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Începe distribuirea....

Pachete cu produse alimentare
pentru persoanele defavorizate

Primãria Municipiului Craiova ºi Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã Craiova
vor începe de astãzi sã distribuie pachetele cu produse alimentare, în vederea implementãrii Programului Operaþional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD.
Astfel, vor fi distribuite pachete alimentare ce vor conþine 12 produse: fãinã (5kg),
mãlai (4kg), paste fãinoase (400g), ulei (4l),
zahãr (2kg), orez (4kg), conserve din car-

ne de vitã (1,5kg), conserve din carne porc
(900g), conserve pateu de ficat de porc
(1kg), compot de fructe (1,44l), gem de fructe (360g) ºi gem de fructe dietetic (360g).
Produsele vor fi distribuite ctre categoriile de persoane defavorizate. Distribuirea
produselor se va face de cãtre Direcþia General de Asistenþã Socialã Craiova la sediul
Liceului Tehnologic Auto – Salã de sport,
situat în Craiova, Bld. Decebal, nr. 105, în

zilele de luni pân vineri, între orele 08.00
– 13.00. “În vederea respectrii msurilor
legale în vigoare, în scopul prevenirii ºi
combaterii efectelor pandemiei de COVID19, beneficiarii vor fi contactaþi telefonic ºi
programaþi sã se prezinte pentru ridicarea
pachetelor, având greutatea de aproximativ 25 kg/pachet, la adresa mai sus menþionatã…”, se precizez în comunicatul de pres
al Primriei Craiova.
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Summit-ul european: O negociere
durã, aproape cu scântei!
MIRCEA CANÞÃR

Cadouri pentru zilele de naºtere
ale cancelarului Angela Merkel ºi premierul portughez, Antonio Costa,
dar ºi pentru premierul danez Mette
Frederiksen, care se cãsãtoreºte
miercuri, dupã o amânare sau douã
a momentului, saluturi „cot în cot”,
purtarea obligatorie a mãºtii, pãstrarea distanþei fizice, în fine o atmosferã destinsã în debutul summitului european de la Bruxelles, întins
pe trei zile, din cauza neînþelegerilor, alminteri anticipate, din timpul
preparativelor premergãtoare. Dar în
pofida „disensiunilor”, cum spuneam prevãzute, acordul celor 27 se
credea, ieri, încã posibil, dupã întâlnirea Angelei Merkel, Emmanuel
Macron ºi preºedintelui Consiliului
European, Charles Michel, ºeful de
orchestrã, cum s-a spus, la respectivul summit. Pe masa negocierilor
fondul de relansare a economiilor
europene în valoare de 750 miliarde
euro, prin împrumut al CE, adãugat
la bugetul multianual (2021-2027) de
1074 miliarde euro. Dupã mai multe

tentative de compromis, inoperante, Angela Merkel ºi Emmanuel Macron au pãrãsit reuniunea pentru a
se întâlni separat cu liderul italian
Giuseppe Conte, potrivit unor surse
diplomatice. În acest timp, premierul olandez Mark Rutte a declarat în
faþa jurnaliºtilor „cã nu se aºteaptã
la un ultimatum”. Dacã „frugalii” au
preferat net termenul de împrumuturi, în loc de subvenþii, Parisul ºi
Berlinul au refuzat subvenþii mai mici
de 400 miliarde euro, de la 500 de
miliarde euro cât conveniserã împreunã la 18 mai a.c.. „Bomba” a venit
când Charles Michel, fost premier
al Belgiei, actualmente preºedintele
Consiliului European, a propus un
mecanism care sã permitã unei þãri
sã aibã rezerve faþã de planul de reforme, prezentat de altã þarã, condiþie sine qua non în obþinerea de ajutoare, ceea ce oferã de facto un
drept de veto, nu importã din partea
cãrei capitale. Ceea ce a generat tensiuni aprinse, mai ales cã premierul
bulgar Boyko Borisov l-a acuzat pe

premierul olandez cã vrea sã devinã
„poliþia Europei”. Þãrile frugale (Danemarca, Suedia, Austria, Finlanda)
reproºeazã celor din sud un laxism
bugetar ºi o lipsã de competitivitate
a economiilor lor. O cerere de reforme presante (piaþa muncii, pensii), îngrijoreazã Roma ºi Madridul,
ºtiind ce a pãþit Grecia într-un trecut apropiat. Evident, în discuþii sa pus ºi chestiunea legatã de acordarea de ajutoare cu respectarea statului de drept în viziunea Bruxellesului, ceea ce a iritat, nespus, Budapesta ºi Varºovia. Figura cheie a
summit-ului, Mark Rutte, premierul
liberal olandez în funcþie de 10 ani,
care a insistat pe dreptul de veto
pentru modul în care vor fi cheltuiþi
banii. Sã revenim: Comisia Europeanã a propus iniþial un pachet de 750
miliarde euro din care 500 miliarde
euro sub formã de granturi ºi 250
miliarde în credite. Dupã douã zile
de negocieri, Angela Merkel a mãrturisit cã este posibil ca întâlnirea
sã se încheie fãrã ca liderii þãrilor

membre sã ajungã al o înþelegere.
„Existã multã bunãvoinþã dar ºi
multe poziþii dificile. Eu depun tot
efortul dar este posibil sã nu
avem nici un rezultat”. Runda a
treia de negocieri s-a reluat ieri –ora
13.00 la Bucureºti- dupã ce în cursul nopþii de sâmbãtã spre duminicã
Angela Merkel ºi preºedintele francez Emmanuel Macron, s-au întâlnit cu Mark Rutte, premierul olandez, potrivit unor surse diplomatice. Ultima propunere de compromis
a lui Charles Michel: reducerea subvenþiilor la 450 de miliarde ºi menþinerea condiþiilor privind normele
statului de drept, în timp ce creditele vor creºte la 300 de miliarde
euro, faþã de 250 miliarde euro.
Cuantumul bugetului UE pentru perioada 2021-2027 rãmâne la nivelul
de 1074 miliarde euro. La summit a
participat ºi Klaus Iohannis, mai ales
cã planul de relansare economicã
prezentat de guvernul Ludovic Orban a mizat pe subvenþiile promise
anterior de Comisia Europeanã.

10 proiecte de transport din România, finanþate de UE
UE sprijinã redresarea economicã în toate statele membre prin injectarea a aproape 2,2 miliarde
EUR în 140 de proiecte-cheie de transport. În cazul
României, Uniunea Europeanã investeºte aproape
118 milioane de euro în cadrul a 10 astfel de proiecte. Acestea vor contribui la construirea pe
întregul continent a legãturilor de transport care
lipsesc, vor sprijini transportul sustenabil ºi vor
crea locuri de muncã. Proiectele vor beneficia de
finanþare prin intermediul Mecanismul pentru
interconectarea Europei (MIE), schema de granturi a UE pentru infrastructura de transport.
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Prin intermediul acestui buget
UE îºi va îndeplini obiectivele în
materie de climã prevãzute de Pactul verde european. Se pune
un accent deosebit pe proiectele
care consolideazã reþeaua feroviarã, inclusiv legãturile transfrontaliere ºi conexiunile cu porturi ºi
aeroporturi. Transportul pe cãile
navigabile interioare este stimulat
printr-o capacitate mai mare ºi prin
conexiuni multimodale mai bune
la reþelele rutiere ºi feroviare. În
sectorul maritim se acordã prioritate proiectelor de transport
maritim pe distanþe scurte, bazate pe combustibili alternativi, precum ºi instalãrii de surse de alimentare la þãrm cu energie electricã în vederea reducerii emisiilor provenite de la navele care staþioneazã în porturi.
Printre cele 10 proiecte de
transport selectate din România,
se numãrã:
· Modernizarea liniei de
cale feratã Gara de Nord Bu-

cureºti – Aeroportul Internaþional Henri Coandã
Legãtura directã dintre Gara de
Nord Bucureºti – Aeroportul Internaþional Henri Coandã va încuraja mai mulþi cetãþeni sã cãlãtoreascã cãtre aeroport cu trenul.
Finanþare UE: 48.4 millioane euro
· Modernizarea liniei de
cale feratã Coslariu – Cluj-Napoca (studiu de fezabilitate)
Proiectul de modernizare va
analiza condiþia actualã a liniei de
cale feratã pentru a identifica
zonele cu deficienþe ºi pentru a
realiza un studiu de fezabilitate
ce va ajuta la pregãtirea paºilor
necesari pentru urmatoarele etape ale proiectului.
Finanþare UE: 9.4 millioane euro
· Modernizarea liniei de

cale feratã Bucureºti – Craiova (studiu de fezabilitate)
Proiectul are ca scop modernizarea liniei de cale feratã Bucureºti – Craiova. Partenerii vor
analiza starea curentã a liniei de
cale feratã pentru a identifica
zonele cu deficienþe. Un studiu
de fezabilitate va fi realizat, pregãtind calea pentru urmãtoarele
etape ale proiectului.
Finanþare UE: 17.4 millioane euro
· Modernizarea liniei de
cale feratã Apahida – Suceava (studiu de fezabilitate)
Proiectul are ca scop modernizarea liniei de cale feratã dintre
Apahida ºi Suceava. Acest proiect va analiza starea curentã a
liniei de cale feratã pentru a identifica zonele cu deficienþe ºi va
realiza un studiu de fezabilitate

ce va pregãti calea pentru urmãtoarele etape ale proiectului.
Finanþare UE: 26.7 millioane euro
· Modernizarea liniilor
ºi instalaþiilor de cale feratã
de la Complexul Feroviar Bucureºti Nord (studiu de fezabilitate)
Proiectul are ca scop modernizarea subsistemele de cale feratã (ºinele ºi instalaþiile) din cadrul Complexului Feroviar Bucureºti Nord, prin implementarea
unui sistem ce asigurã interoperabilitate. Partenerii vor analiza
starea curentã a infrastructurii
feroviare pentru a identifica deficienþele acesteia. Un studiu de
fezabilitate va fi realizat pentru a
pregãti calea pentru urmãtoarele
etape ale proiectului.
MARGA BULUGEAN
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Profesorul Gérard Mourou
a vizitat Laserul de la Mãgurele
Timp de trei zile, în perioada 14-16 iulie 2020,
profesorul Gérard Mourou, iniþiatorul proiectului ELI,
mentorul ºtiinþific al proiectului ELI-NP, membru al
International Scientifc Advisory Board al Centrului
ELI-NP, laureat al Premiului Nobel 2018 pentru fizica,
a vizitat Centrul ELI-NP. Anunþul a fost fãcut de
oficialii centrului de la Mãgurele, la finalul vizitei.
Laserul de la Mãgurele a atins în martie 2019 o premierã în cercetarea mondialã: a ajuns la 10 PW, puterea pentru care a fost construit, fiind cel mai puternic
laser din lume.

Validarea unei metode de a
creºte puterea laserului
Profesorul Gérard Mourou, a
discutat cu cercetãtorii de la centrul ELI-NP lansarea unor experimente legate de folosirea sistemului de laser de mare putere în elaborarea de noi tehnologii nucleare
de producere a energiei cu poluarea la minimum a mediului. Profesorul Mourou a apreciat în mod
deosebit progresele remarcabile în
implementarea proiectului, subliniind unicitatea, avansul tehnologic
ºi ºtiinþific al infrastructurii realizate la ELI-NP. “Profesorul Mourou considerã cã, pe masurã ce sunt
finalizate ºi devin disponibile diversele componente, echipa ELINP împreunã cu colaboratorii din
întreaga lume trebuie sã se concen-

treze pe iniþierea gradualã a experimentelor începând cu acest an.
Discuþiile s-au axat pe detalierea
viitoarelor experimente efectuate în
colaborare de cãtre echipa ELI-NP
ºi echipa condusã de Prof. Mourou. În acest sens, þinând seama de
potenþialul enorm al Centrului
ELI-NP pentru a oferi soluþii la
provocãrile globale legate de
schimbari climatice ºi energie, sau discutat, în particular, experimente legate de folosirea sistemului de laser de mare putere în elaborarea de noi tehnologii nucleare
de producere a energiei cu poluarea la minimum a mediului”, se
precizeazã în comunicatul de presã
al centrul ELI-NP.

În martie 2019, laserul de la
Mãgurele, proiect cofinanþat din
fonduri europene cu 311 milioane de euro, atingea puterea de 10
PetaWatts, cea mai mare din
lume. În ultimele luni se întrevãd deja primele aplicaþii spectaculoase, în medicinã sau în neutralizarea deºeurilor nucleare. În
luna martie, mai exact pe 18
martie, Centrul ELI-NP de la
Mãgurele a demarat primul experiment, care foloseºte un braþ
al laserului. Atunci ar fi trebuit
sã fie prezent ºi Gérard Mourou,
pãrintele ºtiinþific al laserului de
la Mãgurele, însã pandemia de
coronavirus ºi mãsurile internaþionale au dus la anularea depla-

Gérard Mourou este profesor la Haut Collége al Ecole Polytechnique, Franþa, ºi director al centrului IZEST (International
Center for Zetta-Exawatt Science and Technology) din cadrul
Ecole Polytechnique. Este ºi profesor emerit la University of
Michigan SUA ºi la University of Nizhny Novgorod Russia.
Acesta a inventat, alãturi de Donna Strickland, tehnica Chirped
Pulse Amplification (CPA).
sãrii. “Prin acest experiment se
urmãreºte validarea unei metode de a creºte puterea laserului.
Noi am început experimentul la
putere micã, dar vom ajunge ºi
la 10 PW ºi, dacã se confirma
ideile verificate acum, putem
ajunge la putere 2×20 PW, fãrã
sã modificãm sistemul de laseri,
fãrã sã intervenim în structura
lor....”, a explicat Nicolae Zamfir, directorul Institutului Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizicã ºi Inginerie Nuclearã
Horia Hulubei (IFIN-HH).

Cea mai avansatã
infrastructurã de cercetare
din lume în domeniul laserelor
de mare putere

La aceastã datã, România dispune de cea mai avansatã infrastructurã de cercetare din lume în
domeniul laserelor de mare putere. În cadrul acesteia, au fost
recepþionate ºi sunt date în exploatare: cladirile speciale si sistemul geotermal care asigura
conditiile de mediu necesare
functionarii aparaturii stiintifice,
sistemul de lasere de mare putere cu doua brate de 10 PW, doua
brate de 1 PW, doua brate de 100
TW, laboratorul de tinte pentru
interactia laser cu materia, laboratorul optic, precum si toate ansamblurile experimentale prevazute de proiectele tehnice ale experimentelor, aprobate de Comitetul Stiintific International al

ELI-NP. Aºadar, Centrul ELI-NP
funcþioneazã ºi este operaþional.
Se operaþioneazã cu partea de
instrument numit laser de mare
putere. Totodatã, a început ºi
construcþia sistemului gamma.
Acesta va fi în curând ºi el operaþional. S-a organizat anul grecut în toamnã primul workshop
pentru useri ºi au fost prezenþi
în România cercetãtori din 22 de
þãri. Aceºtia depus peste 200 de
propuneri, care urmeazã acum sã
fie analizate de cãtre acest comitet internaþional. O altã veste bunã
ar fi cã Laserul de la Magurele,
Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics (ELI-NP), a fost
inclus de Guvern pe lista instalatiilor si obiectivelor speciale de
interes national, finantate din fondurile Ministerului Educatiei si
Cercetarii. “Avand in vedere criteriile de evaluare aplicate, s-a
constatat ca Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics
(ELI-NP) a atins un nivel de maturitate tehnica si functionala, laserul fiind in parametrii proiectati,
are un rol de suport major pentru
activitatea de cercetare-dezvoltare in domenii strategice, asigurand, totodata, suportul stiintific,
tehnic si logistic pentru cooperari
internationale, inclusiv in diverse
programe de infrastructuri pentru cercetare la care Romania este
parte”, s-a precizat în urmã cu
douã luni, într-un comunicat de
presã remis de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii.

4 / cuvântul libertãþii

educaþie

„Hai la ºcoalã!” ºcolar al copiilor din

luni, 20 iulie 2020
Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Proiect pentru prevenirea abandonului
grupuri defavorizate, derulat de ISJ Dolj

INSPECTORATUL ªCOLAR JUDEÞEAN
Dolj, având calitatea de membru 2/partener 2,
ºi ASOCIAÞIA „VASILIADA”, ca Lider parteneriat/partener 1 implementeazã, în perioada
2018 – 2021, Proiectul „Hai la ºcoalã!”, pentru prevenirea abandonului ºcolar al copiilor
din grupuri defavorizate. Sunt mai multe
obiective de atins, iar rezultatele obþinute
pânã acum sunt semnificative.
Îmbunãtãþirea accesului ºi
participãrii la educaþiei ale elevilor din mediul rural, din familii dezavantajate socio-economic, din comunitatea romã ºi a
celor cu dificultãþi de adaptare
socio-ºcolarã, prin furnizarea de
sprijin unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar în vederea creºterii calitãþii ofertelor educaþionale ºi asigurarea de servicii specifice de suport educaþional elevilor din aceste grupuri dezavantajate, constuie principala þintã a programului. „Obiectivul
proiectului contribuie la asigurarea egalitãþii de ºanse ºi a accesului la educaþie de calitate
pentru 400 de elevi din grupuri
dezavantajate: din mediul rural,
din comunitatea romã, cu dificultãþi de adaptare socio-ºcolarã, iar rezultatele nu se lasã aºteptate”, a precizat profesor
Iuliana Gheorghe, inspector pentru învãþãmântul special ºi special integrat ºi disciplina Religie,
în cadrul ISJ Dolj, coordonator
al proiectului, din partea instituþiei pe care o reprezintã.

... Rezultate de obþinut

Dacã vorbim de rezultatele
care trebuie obþinute, acestea
trebuie prezentate ºi nu sunt
deloc de neluat în seamã: Furnizarea serviciilor de asistenþã,
orientare, consiliere ºi sprijin
pentru elevii cu dificultãþi de
adaptare socio-scolarã, din mediul rural, proveniþi din familii
dezavantajate ºi din comunitatea romã în cadrul celor cinci
centre de zi pentru copii aflaþi
în dificultate din Bucureºti,
Curtea de Argeº, Craiova, Lipovu ºi Filiaºi; dobândirea ºi

dezvoltarea competenþelor care
sã asigure integrare optimã
ºcolarã, participarea la procesul educaþional formal, îmbunãtãþirea performanþelor ºcolare pentru elevii din grupuri vulnerabile: numãr elevi care au
beneficiat de servicii de orientare ºi consiliere, peste 80%
dintre elevii au beneficiat de
servicii de orientare ºi consiliere, ºi-au îmbunãtãþit performanþele ºcolare, au participat
activ la orele de curs ºi ºi-au
îmbunãtãþit capacitatea de comunicare ºi relaþionare; furnizarea activitãþilor extracurriculare conform Programei Educaþionale pentru Activitãþi Extracurriculare (PEAE) elaboratã în cadrul proiectului; dezvoltarea competenþelor cheie care
sã faciliteze adaptarea la o societate a cunoaºterii ºi incluziunea socialã a elevilor din grupurile defavorizate menþionate:
dobândirea de competenþe privind utilizarea TIC, necesare
dezvoltãrii personale, formãrii
profesionale ºi pregãtirii integrãrii pe piaþa muncii; Dezvoltarea spiritului antreprenorial ºi
dobândirea de competenþe antreprenoriale care sã faciliteze
tranziþia elevilor la formarea profesionalã ºi accesul pe piaþa
muncii. La acestea, se adaugã
îmbunãtãþirea atitudinii pãrinþilor faþã de rolul ºi importanþa
educaþiei ºcolare în viaþa copiilor lor ºi dobândirea capacitãþilor necesare implicãrii lor active în susþinerea copiilor în cadrul procesului educaþonal; Dezvoltarea competenþelor pentru
toate categoriile de personal implicate în furnizarea de servicii

alternative în educaþie; acordarea de sprijin financiar elevilor,
pentru asigurarea accesului
acestora la educaþie ºi continuarea studiilor; asigurarea dotãrilor corespunzãtoare desfãºurãrii activitãþilor prevãzute: achizitionarea a cinci laptopuri, cinci
videoproiectoare, cinci ecrane
pentru videoproiector, cinci table interactive, cinci imprimante color, trei camere video, cinci
karaoke sistem complet cu videoproiector, cinci microscoape digitale portabile, trei aparate foto. De asemenea, trebuie
menþionate: acordarea subvenþiei pentru fiecare din cei 400 de
elevi din grupul þintã; tipãrirea
ºi distribuirea a 1.000 de pliante
si 30 afiºe de mediatizare proiect; tipãrirea a 1.000 de exemplare din Programa Educaþionalã
pentru Activitãþi Extracurriculare ºi distribuirea lor în cel putin
12 unitãþi ºcolare.

Multe realizãri,
pânã în prezent

Ce s-a realizat
pânã acum, nu este
lipsit de importanþã.
Astfel, au fost elaborate douã metodologii de educaþie
incluzivã: cea privind privind îmbunãtãþirea calitãþii
educaþiei în învãþãmântul de masã
pentru copii cu
risc, respectiv cea
privind îmbunãtãþirea cãlitãþii educaþiei
în învãþâmântul
special pentru copii
cu deficienþe de auz
ºi vorbire. Totodatã, s-a realizat diseminarea metodologiilor cãtre cadrele

didactice din ºcolile þintã : Selecþia grupului þintã s-a desfãºurat pe toatã perioada raportatã, fiind înscriºi în proiect:
copii, elevi, participanþi program „A doua ºansã”, cadre didactice ºi pãrinþi. În cadrul Programului de dezvoltare profesionalã a cadrelor didactice ºi
a personalului de sprijin a fost
desfãºurat cursul de Educaþie
creativã, absolvind un un numãr de 56 de cadre didactice.
Iatã ºi activitãþile desfãºurate:
„Gradiniþã prietenoasã” – educaþie creativã pentru antepreºcolari ºi preºcolari s-a desfãºurat pe parcursul anului ºcolar 2018 – 2019 în urmãtoarele
ºcoli: ªcoala Gimnazialã „Petre
Mãnãrcescu” din Lipovu, având
ca grup þintã antepreºcolari ºi
preºcolari, fiind amenajate ºi
dotate douã de sãli de clasã;
ªcoala Gimnazialã „Lascãr Catargiu” din Craiova – a fost
amenajatã ºi dotatã o salã de
clasã pentru preºcolari; ªcoala
Gimnazialã din Cerãt - a fost
amenajatã ºi dotatã o salã de
clasã pentru preºcolari; „ªcoala dupa scoalã” pentru elevii din
ciclul primar s-a desfãºurat în
urmãtoarele ºcoli: ªcoala Gimnazialã „Petre Mãnãrcescu” din
Lipovu; ªcoala Gimnazialã
„Lascãr Catargiu”, din Craiova; ªcoala Gimnazialã din Cerãt; ªcoala Gimnazialã din Gângiova ; ªcoala Gimnazialã Bratovoeºti. În ºase din ºcolile partenere în proiect s-a desfãºurat activitatea Educaþie remedialã pentru elevii din ciclul
gimnazial: ªcoala Gimnazialã
„Petre Mãnãrcescu” din Lipovu ; ªcoala Gimnazialã „Lascãr
Catargiu”din Craiova; ªcoala
Gimnazialã din Cerãt, ªcoala
Gimnazialã din Gângiova , ªcoala Gimnazialã din Bratovoeºti,

ªcoala Profesionalã din Valea
Stanciului. De asemenea, au
fost ºi alte activitãþi: în cadrul
Centrului ªcolar pentru Educaþie Incluzivã „Sfântul Vasile” au
avut loc sesiuni care au vizat îmbunãtãþirea performanþelor ºcolare ale elevilor cu deficienþe de
auz ºi vorbire, prin dezvoltarea
abilitaþilor de comunicare verbalã ºi prin participarea la atelierul
de preprofesionalizare – croitorie, derulate în cadrul atelierului
amenajat în incinta ºcolii; în cadrul ªcolii Profesionale din Valea Stanciului s-au desfãºurat sesiuni de informare, consiliere ºii
orientare a carierei pentru elevii
din învãþãmântul profesional. Cu
un numãr de 30 de elevi, au fost
efectuate vizite la diferiþi agenþi
economici din Craiova, care au
un domeniu de activitate asemãnãtor cu cel studiat la ºcoalã,
pentru a cunoaºte atât beneficiile, cât ºi rigorile unui loc de
muncã; serviciile de consiliere
pentru copii si pãrinþi, consiliere pentru copii cu deviaþii comportamentale ºi „ªcoala parinþilor” s-au desfãºurat în ºase din
cele ºapte ºcoli partenere în proiect: ªcoala Gimnazialã „Petre
Mãnãrcescu” din Lipovu ,
ªcoala Gimnazialã „Lascãr Catargiu” din Craiova, ªcoala Gimnazialã din Cerãt; ªcoala Gimnazialã din Gângiova , ªcoala
Gimnazialã din Bratovoeºti,
ªcoala Profesionalã din Valea
Stanciului. În acelaºi timp, a
fost înfiinþat Centrul de educaþie interculturalã ºi nondiscriminare în localitatea Lipovu, unde
au loc zilnic activitãþi menite sa
promoveze traditiile, obiceiurile
ºi cultura atât a persoanelor de
etnie romã cât ºi a românilor cu
situaþie economicã precarã,
dupã cum a mai spus Iuliana
Gheorghe.
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Anunþul tãu!
S.C. ROMCIM IMPEX anunþã
publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de obþinere a autorizaþiei de mediu privind activitatea
,,RESTAURANT ªI HOTEL” ce se
desfãºoarã în Localitatea Bãileºti,
str. Independenþei, nr. 65, jud. Dolj.
Informaþiile privind potenþialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, zilnic între orele 914. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj pânã
la data de 03.08.2020.
SOLAR LIVE ENERGY S.R.L.,
reprezentata prin Tulitu Costel
anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru poiectul “IMPLEMENTARE PARC ENERGETIC SOLAR”, propus a fi amplasat in jud. Dolj, com. Sadova, sat
Sadova, T250, P3. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, Craiova,
str. Petru Rareº nr. 1, jud. Dolj, adresã de internet http://apmdj.anpm.ro
si la sediul SOLAR LIVE ENERGY
S.R.L., reprezentata prin Tulitu Costel (Str. Cosuna, nr. 104, Craiova,
Dolj) in zilele de luni-joi, intre orele
8,00-16,30 ºi vineri între orele 8,0014,00. Observatiile publicului se
primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj,
Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud.
Dolj, fax: 0251/419 035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.
COMUNA VALEA STANCIULUI
anunþã solicitarea obþinerii avizului de gospodãrire a apelor pentru investiþia: „ALIMENTARE CU
APÃ ÎN SISTEM CENTRALIZAT,
COMUNA VALEA STANCIULUI,
JUDEÞUL DOLJ” – Satele Valea
Stanciului ºi Horezu Poenari, jud.
Dolj. Relaþii la tel. 0251.352025.
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publicitate
VÂNZÃRI
APARTAMENTE
Vand apartament cu 2
camere decomandate.
Telefon: 0766/348.398.
Vând/schimb 2 camere
mari, baie, bucãtãrie cu
apartament parter/etaj 1.
35.300 euro. Telefon:
0772/134.197.
Vând (schimb) apartament Craiova ºi casã
Pleniþa cu apartament 4
camere Craiova central,
et. 1 + diferenþa. Telefon:
0351/802.305.

CASE
Vând casã utilatã, mobilatã, oraº Segarcea, str.
Eroilor. 40.000 euro. Tel.
0744/968.675.
Vând casã frumoasã în
comuna Vîrtop, judeþul
Dolj. Telefon: 0745/
602.001.
Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor,
cadastru, anexe, apã
curentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Telefon: 0765/291.623.
Proprietar, vând casã
nouã, BORDEI. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã Cioroiaºi +
anexe, teren 3000 mp.
Telefon: 0765/152.614.

TERENURI

Vând teren intravilan –
Cârcea la stradã –
4.000 mp – 10 euro negociabil. Telefon: 0766/
503.967.
Vând loc pentru casã la
10 km Craiova (ºi alte
construcþii diverse). Telefon: 0727/884.205.
Vând teren Predeºti,
800 mp, utilitãþi, pitoresc,
ideal pentru casã sau
casã de vacanþã. Telefon: 0773/996.446.
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 teren intravilan SC
Avioane Sa Craiova, suprafaþã 1,25 Ha. Telefon:
0769/456.241.
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 loc de casã 500
mp, intravilan Criva, asfalt, pomi fructiferi, posibilitate apã curentã. Telefon: 0745/043.152.
Vând, inchiriez, schimb
teren, Calea Bucuresti,
km 10, 1000m-2000m,
deschidere 35m, dupa
Peugeot. Telefon: 0773/
996.446.

Vând caini ciobanesti de
Bucovina. Telefon:
0748/145.050.
Vând cazan de þuicã de
aramã (50 litri). Telefon:
0770/687.430.
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.
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.
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.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vand robot patiserie
(planetar) cu bol inox,
6,5l. Vand televizor
LEKO, diagonala 37 cm.
Vand haina piele intoarsa caprioara, marimea
50. Vand oglinda cristal
160x80. Telefon: 0752/
236.667.
Vând ponei. Telefon:
0748/145.050.

Vand loc de veci si
groapa boltita, Cimintir
Sineasca. Telefon:
0752/236.667.
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 cu
oglindã, masã, scaune, dormezã, pat saltea relaxa. 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.

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

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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“Bursucul” vs oltenii
Antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu
are rãzboaie vechi cu oficialii Craiovei,
Pavel Badea ºi Sorin Cârþu
Universitatea Craiova ºi CFR
Cluj se dueleazã în acest final
de sezon pentru titlul de campioanã, cele douã fiind practic
cap la cap, cu 3 etape înainte
de final. Titlul ar poposi în Bãnie dupã 29 de ani ºi ar fi al 5lea din istoria ªtiinþei, în timp
ce pentru ardeleni ar fi a treia
încoronare consecutivã ºi a
ºasea all-time. Dan Petrescu
este aproape de o performanþã
remarcabilã, al treilea campionat la rând câºtigat, chiar dacã
la al doilea a contribuit numai
în ultima parte. „Bursucul”
duce lupta cu Craiova atât pe
teren, dar a declanºat totodatã
rãzboiul psihologic, atacând liderul, punând presiune pe el.
Cel care era poreclit „Dan Penalty” în sezoanele trecute, pentru uºurinþa cu care arbitrii dictau lovituri de pedeapsã pentru
echipa sa, acuzã acum, nici mai
mult nici mai puþin, decât cã se

ea în care sã punã presiune pe
arbitri. Ei contestã niºte lucruri
evidente. Toatã lumea a observat partida de la Craiova cu
FCSB. Toþi arbitri care au analizat au spus cã penalty-urile
au fost acordate corect. Singurii care contestã sunt Becali
ºi Petrescu, pentru a pune presiune pentru meciurile urmãtoare. Nu mã tem, dar nu mi
se pare fair play ca pentru nereuºitele tale din teren sã asimilezi ceea ce reuºesc alþii.
Petrescu e stresat de ceea ce
se întâmplã, a avut niºte puncte avans, acum se vede cã e
pe locul 2 ºi cautã scuze. Era
obiºnuit ca adversarii sã rateze penalty, sã îºi dea autogol.
Când nu primeºte aºa ceva, hai
sã atacãm. Atacã pe toatã lumea, arbitri, federaþie, adversari, toatã lumea e împotriva
lui, ca ºi cum el ar trebui sã
joace singur”.

ani, cei doi adverdari lovinduse genunchi în genunchi. Dar
regretul ratãrii acelui turneu final, care ar fi fost primul din
cariera sa, a rãmas ºi a fost unul

La un deceniu de la incidentul de la echipa naþionalã, conflictul s-a reaprins. La un meci
FC Naþional - Universitatea
Craiova, „bancarul” Dan Petrescu a fost eliminat în minutul 35, dupã ce l-a lovit cu pumnul în figurã pe Pavel Badea,
cãpitanul ªtiinþei. Interesant
este cã antrenor al Universitãþii
Craiova în 2003 era tot Sorin
Cârþu, aflat la al treilea din cele
patru mandate pe banca tehnicã a ªtiinþei. Oltenii au câºtigat
în aprilie 2003 cu 2-1 în „Cotroceni”, contra formaþiei antenate de Walter Zenga, goluri
marcate pentru oaspeþi de Mihãiþã Pleºan ºi de Cornel Papurã, unul dintre antrenorii Craiovei din acest sezon.

Sorin Cârþu a mimat celebra
„încãtuºare”, lui Petrescu
i s-a fãcut rãu

fac jocurile pentru ca Universitatea Craiova sã câºtige titlul.
„Doamne, fereºte, ce se întâmplã în România. Mi se pare
incredibil. Se vede interesul ºi
cine trebuie sã câºtige campionat. Am fost cei mai dezavantajaþi în acest play-off, mã aºtept la arbitraje împotriva noastrã ºi de acum încolo. S-au întâmplat multe în cele ºapte
meciuri de play-off. Cine ne va
arbitra cu FCSB? Vor decide
ce-i mai bine pentru Craiova!
Craiova, dacã va fi arbitratã aºa,
nu va avea probleme. Nu mã
aºtept ca Universitatea sã se mai
împiedice. E puternicã din toate punctele de vedere” a izbucnit Petrescu la finalul partidei
cu Mediaº.
Sorin Cârþu, preºedintele
ªtiinþei, i-a raspuns „Bursucului”, la ProSport Live: „Suntem pe locul 1 ºi toatã lumea
dã în noi. ªi Becali face acelaºi lucru, ºi Petrescu. O fac
într-un mod intenþionat în ide-

Accidentat de „Bãdiþã”,
într-un derby
Craiova - Steaua
Rãzboiul lui Petrescu cu oltenii nu este de datã recentã. Dan
Petrescu are de plãtit poliþe mai
vechi celor de la Craiova ºi chiar
celor care se aflã acum în conducerea clubului, respectiv lui
Pavel Badea, directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, ºi lui Sorin Cârþu, preºedintele ªtiinþei. Dan Petrescu a pierdut participarea la prima mare
competiþie cu naþionala României, Mondialul din 1990, din Italia, dupã ce s-a accidentat întrun duel cu Pavel Badea, la un
derby Craiova – Steaua, în primãvara lui 1990, în Bãnie. În
acel meci, Gicã Hagi, marcat „la
sânge” de Dãnuþ Bica, a fost eliminat, iar ªtiinþa, antrenatã de
Sorin Cârþu, s-a impus cu 2-0,
cu o dublã a lui „Bãdiþã”. A fost
atunci mai mult un ghinion pentru Petrescu, care avea 22 de

enorm. În acel sezon, Steaua a
devenit campioanã, dar a pierdut ambele meciuri cu Universitatea Craiova, oltenii impunându-se ºi în tur, în Ghencea,
cu 2-1. Coincidenþa a fãcut ca
în locul lui Dan Petrescu sã fie
selecþionat la Coppa del Mondo un jucãtor de la Universitatea, Adrian Popescu.

Conflictele dintre Badea
ºi Petrescu au continuat

Conflictul dintre Pavel Badea
ºi Dan Petrescu nu s-a încheiat
în 1990 ºi a continuat în timp.
Ceva mai târziu, în 1993, la echipa naþionalã, când „Bursucul” a
încercat sã se rãzbune pe „Bãdiþã” ºi a intrat dur la un antrenament, iar pânã la o încãierare nu
a mai fost mult. „Legenda” spune cã din cauza animozitãþii dintre cei doi, Pavel Badea nu a mai
fost chemat apoi la echipa naþionalã decât foarte rar, mai ales cã
Petrescu fãcea parte din „greii”
Generaþiei de Aur, fiind prieten
cu Hagi ºi Gicã Popescu.

Dan Petrescu a avut bãtãi de
cap ºi ca antrenor cu oltenii, ºi
nu numai în acest sezon. Din
postura de campioanã, în 2009,
Urziceniul lui Dan Petrescu s-a
împiedicat la Târgu Jiu de Pan-

durii, scor 0-0, echipã antrenatã de...Sorin Cârþu. La acel meci,
„Sorinaccio” a mimat celebra
„încãtuºare” la adresa arbitrului
Augustus Constantin, al cãrui
pãrinte, fostul ºef al CCA,
Gheorghe Constantin, se afla la
închisoare, pentru corupþie.
Dupã meciul cu Pandurii, unul
extrem de tensionat, Unirea Urziceni, aflându-se atunci în luptã pentru titlu, Petrescu nu s-a
prezentat la conferinþa de presã, fiind înlocuit de Meme Stoica, acesta explicând cã antrenorului priincipal i s-a fãcut rãu.
Chiar ºi în anul în care a câºtigat titlul cu Unirea Urziceni,
Dan Petrescu a avut probleme
cu oltenii, echipa patronatã
atunci de Adrian Mititelu ºi antrenatã de Nicolo Napoli câºtigând cu 2-1 chiar pe terenul
Unirii. „Am avut un penalty ºi
un gol anulat. Am fãcut prea
multe puncte ºi acum ni se pune
stop. Au fost presiuni mari asupra arbitrului înainte de meci”
era discursul de atunci al lui Dan
Petrescu, aproape identic cu
cel din prezent.
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Oltenii se tem de.. deja vu,
dupã 47 de ani
În 1973, din cauza unei amânãri în care a fost implicatã
CFR Cluj, Craiova a pierdut un titlu ºi a câºtigat un
renume: Campioana Unei Mari Iubiri
Meciul FCSB – CFR Cluj s-a
amânat din cauza unui caz de
coronavirus în lotul ardelenilor, iar
situaþia se poate întoarce împotriva Craiovei. Oltenii au jucat
împotriva unei echipe motivate a
Botoºaniului. În schimb, dacã
FCSB câºtigã Cupa României,
miercuri, atât FCSB, cât ºi Botoºaniul au locul european asigurat,
aºa cã nu vor mai avea aceeaºi
motivaþie când vor întâlni CFRul. În schimb, pentru Craiova toate cele 3 meciuri sunt dificile.
În urmã cu 47 de ani, Universitatea Craiova rata primul titlu de
campioanã tot în urma unui meci
amânat. Deºi oltenii nu începuserã deloc bine acel sezon, atât
din cauza unor rezultate slabe, dar
mai ales pentru cã au fost aproape sã-ºi piardã ºi liderul, pe „Tunarul” Ion Oblemenco, trecut prin
momente draamtice, în urma celor douã operaþii de ulcer duodenal perforat, primãvara lui 1973 a
fost fantasticã pentru trupa lui
Constantin Cernãianu. Cu Oblemenco revenit practic de pe patul
de spital, ªtiinþa obþine douã victorii istorice în Capitalã, 6-4 în
Giuleºti, cu Rapid ºi 6-2 pe Republicii, cu Steaua. Douã „seturi”
memorabile, care au fost aºezate
în vitrina fotbalului craiovean.
Astfel, cu 5 etape înainte de final,
ªtiinþa este lider, cu 4 puncte peste Dinamo, pe care o ºi învinsese
în Bãnie, tot în primãvarã, scor
1-0. Ce s-a întâmplat cu 4 etape

înainte de final avea sã fie însã
decisiv pentru pierderea titlului. În
primul rând, ªtiinþa ceda acasã cu
1-0 în faþa Braºovului, cu un
portar, Stere Adamache, într-o zi
de graþie, deºi Nelu Oblemenco
povestea cã înainte de meci „braºovenii ne rugau sã nu le dãm
multe”. În aceeaºi etapã, Dinamo
îºi amâna meciul cu CFR Cluj, ardelenii având aranjat, în plin campionat, un amical în Germania de
Vest, cu Bochum.

Oblemenco spunea cã
„80 la sutã, amânarea ne-a
amânat ºi titlul”

Înaintea ultimelor meciuri ale
campionatului, diferenþa era de
douã puncte în favoarea oltenilor. ªtiinþa pierde meciul în deplasare, 1-0 la Arad, cu UTA, iar
Dinamo câºtigã cu 4-0 (exact
scorul mimin de care avea nevoie) meciul pe care trebuia sã-l dispute cu o lunã mai devreme, contra CFR-ului. Iar ardelenii nu au
mai avut aceeaºi motivaþie la reprogramare, nemaiavând pentru
ce lupta ºi nici...onoare, dupã cum
au acuzat oltenii. Din cauza unui
singur gol, atunci departajarea
fãcându-se la golaveraj, ªtiinþa
Craiova a pierdut ºansa de a câºtiga primul titlu din istorie. În urma
acestui scenariu care a dezavantajat-o, Universitatea avea sã dobândeascã un renume superb,
care a însoþit-o de-a lungul vremii: Campioana Unei Mari Iubiri.

În sezonul urmãtor, Oblemenco ºi ai sãi nu aveau sã mai rateze
ocazia de a aduce primul titlu în
Bãnie. Asta deºi, în ultima etapã,
Dinamo a avut din nou înlesnitã
victoria necesarã. „Cânii roºii” câºtigau tot cu scorul de care aveau
nevoie, 7-0, cu Argeºul lui Dobrin,
dar Craiova a remizat, 0-0, la Ploieºti, ºi s-a încoronat în premierã,
iar în Bãnie s-a declanºat fiesta.
Cum spunea Ion Oblemenco,
legenda ªtiinþei, cã o amânare a
amânat cu un an câºtigarea primului titlu. Pasaje din volumul
„Oblemenco ºi Campioana Unei
Mari Iubiri” – de Marius Popescu, ed. Scrisul Românesc, 1975:
„În acel meci de parodie, jucãtorii CFR-ului îºi pot reproºa
un singur lucru: cã n-au închis
ºi ochii în timp ce dinamoviºtii
ºutau la poartã!(...) Cheia atribuirii titlului a fost în mâna federaþiei, care a predat-o, într-un
„moment de neatenþie”, echipei

ea arbitra duelul nostru cu Dinamo. (...) Dinamo a obþinut 4
puncte (se acordau 2 puncte la
victorie, n.r.) în faþa echipelor
Steaua ºi CFR înscriind celor
douã team-uri suma de 6 goluri,
ceea ce nu s-ar fi întâmplat în
niciun caz dacã Dinamo juca la
termenul corect cu CFR Cluj.
(...) Amânarea meciului Dinamo
– CFR Cluj a fost aceea care, în
proporþie de 80 la sutã, ne-a
amânat titlul pe care-l meritam”

Dinamo, care a ºtiut s-o foloseascã, gospodãreºte, deschizându-ºi drumul cãtre un titlu pe
care nici nu-l mai visa (...) Dupã
cum va reþine istoria fotbalului
românesc, meciul Dinamo – CFR
a fost amânat, deoarece federaþia aprobase echipei din Cluj susþinerea unei partide amicale în
RFG, deºi echipa clujeanã era
angajatã direct ºi determinant în
lupta pentru titlu. Pentru cã asta
era situaþia CFR-ului de atunci,

Liga I, play-off, etapa a 8-a
Gaz Metan – Astra 0-4
Au marcat: Fatai 38, Rãduþ 50, Ioniþã 65, Balaure 74.
FCSB – CFR Cluj s-a amânat
FC Botoºani – „U” Craiova s-a jucat asearã.

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

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

7
7
8
7
7
8

6
4
3
1
1
0

0
2
3
3
3
3

1
1
2
3
3
5

14-11
11-6
12-8
6-8
12-12
4-14

41
40
33
29
28
25

Play-out, etapa a 10-a
Clinceni – Voluntari 2-1
Au marcat: ªut 38, Markovic 61 / Tudorie 75.
Hermannstadt – Sepsi 2-2
Au marcat: Yazalde 5, Debeljuh 71 / L. Fulop 35, 81.
Chindia – Dinamo - amânat
Poli Iaºi – Viitorul, azi, ora 20

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

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

9
10
10
10
9
9
7
8

5
6
5
2
4
3
1
1

3
0
3
5
3
2
1
1

1
4
2
3
2
4
5
6

19-9
10-15
12-6
15-15
12-12
11-10
2-8
3-11

38
29
28
28
28
22
21
17
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