicãier”.
Cineva fãcea, într-o exemplarã paginã
publicisticã reacþionând la crimele din jur,

mai ales la cele cu substraturi „statale”,
derobând de rãspundere agenþii impropriu
desemnate secrete, o oportunã, dar tocmai de aceea acuzatoare, distincþie între
„morþi” pretins eroice, prin natura lor,
puþine, ºimorþile, infinite – ºi cotidiene –
arondate anonimatului. În prima categoria ar intra niºte militari uciºi pe un front,
mai puþin ori deloc al lor, cum se spune
deopotrivã de nefericit, la datorie; în cealaltã, a anonimilor, bãtrâni, femei ºi, îndeosebi, copii, prunci iviþi la luminã, victime tãcute ºi în absolut nevinovate ale
unor constrângeri ale sorþii, ori, ºi mai
nãucitor, întâmplate în calea unui gând
hrãpãreþ al satrapilor conflictelor ce brãzdeazã de la un capãt la altul planeta.
ªi acum ce explicaþie cât de cât logicã, cât de cât în linia unui umanism cu
care ne-am fãlit în ultimele secole, ar mai
putea fi invocatã ca suport pentru ceea
ce am trãit ºi continuãm sã trãim?
Morþi, cu milioanele, în state, continente, în întreaga lume, multe în imediata noastrã apropiere, cãrora nu le mai ºtim
nici numele, cãrora, poate, nu e nimeni

care sã-i regrete, aparte cã unii, sperãm
cã puþini, chiar dispar într-un anonimat
nemeritat. ªi regretabil, dacã ne raportãm la pretenþiile pe care le avem, azi, de
la un standard de viaþã ºi de cunoaºtere
fãrã precedent în Istorie.
Se moare, oricum „vom muri”, cum,
ca Eminescu al nostru, pronostica cu mai
bine de douã secole în urmã, marele poet
italian, Giacomo Leopardi care, ca ºi poetul român nepereche, n-avea sã apuce
nici vârsta unei maturitãþi acceptabile.
Se moare, zilnic, ºi din nefericire, nu
existã leac, nu existã nici mãcar niºte explicaþii cât de cât coerente ºi credibile care
sã confere viitorului imediat al lumii în
care trãim ºi în care se schimbã peste
putinþele noastre de înþelegere. Trãim o
schimbare, se pare cã epocalã, dar ale
cãrei consecinþe nu le putem nici anticipa
în cele mai generale linii ale sale. Iar alternative nu existã, în afara aceleia, dintotdeauna, de a cãuta sã ne adaptãm: cu
un mers din care nu prea înþelegem mare
lucru, fiindcã nici nu e de înþeles ceva
care sã ne fie de ajutor.

Povestea merge mai departe:
„Story Wood Cut” revine la Craiova
Rezidenþa culturalã „Story
Wood Cut” - ediþia a III-a,
propune în perioada 08 - 14
iunie 2020 o temã de actualitate: „Atitudini mãsurate”.
Atitudini ºi ipostaze ale distanþei sociale vor fi create în
parcarea Centrului Multifuncþional din Craiova de 6
sculptori timp de 6 zile.

Ca simbol social al acestui
pericol care ne dorim sã fie
un obstacol uºor de depãºit
în viaþa noatrã, proiectul propune comunitãþii realizarea a
6 spaþii de socializare în aer
liber, adaptate noilor cerinþe
privind pãstrarea distanþei
pentru prevenirea rãspândirii
infecþiei cu virusul Covid 19.

Produsele culturale inedite
sunt menite sã promoveze
reintegrarea socialã în spaþiul
comunitar.
Artiºti invitaþi: Viorel RÃDÃCINÃ, Adrian VOICAN,
Irinel ROªOGA, Gabriel RIZEA, Ioan UNGUR, Gabliel
PÃTRAªC.
ANA MARIA PETOLESCU

Doliu în lumea artei!
A murit pictorul Vladimir Zamfirescu
Lumea artei este de astãzi mai
sãracã, odatã cu trecerea în nefiinþã a unuia dintre cei mai cunoscuþi
ºi apreciaþi reprezentanþi ai sãi,

Vladimir Zamfirescu. Acesta a
murit luni searã, la vârsta de 84
de ani, urmând sã fie înmormântat joi, la Cimitirul Bellu Catolic.

„Muzeul Naþional al Literaturii Române anunþã cu tristeþe trecerea la cele veºnice, în seara zilei
de 1 iunie 2020, a pictorului Vladimir Zamfirescu, personalitate
marcantã a artei româneºti ºi
europene contemporane”, au
anunþat reprezentanþii muzeului.
Uniunea Artiºtilor Plastici din
România a informat cã trupul
neînsufleþit a fost depus la capela cimitirului Bellu Catolic din
Bucureºti, iar slujba de înmormantare se va desfãsura astãzi,
4 iunie 2020, la acelaºi cimitir.
Artist de mare anvergurã, a
cãrui prezenþã în spaþiul artei
noastre de astãzi este una deja
clasicizatã, Vladimir Zamfirescu
ºi-a definit personalitatea în ambianþa esteticã ºi filosoficã a ºcolii lui Corneliu Baba. Vladimir
Zamfirescu are lucrãri în colecþii
particulare ºi în vestite muzee de
artã din Franþa, Anglia (Tate Gallery din Londra); Italia, Germania, Spania, Austria, Elveþia, Olanda, Suedia, Norvegia, Portugalia,

Grecia, Rusia (Muzeul Puºkin),
Iran, Turcia, Polonia, S.U.A. De
asemenea, are tablouri în colecþii
regale, în mari pinacoteci ºi în
colecþiile unor ºefi de stat din
Norvegia, Danemarca, Italia, China, Bulgaria ºi chiar în Colecþia
Muzeului de Artã al Vaticanului.
A primit de-a lungul timpului mai
multe distincþii ºi premii, dintre
care amintim: 1971 – Premiul Trienalei Internaþionale de la Sofia,
1980 – Bursa Academiei Regale
Suedeze, 1982 – Bursa Academiei
Italiene pentru Picturã, 1982 –
Medalia Raffael a Academiei Caravaggio, Roma, 1982 – Premiul
Juriului UniuniiArtiºtilor Plastici din
România, 2003 – Ordinul Naþional pentru Serviciul Credincios, în
grad de Cavaler, 2006 – titlul de
Doctor Honoris Causa al Universitãþii de Artã din Cluj, titlul de Profesor Honoris Causa al Universitãþii de Artã din Bucureºti, Premiul
de excelenþã Nicolae Grigorescu a
Uniunii Patronatului Român.
ANA MARIA PETOLESCU

4 / cuvântul libertãþii

sport

joi, 4 iunie 2020
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

ªtiinþa redeschide Liga I
Meciul Universitatea Craiova – FC Botoºani
este programat vineri, 12 iunie, de la ora 20,
pe „Ion Oblemenco”, dar probabil fãrã spectatori

Fotbalul din România se va
redeschide oficial cu partida dintre Universitatea Craiova ºi FC
Botoºani, din etapa a 3-a din playoff, programatã vineri, 12 iunie,
de la ora 20. Cel mai probabil,
meciul se va juca fãrã spectatori.
Universitatea Craiova a disputat
ºi ultimul meci înaintea întreruperii, acel 1-4 de pe Arena Naþionalã, cu FCSB.
Programul etapei a 3-a din
play-off/play-out:
Vineri, 12 iunie: Ora 20.00
Universitatea Craiova – FC Botoºani; Sâmbãtã, 13 iunie
Ora 14.30 FC Voluntari –
Academica Clinceni, Ora 17.00
Sepsi OSK – FC Hermannstadt,
Ora 20.00 Astra Giurgiu – Gaz
Metan Mediaº; Duminicã, 14
iunie: Ora 17.00 FC Viitorul –
Politehnica Iaºi; Ora 20.00 CFR
Cluj – FCSB; Luni, 15 iunie: Ora
20.00 Dinamo Bucureºti –
Chindia Târgoviºte.

Craiova ºi Viitorul se întâlnesc
în douã amicale, în week-end
Debutul lui Cristiano Bergodi
la Universitatea Craiova se va
produce în meciurile amicale pe
care oltenii le vor disputa sâmbãtã împotriva Viitorului lui Gicã
Hagi, în Bãnie. Ocupanta locului
3 din play-off, Craiova, ºi liderul
din play-out, Viitorul, îºi vor testa
jucãtorii într-un meci, dupã 3 luni
de pauzã. Cristiano Bergodi ºi
Gicã Hagi îºi vor împãrþi loturile
în douã echipe pentru dubla confruntare de la Craiova, din acest
week-end.
Cei de la Universitatea Craiova îºi doresc ca meciurile sã se
dispute pe stadionul ”Ion Oblemenco” sau mãcar pe ”Extensiv”, în Parcul Romanescu, însã
sunt ºanse reduse ca acest lucru
sã se întâmple, întrucât, din cauza mãsurilor de prevenþie impuse de guvern, aceste jocuri de

Pavel Badea deþine mãrcile FC Universitatea Craiova
ºi Fotbal Club Universitatea Craiova
Dupã ce instanþa a decis cã echipa lui Adrian Mititelu
nu are dreptul de a folosi denumirea “Universitatea Craiova”, Pavel Badea anunþã cã nici mãrcile FC Universitatea Craiova ºi Fotbal Club Universitatea Craiova nu sunt
disponibile pentru formaþia lui Mititelu, deoarece directorul CS Universitatea Craiova le-a înregistrat de ceva
vreme la OSIM. ProSport publicã documentele care dovedesc cã fostul mare fotbalist al ªtiinþei a rezervat aceste denumiri, aflate în patrimoniul Universitãþii Craiova.
Conform instanþei, clubul lui Adrian Mititelu nu mai are
dreptul sã foloseascã numele „Universitatea Craiova”.
„Obligã pârâta la încetarea oricãrei activitãþi de folosire,
comercializare, distribuire, promovare ºi orice alt act de
utilizare în activitatea comercialã, inclusiv în mediul online, inclusiv prin intermediul website www.fcuniversitatea.ro sau orice alt website, a produselor ºi serviciilor
care poartã denumirea Universitatea Craiova. Obligã pârâta la retragerea de pe piaþã produse ºi servicii, inclusiv
echipament de joc, produse aflate în magazine de vânzare sau de pe website, care poartã semnul Universitatea
Craiova” se aratã în Tribunalului Bucureºti.

verificare trebuie sã se dispute
în cadrul bazei de pregãtire ale
uneia dintre echipe. Astfel, cele
douã jocuri de sâmbãtã ar putea
avea loc în cadrul cantonamentului din Lunca Jiului, unde se
pregãtesc bãieþii lui Cristiano
Bergodi de la reluarea pregãtirilor ºi unde au efectuat începând
de ieri primele antrenamente în
grup. Mai mult ca sigur, suporterii ªtiinþei nu vor avea acces la
aceste dispute, care însã ar putea fi televizate.
În cele douã întâlniri din sezonul regular, Universitatea Craiova a învins Viitorul, 3-1 în Bãnie ºi 2-1 la Ovidiu, de fiecare
datã deschizând scorul formaþia
dobrogeanã.

Când le-a predat baza din
Luncã, primarul le-a cerut
juveþilor sã ia titlul

De anul trecut, jucãtorii ªtiinþei pot folosi ºi cantonamentul
Lunca Jiului, unde probabil se vor
juca ºi meciurile amicale cu Viitorul. Costul lucrãrilor, suportat
de Consiliul Local, s-au ridicat la
6,2 milioane de lei. În cadrul cantonamentului se aflã 2 terenuri de
antrenament cu iarbã naturalã, 17

camere pentru sportivi, vestiare,
piscinã, jacuzzi, camerã de crioterapie, saunã, 3 terase exterioare, salã de conferinþã, salã de forþã,
camerã de masaj, o salã de biliard, bucãtãrie ºi salã de mese. La
inaugurarea complexului modernizat, primarul Mihai Genoiu a þinut un discurs prin care le-a cerut jucãtorilor sã aducã titlul în
Bãnie. ”Iniþiativa s-a luat încã de
pe vremea când primar era doamna Lia Olguþa Vasilescu. Este vor-

ba de o reabilitare la cel mai înalt
nivel pentru a asigura sportivilor
toate condiþiile de pregãtire ºi cantonament. Este cel mai modern
cantonament din þarã. Acum,
Universitatea nu mai are nicio
scuzã sã nu câºtige campionatul.
ªtim cã aici s-a creat legenda cu
Ilie Balaci, cu toþi jucãtorii de renume ai Craiovei Maxima ºi cei dinainte, generaþia lui Nelu Oblemenco ºi a lui Deselnicu” declara acum
doi ani primarul Mihai Genoiu.

Alex Bãluþã urcã pe podium în Cehia,
dupã un nou succes
Alex Bãluþã a urcat pe podium în Cehia, cu
echipa la care este împrumutat, Slovan Liberec,
primele clasate fiind Slavia Praga ºi Plzen. Fostul
cãpitan al ªtiinþei a fost integralist în victoria din
deplasare, în faþa formaþiei Jablonec, din etapa a
27-a. A fost 1-0, gol marcat de Malinsky, în
minutul 80, iar Liberec a sãrit în clasament
tocmai peste formaþia pe care a învins-o, la care
a evoluat în trecut Bogdan Vãtãjelu.

În Bulgaria, Ungaria, Cehia ºi Serbia
sunt spectatori la meciuri
Campionatul primei ligi de fotbal din Bulgaria, întrerupt la mijlocul lunii martie de pandemia de coronavirus,
se va relua, vineri, de la ora 18.45, cu meciul Lokomotiv
Plovdiv - Etar, din etapa a 25-a. Tot vineri, campioana
Bulgariei, Ludogoreþ Razgrad, la care evolueazã Claudiu
Keºeru, Cosmin Moþi ºi Dragoº Grigore, va juca, în deplasare, de la ora 21.00, cu Lokomotiv Sofia. Iniþial, meciurile trebuiau sã se joace fãrã spectatori, însã dupã ce
mai multe grupuri de suporteri de mai multe echipe i s-au
adresat premierului Boiko Borissov, Ministerul Sãnãtãþii
a acceptat spectatori pe stadioane, dar la maxim 30 la
sutã din capacitate. La o populaþie de ºapte milioane de
locuitori, în Bulgaria au fost înregistrate 2.560 de cazuri
de infectare cu Sars-CoV-2 ºi 146 de decese. Ludogoreþ, care a câºtigat titlul în ultimele opt sezoane, ocupã
locul I în clasamentul ligii cu 14 echipe, cu 55 de puncte
din 23 de meciuri, nouã peste Lokomotiv Plovdiv, Levski Sofia ºi ÞSKA Sofia, care au 46 de puncte fiecare,
din 24 de jocuri. La o populaþie de ºapte milioane de locuitori, în Bulgaria au fost înregistrate 2.560 de cazuri
de infectare cu Sars-CoV-2 ºi 146 de decese, printre cele
mai puþine din Europa.

