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Klaus Iohannis, ieri, la fabrica Ford:

“Craiova este o locaþie economicã
de primã mânã în Europa”

5

Totodatã, Ford anunþã demararea unei investiþii suplimentare, de 30 de milioane
de dolari, într-o nouã linie de
presaj. Fabrica de la Craiova
va începe în acest an ºi producþia de serie a modelului Ford Puma ST,
primul vehicul al diviziei Ford Performance
produs vreodatã în România
ECONOMIE

þie, adicã, relaxat, ºeful statului a ascultat
informãriile care îl interesau în mod deosebit. Ulterior, a plecat spre fabrica Ford, unde
s-a arãtat încântat de ceea ce a vãzut, planurile de viitor ale investitorului american
fiind extrem de ambiþioase. Începând din
data de 20 iulie, angajaþii Fabricii de Producþie Vehicule Ford de la Craiova au reluat programul de lucru în trei schimburi.
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Klaus Iohannis a vizitat fabrica Ford de la
Craiova, dar nu înainte de a se întâlni cu reprezentanþii administraþiei publice locale ºi
judeþene, mai exact, Ion Prioteasa - preºedintele Consiliului Judeþean, cu care s-a ºi
întreþinut prelungit, prefectul de Dolj, Nicuºor Roºca cu care a discutat despre situaþia sanitarã ºi viceprimarul municipiului
Craiova, Stelian Bãrãgan. În bunã dispozi-
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Dacã ar ºtii preºedintele Klaus Iohannis!
MIRCEA CANÞÃR
Primit la Aeroportul Craiova, de
reprezentanþi ai administraþiei publice locale, judeþene ºi centrale, preºedintele Klaus Iohannis –dupã informãrile succinte prezentate, care-l interesau precumpãnitor, premergãtor
vizitei la uzina Ford- a sugerat cã
indiferent de culoarea politicã, sã
dãm bãtaie cu proiectele menite a
obþine fondurile europene necesare
restartãrii economiei. „I-am invitat
sã pregãteascã din timp proiecte
pentru Craiova, proiecte pentru
întregul judeþ, pentru întreaga
regiune. Infrastructurã, dezvoltare economicã, dezvoltarea sistemului educaþional, fiindcã aceºti
investitori au nevoie de mânã de
lucru calificatã, ºi toate acestea
pot fi fãcute ºi vor fi fãcute folosind prioritar bani europeni”. Preºedintele Klaus Iohannis ºtia bineînþeles cã Doljul este un fief al socialdemocraþilor, ceea ce nu l-a inhibat

deloc sã se întreþinã, mai altfel, adicã mai detaºat, cu preºedintele Consiliului Judeþean, Ion Prioteasa. Cu
toate acestea, renunþând fie ºi temporar la parti-pris-ul, nu rareori în
exces, liberal, putea afla ºi veºti, realmente tonice, care nu-l lãsau indiferent, fiindcã ele se circumscriau
deplin ºi îngrijorãrilor cotidiene, dar
ºi afirmaþiei sale cum cã „Craiova
este o locaþie economicã de primã mânã în Europa ºi pentru
asta e nevoie de investiþii ºi de
extindere”. Una dintre veºtile bune
pe care le putea afla preºedintele
Klaus Iohannis, pe lângã ceea ce a
salutat la uzina Ford, este cã Doljul
o scoate satisfãcãtor la capãt cu
producþia de grâu, contând pe mai
departe, consistent, în balanþa cerealierã a þãrii. De asemenea, marii
fermieri din zonã au deja certitudinea unor excelente producþii de floarea-soarelui ºi porumb. În privinþa

calificãrii resursei umane, necesarã
în economia regiunii ºi nu numai,
facultãþile de profil ale Universitãþii
din Craiova, chiar deruleazã o multitudine de proiecte de colaborare,
în parteneriat cu actori economici
veritabili, precum Casa Noastrã,
Hella, Softronic, Continental Sibiu,
Pirelli, ITSix, Netrom, Ubisoft, Chapian, Sintec Media, CS România ºi
chiar uzina Ford. Punctãm doar
aceste aspecte, fãrã a ne întinde,
fiindcã dincolo de Doljul „politic”,
cu inerentele febrilitãþi specifice
democraþiei autohtone, existã ºi
Doljul real, cu oamenii sãi competenþi, harnici ºi mai ales devotaþi þãrii. Craiova însãºi este nu doar capitala Olteniei, dar ºi un mare municipiu bine gospodãrit, cu multe spaþii verzi, preocupat de exigenþele
ecologice ale momentului, racordat
pulsului european. Cu o seducãtoare viaþã culturalã. Nu suntem niºte

ahtiaþi ai justificãrilor prin comparaþii, dar Craiova chiar rãmâne pe
harta þãrii „o locaþie economicã de
primã mânã”. Dupã 90 de ore de
negocieri, cum nu s-au mai vãzut,
între cei 27, la summit-ul de la Bruxelles, ºi o simplã expunere privind
cele 90 miliarde euro –cam abstracte- îºi putea descreþi fruntea la Craiova, unde a luat un puls autentic al
þãrii. Cã împrumuturile vin condiþionat transeuropean, -ultraliberal- la
pachet, asta ºtiam. În fine, dacã mai
mult stat de drept, cum clama agasantul Mark Rutte, liderul grupului
zgârciþilor, e necesar, asta rãmâne
de discutat, ºi de validat. De la Klaus
Iohannis doream sã aflãm doar ceea
ce am dedus ºi anume cã s-a pliat
nucleului raþional Merkel-Macron ºi
a obþinut, cât s-a crezut de cuvinþã.
Cã putea face ieri, mai multe concesii presei locale, prezentã la uzina
Ford, este o altã discuþie.

Concert Bach/Beetoven
Stagiunea Classic+ a Filarmonicii ”Oltenia” Craiova continuã
sãptãmâna aceasta cu douã lucrãri de referinþã, Dublul concert
pentru vioarã de Johann Sebastian Bach ºi Simfonia nr.6, ”Pastorala” de Ludwig van Beethoven. Concertul dirijat de maestrul
Marius Hristescu va avea loc vineri, 24 iulie, începând cu ora
20:00, la Teatrul de Varã din Parcul ”Nicolae Romanescu”.
Soliºtii serii vor fi Simona Petrencu ºi Simion Petrencu, artiºti
ai Orchestrei Simfonice craiovene.
Marius Hristescu s-a nãscut la 29 septembrie 1975, la
Craiova. A absolvit Liceul de
Artã din oraºul natal (1994),
bucurându-se de îndrumarea
profesorilor Mariana Ilie (pian),
Florian-George Zamfir (teoria
muzicii) ºi Alexandru Racu
(acompaniament). Pregãtirea
muzicalã o continuã la Universitatea de Muzicã din Bucureºti,
unde studiazã, în paralel, trei
dintre secþiile acesteia: Compoziþie, Dirijat Cor Academic ºi
Dirijat Orchestrã, fiind discipol
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al maeºtrilor ªtefan Niculescu
(compoziþie), Dan Buciu (armonie), Dinu Ciocan (contrapunct), Valentin Gruescu (dirijat cor academic), Ludovic Bács
ºi Petru Andriesei (dirijat orchestrã). În anul 2000, absolvã
cursul de studii aprofundate
(master) - Stil ºi Limbaj Compoziþional, la clasa ªtefan Niculescu. Primele apariþii scenice în
calitate de dirijor sunt legate de
concertele susþinute de Corul
„Carmina Nova” din Craiova,
înfiinþat de Florian-George Zamfir. În anul 1997, obþine Premiul
de Debut în cadrul Festivalului
Tinerilor Dirijori de Cor de la
Craiova (ediþia a V-a), în anul
2002, o bursã de studii la Accademia Marciana din Veneþia
ºi, în 2005, la Roma. În anul
2004, participã la un masterclass de artã dirijoralã susþinut
de Kurt Masur, organizat de Fundaþia „Eurosilesia” la Wroclaw (Polonia), iar din 2008 începe sã frecventeze seriile de
cursuri de artã dirijoralã ºi fenomenologie muzicalã susþinute de Konrad von Abel, recunoscut discipol al lui Sergiu Celibidache.
Invitat frecvent al filarmonicilor ºi operelor din þarã, a susþinut concerte ºi spectacole alãturi de interpreþi precum: Ion
Ivan-Roncea, Bogdan ªtefãnescu, Cosmin Marcovici, Sorin
Drãniceanu, Yuri Tsiple, Alexandra Coman, Felicia Filip, Daniela
Vlãdescu, Vlad Stãnculeasa,

Bogdan Zvoriºteanu, Liviu Prunaru, Mirabela Dina, Hector
Prieto-Sanchez, Ioana Lupaºcu,
Maria Solozobova, Cristian Florea. În anul 2010, împreunã cu
soprana Diana Þugui ºi baritonul Sandor Balla, a iniþiat proiectul „Sempre Lyrica” ce s-a
bucurat de un succes rãsunãtor. În alcãtuirea programelor de
concert, o preocupare constantã
a fost aceea de a prezenta publicului lucrãri mai puþin cunoscute sau din creaþia contemporanã. Astfel, în februarie 2010,
a dirijat în primã audiþie lucrãri
ale compozitorului cipriot Savvas Savva, în 2011 ºi 2013 a adus
în atenþia publicului Simfonia a
II-a „Romeo ºi Julieta” ºi Simfonia a VI-a „Divina Comedie” de Alfonso Rega, în
2012 Concertul Iranian pentru
pian de Shaheen Farhat, Balada pentru trombon-bas de Eric
Ewazen ºi Cartoon pentru 13
instrumente de coarde ºi clavecin de Zoran Eric. În februarie
2014, prezintã în primã audiþie
absolutã ºapte piese ale unor
compozitori coreeni contemporani, într-un concert excepþional la pupitrul Filarmonicii
„Banatul” Timiºoara.
Simona Petrencu, nãscutã
în anul 1989, în localitatea Craiova, a urmat cursurile Liceului
de Artã „Marin Sorescu” din
Craiova, iar în anul 2017, a absolvit Departamentul din Arte din
Craiova, specializarea vioarã,
clasa prof. univ. Octavian Gorun. A beneficiat în toatã aceastã perioadã de îndrumãrile tatãlui sãu, violonistul Simion Petrencu. Din anul 2012, pe parcursul studenþiei, Simona Petrencu a fost angajatã ca violonistã în orchestra Filarmonicii
„Oltenia”, în prezent fiind artist
instrumentist.

A participat la diverse evenimente culturale desfãºurate în
numeroase oraºe ale
þãrii, susþinând concerte ºi abordând genul cameral. Pe lângã
partiturile simfonice,
s-a apropiat de domeniul ofertant al operei
ºi operetei, interpretând pe scenele unor
importanteinstituþii de
profil din þarã, precum Teatrul de Operã ºi Operetã „Nae
Leonard” din Galaþi,
Opera Românã Craiova etc. În prezent
colaboreazã cu Orchestra de camerã
„Lyra Gorjului” din
Târgu Jiu. A participat la turneele în strãinãtate organizate de Filarmonica „Oltenia” în
Coreea de Sud, Italia, Franþa, Muntenegru, China.
Violonistul Simion Petrencu, nãscut în anul 1957, în localitatea Chilia Veche (judeþul
Tulcea), a urmat cursurile Liceului de Muzicã din Galaþi,
avându-l ca profesor de vioarã
pe interpretul ºi compozitorul
Florin Dimitriu. În 1980, a absolvit Conservatorul „Ciprian
Porumbescu” din Bucureºti. Din
luna august a aceluiaºi an, a fost
angajat la Teatrul de Operã ºi
Operetã din Craiova (actualmente Opera Românã),unde a
deþinut funcþia de concertmaestru. În perioada 1988-1990, a
dirijat numeroase spectacole în
cadrul acestei instituþii. În turneele intreprinse de orchestra
Operei Române în Germania,
anii 2008-2010,a deþinut calitatea de concertmaestru al orchestrei, interpretând pagini de
referinþã din muzica de operã.

În 1990 a fost cooptat în orchestra simfonicã a Filarmonicii „Oltenia”, Craiova, în cadrul
cãreia activeazã ºi în prezent ca
solist instrumentist. A participat
la diverse manifestãri culturale
desfãºurate în numeroase oraºe ale þãrii, susþinând importante partituri solistice ºi abordând
frecvent genul cameral. A participat la turneele în strãinãtate
organizate de Filarmonica „Oltenia”, fiind solicitat sã efectueze deplasãri în diferite centre
culturale europene ºi de cãtre
alte instituþii de profil din þarã.
Frecvent, a fost invitat la Târgu
Jiu sã concerteze ca solist în
compania orchestrei de camerã
„Lyra Gorjului” A abordat ºi domeniul didactic, fiind profesor
la Liceul de Artã „Marin Sorescu” din Craiova. În anul 2002 a
fost premiat, împreunã cu membrii cvartetului Filarmonicii „Oltenia”, la Teheran (Festival Concurs Internaþional de Muzicã
„Fadjr”, ediþia a XVII-a).
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Craiova Smart City – Conectaþi la viitor

Servicii online pentru craioveni,
puse la dispoziþie de Primãria Craiova
Municipiul Craiova îºi
consolideazã statutul de
oraº inteligent.
Printr-o utilizare eficientã a
tehnologiei ºi a mijloacelor de
comunicare moderne în beneficiul comunitãþii, Primãria Craiova a avansat cu paºi siguri în direcþia Smart City în domenii legate de trafic, parcãri, servicii
sociale, plata taxelor ºi a impozitelor locale sau în ceea ce priveºte mediul de afaceri.
Craiovenii beneficiazã de o
serie de servicii online, mijloace
moderne ºi rapide de rezolvare a
problemelor ce þin de administraþia localã, care sunt puse la
dispoziþie de Primãria Craiova.
Astfel au fost dezvoltate soluþii inteligente, având la bazã toate cele 6 verticale ale conceptului SMART: Smart Governan-

ce, Smart Living, Smart Economy, Smart Mobility, Smart
People.
”Când vorbim despre Craiova Smart City, vorbim despre
servicii online care oferã confort
ºi siguranþã cetãþenilor, le salveazã timpul, energia ºi banii,
nemaifiind nevoie ca aceºtia sã
se deplaseze la sediul instituþiilor din subordinea Primãriei
Craiova. Proiectele dezvoltate de
administraþia localã, în ultimii
ani în domeniul digitalizãrii Craiovei, au fãcut ca multe dintre
serviciile de care are nevoie orice cetãþean sã poate fi accesate
uºor, de oriunde, de pe orice
device ºi în condiþii de siguranþã. Craiova este, de exemplu,
printre puþinele municipii din
România care pune la dispoziþia
celor interesaþi nu doar o listã a
autorizaþiilor de construcþie, ci
ºi actul în sine, conform norme-

lor în vigoare, aºa cum a fost
emis de autoritatea responsabilã”, a declarat primarul Mihail
Genoiu.
SMART GOVERNANCE
Servicii pentru cetãþeni https://primariacraiova.ro/ro/servicii-online
Interacþiunea cu autoritãþile
este, acum, mai facilã ca oricând. Se pot face, de exemplu,
programãri online pentru registratura primãriei, pentru evidenþa persoanelor sau pentru impozite ºi taxe.
Printre serviciile online la care
pot apela craiovenii sunt:
- Serviciu de programare on-line pentru depunerea
de documente la Primãria
Craiova: http://ghiseulonline.ro/
portal/craiova/psonline.nsf/Pro-

gramare? Open Form&TipProgramare=LA%20Ghiseu
- Serviciu de programare on-line pentru depunerea
de documente la Direcþia de
Impozite ºi Taxe: http://
programari.ditl.primariacraiova.ro/
- Serviciu de programare on-line pentru depunerea
de documente la Direcþia de
Evidenþã a Persoanelor: http:/
/spcepcv.ro/
- Programare on-line
transcriere certificate de stare civilã: https://eprim.ro/portal/
craiova/evp/psonline.nsf/Programare?Open Form & Tip Programare=Transcrieri%20acte
- Programare on-line oficiere cãsãtorie: http://
www.ghiseulonline.ro/portal/
craiova/evp/psonline.nsf/Programare? Open Form & Tip
Programare=Programare%20Casatorii
- Serviciu web pentru

depunerea on-line a documentelor: http://www.eprim.ro/portal/craiova/
forms.nsf/frmpetitie?OpenForm
Tot pentru simplificarea
procesului de relaþionare cu
cetãþenii ºi pentru reducerea timpului de emitere a actelor de autoritate, au fost
dezvoltate ºi urmãtoarele
servicii:
- Urmãreºte-þi cererea - prin intermediul cãruia se poate urmãri circuitul
documentului înregistrat la
primãrie: http://www.eprim.ro/portal/craiova/SOCraiova.nsf/CautareRegistraturaSO?OpenForm
- Notificãri prin sms
la emiterea actelor de autoritate - la emiterea actului solicitat, petentul este
notificat automat prin sms.
Consultare online a autorizaþiilor de
construire ºi a certificatelor de urbanism. Sunt
disponibile pentru consultare autorizaþiile de construire ºi certificatele de urbanism emise.
Impozite ºi
taxe online on-line: Serviciul informeazã asupra
datoriilor pe care un cetãþean le are cãtre bugetul local, cu posibilitatea de achitare prin intermediul instrumentelor de platã electronice, fãrã a mai fi necesarã
deplasarea la primãrie sau la
sediul bãncii
https://primariacraiova.ro/ro/impozie-si-taxe-online
Autorizaþii online de liber acces pentru
autovehiculele cu greutate
mai mare de 3,5 tone. Se pot
achita direct pe site: https://primariacraiova.ro/ro/autorizatii-de-

liber-acces.
- Aplicaþie electronicã
mobilã (IOS, Android) de notificare a intervenþiilor. Fiecare intervenþie de urgenþã sau planificatã de furnizorii de utilitãþi
(CAO, CEZ, ENEL º.a) privind
intervenþiile pe domeniul public
este notificatã în cadrul aplicaþiei electronice ºi este monitorizatã pânã la finalizare. Aplicaþia
a fost creatã de Primãrie pentru
a monitoriza ºi gestiona eficient
activitatea furnizorilor de utilitãþi
din Craiova.
”Un alt proiect din strategia
Craiova Smart City, în plin proces de derulare, este A.R.C.A.,
finanþat din fonduri europene ºi
care vine în completarea serviciilor online deja puse la dispoziþia cetãþenilor. Este un proiect în
valoare de aproximativ
2.750.000 de lei, cu o duratã de
implementare de 28 de luni ºi cu
finalizare în martie 2021. Acest
proiect urmãreºte crearea unui
portal de servicii electronice, care

sã asigure digitalizarea integralã
a minimum 10 servicii publice ºi
care va face posibilã separarea
fluxului scriptic de fluxul electronic”, a precizat primarul Mihail Genoiu.
Proiectul se va concretiza
dupã cum urmeazã:
· Un Portal de e-servicii
pentru cetãþeni. Portalul va facilita accesul utilizatorilor la serviciile digitalizate ºi va funcþiona
ca un birou virtual.
· Digitalizarea cu acces ºi
livrare online completã a minimum 10 servicii gestionate exclusiv de primãrie.
· Actualizarea sistemului
de management al documentelor
prin digitalizarea fluxurilor interne ce deservesc serviciile online
disponibile pe portal.
· Modernizarea site-ului
oficial al instituþiei cu dezvoltarea inclusiv a capacitãþii de adaptabilitate pentru orice dispozitiv
ºi de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitãþi.
· Dezvoltarea ºi implementarea unui sistem online de colectare ºi votare a proiectelor
propuse în cadrul procedurii prevãzute de Legea nr. 350/2005.
· Instrument extranet
pentru confirmare a veridicitaþii
actelor emise de primãrie. Toate
documentele eliberate în format
electronic vor purta un cod QR
ce va putea fi citit cu ajutorul
unui dispozitiv mobil.
· Achiziþionarea a 70 de
semnãturi electronice calificate pentru funcþionari din cadrul
instituþiei care vor fi implicaþi în
activitãþile descrise în proiect.
· Retro-digitalizarea a
670.000 documente din arhiva
instituþiei vor fi puse la dispoziþia solicitanþilor, pe portalul de
servicii, în format electronic.
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A început „lupta” pentru selecþia cadrelor
didactice în Corpul Naþional de Experþi
De curând, prin O.M. nr. 4679/
08.07.2020, a fost aprobat Calendarul desfãºurãrii concursului de selecþie a cadrelor didactice, pentru constituirea Corpului Naþional de Experþi
îm managementul educaþional, seria
a XIV-a. Inspectoratul ªcolar JudeConform legislaþiei actualizate, în perioada 13 – 19 iulie, a
avut loc loc completarea formularului de selecþie, on-line, iar pe
20 iulie s-au afiºat listele cu candidaþii admiºi. Pânã pe 27 iulie,
portofoliile pot fi transmise ºi
prin poºta electronicã, la adresa
secretariat@isjdj.ro, pânã la ora
13:00, numãrul de înregistrare

þean Dolj a scos la concurs 100 de locuri, dupã depunerea dosarelor fiind
admise 48 de candidaturi. Concursul,
în cadrul promovãrii, poate da posibilitatea cadrelor didactice sã ocupe
posturi de conducere în instituþii de
învãþãmânt preuniversitar.

fiind comunicat candidatului tot
prin e-mail. Data de 27 iulie este
cea limitã la care Inspectoratele
ªcolare Judeþene transmit, la
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii lista candidaþilor admiºi dupã
etapa de selecþie on-line, care,
la data înscrierii, ocupã o funcþie de conducere sau îndrumare
ºi control din inspectoratul ºco-

lar. În intervalul 27 iulie –
4 august, va avea loc evaluarea portofoliilor, de cãtre comisiile de evaluare
constituite la fiecare Inspectorat ªcolar ºi la
MEC. În ziua de 5 august,
se va desfãºura validarea
rezultatelor selecþiei, de
cãtre Consiliul de Administraþie al Inspectoratului
ªcolar Judeþean,
urmatã de afiºarea rezultatelor, contestaþiile
putând fi depuse în perioada 6 – 12 august,
pânã la ora 16:30 a ultimei tile precxizate, inclusiv prin e-mail. Pe
14 august, va fi transmisã, de cãtre Ministerul Educaþiei ºi cercetãrii, a rezultatelor finale, cãtre ISJ-uri, unitãþi
care vor întocmi listele
cu candidaþii promovaþi, iar pânã pe 24 august va fi emis Ordinul
de Ministru privind înscrierea cadrelor didactice promovate în Registrul Naþional al Ex-

perþilor în Management Educaþional.

În Dolj, 48 de candidaturi
aprobate, prin on-line

În judeþul Dolj au fost aprobate, prin on – line, pânã acum,
48 de candidaturi, cadrele didactice care au fost acceptate
venind de la mai multe instituþii
de învãþãmânt, atât din mediul
urban, cât ºi din cel rural. Din
primul amintim Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”, Colegiul Naþional Pedagogic „ªtefan Velovan”, Liceul de Arte „Marin Sorescu”, Colegiul Naþional „Carol I”, Colegiul Naþional „Elena
Cuza”, ªcoala Gimnazialã
„Lascãr Catargiu”, ªcoala Gim-

nazialã „Mircea Eliade”, toate
din Craiova, Liceul Tehnologic
„Dimitrie Filiºanu” din Filiaºi,
Liceul Teoretic „Horia Vintilã”
din Segarcea, Liceul Teoretic
„Constantin Brâncoveanu” din
Dãbuleni, Liceul Tehnologic
„ªtefan Milcu” din Calafat, etc.
Din rural, candidaþii vin de la
Liceul Teoretic din Amãrãºtii de
Jos, ªcolile Gimnaziale din Gângiova, Bucovãþ, ªcoala Profesionalã din Valea Stanciului,
º.a.m.d. „Obþinerea acestui certificat are valoare permanentã,
pe baza lui cadrul didactic putând ocupa funcþii de conducere”, aprecizat prof. Alexandru
Gîdãr, inspector general – adjunct al iSJ Dolj.

TERAPI – un proiect inovator care ne invitã la reflexivitate
Începând din luna septembrie a anului 2017, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a început implementarea
proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ intitulat
« Territoire apprenant, des protocoles innovants au
service des apprentissages – TERAPI ».
Este vorba despre un parteneriat complex, între instituþii de
nivel diferit – universitãþi, inspectorate ºcolare, licee ºi
ONG-uri – care au avut ocazia,
pe parcursul implementãrii proiectului, sã împleteascã activitãþile practice cu activitãþi de
cercetare ºi, nu în ultimul rând
sã reflecteze asupra învãþãriiatât în cadrul ºcolii, cât ºi în afara ei, dar ºi asupra propriilor
demersuri didactice. Partenerii
în acest proiect sunt Université
Grenoble Alpes, Académie de
Grenoble Rectorat, Universita’
Degli Studi di Milano-Bicocca,
Liceo Statale Erasmo da Rotterdam din Sesto San Giovanni,
Universitatea din Craiova, Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj, Liceul « Voltaire » din Craiova, ENAAI ºi Fédération des

Œuvres Laïques de Savoie.
Echipele de proiect din toate
aceste instituþii au desfãºurat
numeroase activitãþi, atât separat, pentru a-ºi delimita ºi defini
aceste teritorii de învãþare, cât
ºi împreunã, pentru a împãrtãºi
experienþele ºi rezultatul cercetãrilor efectuate în fiecare context naþional, având astfel posibilitatea de a evidenþia pãrþi comune ºi pãrþi diferenþiate. Pe
scurt, obiectivele acestui proiect
sunt urmãtoarele :considerarea
ºcolii ca loc de viaþã ºi învãþare
deschisã ºi partajatã pe teritoriul sãu; schimbarea poziþiilor ºi
a practicilor profesorilor printrun suport care sã faciliteze reflexivitatea; proiectarea de noi
programe de sprijin ºi instruire
a cadrelor didactice (protocoale transferabile); reconcilierea

cercetãrii ºi a ºcolii prin analizarea activitãþii (cu studenþi,
formare, practici de lucru, cercetare reciprocã); asigurarea
coerenþei ºi simplificarea în cadrul unui teritoriu a acþiunilor de
parteneriat (structuri culturale,
asociaþii, familii) prin cooperare; reflectarea asupra unei evaluãri pozitive ºi participative în
serviciul parcursului învãþãrii
elevilor. Pe parcursul acestor

aproape trei ani de parteneriat,
IªJ Dolj, precum ºi fiecare dintre instituþiile implicate, a efectuat anchete, sondaje, studii ºi
cercetãri, pentru ca la finalul
proiectului sã realizeze împreunã cu ceilalþi parteneri „Kitul teritoriului de învãþare pentru uzul
profesorilor” (protocoale ºi fiºe
în limbile francezã, românã ºi
italianã), o culegere cu rezultatele experimentului, care sã

cuprindã sinteza contribuþiilor
ºtiinþifice pentru sprijinirea cadrelor didactice în vederea validãrii
ºi a asigurãrii transferabilitãþii.
Acest proiect poate contribui
cu succes la adoptarea unei politici educaþionale comune, care
sã se concretizeze în viitor prin
competenþe la aceleaºi standarde în toate cele 3 þãri. Sistemele
educaþionale suferã schimbãri
culturale, sociale, economice ºi
tehnologice importante. Profesorii sunt conºtienþi cã formarea
iniþialã nu este suficientã în sine,
necesitatea de a se instrui pe tot
parcursul vieþii profesionale este
deja o necesitate.Cele trei þãri
partenere în proiect au iniþiat separat o reformã a sistemului de
formare, „pe tot parcursul vieþii“, sub diferite forme: de formare obligatorie care sã conducã la credite ca în România, sau
ca în Franþa ºi în Italia, în funcþie de înscrieri, de alegerile profesorilor. La finalul proiectului,
în toate cele 3 state europene se
va putea discuta despre un teritoriu de învãþare cu caracteristici aproape comune.

joi, 23 iulie 2020

cuvântul libertãþii / 5
economie Paginã realizatã de MARGA
BULUGEAN
Klaus Iohannis, ieri, la fabrica Ford:

“Craiova este o locaþie economicã
de primã mânã în Europa”
Klaus Iohannis a vizitat fabrica Ford de la
Craiova, dar nu înainte de a se întâlni cu reprezentanþii administraþiei publice locale ºi
judeþene, mai exact, Ion Prioteasa - preºedintele Consiliului Judeþean, cu care s-a ºi
întreþinut prelungit, prefectul de Dolj, Nicuºor Roºca cu care a discutat despre situaþia
sanitarã ºi viceprimarul municipiului Craiova, Stelian Bãrãgan. În bunã dispoziþie, adicã, relaxat, ºeful statului a ascultat informãriile care îl interesau în mod deosebit. Ulterior, a plecat spre fabrica Ford, unde s-a arã-

Conducerea companiei Ford
România a anunþat ieri cã, începând din data de 20 iulie, angajaþii Fabricii de Producþie Vehicule
din Craiova au revenit la programul de lucru în trei schimburi,
astfel încât volumul de producþie este acum la aproape acelaºi
nivel cu cel înregistrat înainte de
începutul pandemiei. Tot ieri,
reprezentanþii companiei americane l-au informat pe ºeful statului cã a Ford a demarat o investiþie suplimentarã de 30 de
milioane de dolari, pentru instalarea uneia dintre cele mai moderne linii de presaj. Aceasta are
o suprafaþã de 1900 mp (aproape cât dimensiunea a douã bazine olimpice) ºi va permite uzinei
Ford Craiova sã producã la nivel
local o gamã mai largã de componente, care, în acest moment,
sunt aduse de la alte fabrici Ford
din Europa. „Deºi situaþia continuã sã fie volatilã, revenirea la
trei schimburi de lucru este un
semn cã pieþele europene au început sã se redreseze. Este important ca oamenii sã continue
sã se comporte responsabil ºi sã
respecte toate mãsurile de securitate ºi sãnãtate impuse de cãtre
guvernele naþionale ºi de cãtre
companii. Acesta este un factor
important pentru menþinerea activitãþii noastre ºi a industriei auto
în aceastã perioadã dificilã. Din
2008, de când a achiziþionat fabrica de la Craiova, Ford a respectat angajamentul pe care ºi la asumat faþã de România ºi în
special faþã de Craiova. Cred cã
investiþiile constante pe care le-

tat încântat de ceea ce a vãzut, planurile de
viitor ale investitorului american fiind extrem
de ambiþioase. Începând din data de 20 iulie,
angajaþii Fabricii de Producþie Vehicule Ford
de la Craiova au reluat programul de lucru în
trei schimburi. Totodatã, Ford anunþã demararea unei investiþii suplimentare, de 30 de
milioane de dolari, într-o nouã linie de presaj. Fabrica de la Craiova va începe în acest
an ºi producþia de serie a modelului Ford
Puma ST, primul vehicul al diviziei Ford Performance produs vreodatã în România

am fãcut în ultimii 12 ani, inclusiv cea de 30 de milioane de dolari anunþatã astãzi, reprezintã o
dovadã a acestui lucru”, a declarat Ian Pearson, preºedintele
Ford România.

performantã ºi întreaga echipã
Ford, începând de la conducere
pânã la angajaþii care lucreazã în
diferitele secþii, sunt exemple
foarte bune pentru întreaga þarã
cum trebuie sã funcþioneze o
uzinã modernã. Felicitãri tuturor!
Am auzit cã existã intenþia de a
extinde fabrica, ceea ce este lãudabil ºi sper sã fie un mare succes. Dar daþi-mi voie, în acest
context, sã vorbesc un pic mai
mult despre Craiova ºi despre
economia româneascã în general. La sosire, în aeroport, am
avut ºi o întâlnire cu reprezentanþii autoritãþilor locale ºi le-am
spus câteva lucruri. În primul
rând, locaþia economicã Craiova
este extrem de importantã pentru mine, dar asta este evaluarea
mea. Este însã extrem de impor-

acestea pot fi fãcute ºi vor fi fãcute folosind prioritar bani europeni. De asta m-am bãtut acolo pentru bani europeni. Nu pentru mine, pentru România ºi pentru dezvoltarea României, pentru
restartarea României. Am avut
ocazia astãzi, sigur, sã vãd ºi noul
model. Am fãcut un test drive,
mi-a plãcut maºina, ºi cred cã
este important ca România sã fie
cunoscutã pentru astfel de unitãþi, astfel de uzine de mare succes. ªi nu este un secret pentru
nimeni - industria automotive,
deci producþia de maºini - aceastã industrie este vitalã pentru
România, dar nu numai cã este
vitalã. Aici, în România, indus-

“Despre echipa Ford cred cã
pot sã spun, fãrã nicio
reþinere, cã este una foarte
performantã”

Preºedintele României, Klaus
Iohannis a vizitat ieri fabrica
Ford. Aceasta este cea de-a doua
vizitã la compania americanã din
Craiova ºi prima de la începutul
pandemiei. Producþia modelului
Puma a început în octombrie
anul trecut la fabrica Ford din
Craiova, fiind primul model hibrid construit în România. Acesta este comercializat în Europa,
precum ºi în Australia ºi Noua
Zeelandã, astfel cã Ford Craiova
exportã vehicule în acest moment în peste 50 de þãri la nivel
global. Ford ºi-a luat angajamentul de a electrifica gama sa de
vehicule destinate pieþei europene, Puma fiind unul dintre cele
14 modele pentru care Ford ºi-a
propus sã ofere variante de propulsii electrificate. Printre aceste modele se numãrã ºi SUV-ul
electric Mustang Mach-E - care
va fi disponibil în Europa pânã la
sfârºitul anului 2020. Preºedintele României a fãcut un test drive cu acest autoturism ºi s-a arãtat foarte încântat de performanþele autoturismului. “Despre echipa Ford cred cã pot sã spun, fãrã
nicio reþinere, cã este una foarte

tantã pentru România. Craiova
este o locaþie economicã de primã mânã în Europa ºi pentru
asta e nevoie de investiþii ºi de
extindere. Pentru autoritãþile locale am avut un mesaj clar: construiþi proiecte pentru bani europeni! ªtiþi cã am negociat 80 de
miliarde de euro bani europeni
pentru România, bani care vor
putea fi folosiþi în urmãtorii ani
cu mare succes. I-am invitat sã
pregãteascã din timp proiecte
pentru Craiova, proiecte pentru
întregul judeþ, pentru întreaga
regiune. Infrastructurã, dezvoltare economicã, dezvoltarea sistemului educaþional, fiindcã
aceºti investitori au nevoie de
mânã de lucru calificatã, ºi toate

tria automotive se poate dezvolta încã foarte, foarte mult. Avem
potenþial. Acum vom avea ºi banii pentru a face investiþiile care
transformã România în aºa fel
încât sã fie mult mai atractivã
pentru investitorii ºi din domeniul automotive, sigur, ºi din toate
celelalte domenii.”, a declarat
ºeful statului, ieri, la Craiova.

Anul acesta, începe producþia
de serie a noului Ford Puma ST

Ford Craiova va începe în
acest an ºi producþia de serie a
noului Ford Puma ST, cel mai
performant ºi tehnologizat vehicul construit vreodatã în România ºi primul SUV care se alãtura
familiei Ford Performance în

Europa. Cu o investiþie de peste
1,5 miliarde de euro în uzina sa
de ultimã generaþie de la Craiova, Ford România are în prezent
aproximativ 6000 de angajaþi,
atât la Fabrica de Producþie Vehicule, cât ºi la Fabrica de Producþie Motoare, care lucreazã în
acest moment în douã ºi trei
schimburi. Aproape jumãtate dintre ei s-au alãturat companiei în
ultimii trei ani, pentru a sprijini
producþia SUV-urilor EcoSport
ºi Puma.

Ford Craiova a produs peste
50.000 de viziere

Încã de la începutul pandemiei de Coronavirus, Ford Motor Company Fund, latura filantropicã a companiei, împreunã
cu partenerii sãi din România,
au implementat diferite acþiuni
de sprijinire a comunitãþilor.
Aceste acþiuni includ: o campanie umanitarã ce a presupus
cumpãrarea ºi livrarea de pachete cu alimente pentru peste 400
de bãtrâni din trei regiuni din
România, achiziþionarea unui
echipament de testare COVID19 pentru Spitalul Judeþean Craiova, precum ;i cursuri online de
educaþie rutierã pentru peste 800
de elevi din 20 de licee din Craiova. Pe perioada stãrii de urgenþã generate de pandemia de
COVID-19, Ford Craiova a produs peste 50.000 de viziere,
donând jumãtate dintre acestea
cãtre peste 40 de instituþii locale din Craiova ºi din judeþul Dolj.
Totodatã, compania a anunþat
recent cinci noi programe de
antreprenoriat social care vor fi
susþinute financiar de cãtre Ford
Motor Company Fund. Proiectele sunt dezvoltate în cadrul
Centrului de Resurse ºi Angajament al Ford din Craiova
(CRAF), inaugurat în octombrie
2018. Centrul permite studenþilor ºi absolvenþilor Universitãþii
din Craiova sã proiecteze ºi sã
lanseze proiecte sociale inovatoare ºi sustenabile, ce au scopul de a contribui la progresul
economic din comunitãþile lor.
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Anunþul tãu!
Societatea S.C. POSTO DESIGN S.R.L.,
CUI 28592514, pierdut certificat TVA cu seria B
1839838 din 08.07.2019.
S.C. PIER PROPERTY S.R.L., reprezentata de
Cherciu Stefan pentru S.C. QWASH PROPERTY
S.R.L., reprezentata de Stanciu Ionica, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amplasare spalatorie auto cu 46 posturi, construire spatiu comercial, platforma circulatie, refacere imprejmuire teren - constructie provizorie cu durata de
amplasare 10 ani”, propus a fi amplasat in Municipiul Craiova, str. Burebista, nr. 15, jud. Dolj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Dolj, str. Petru Rares, nr. 1, sediul titularului comuna Pielesti, str. Calea Bucuresti, nr. 113,
jud Dolj, in zilele de luni pana joi intre orele 8,00 –
16,00 si vineri intre orele 8,00 – 14,00. Observatiile
publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, str.
Petru Rares, nr. 1.
SC BETON LOGISTIC SRL intenþioneazã sã
depunã la ABA Jiu documentaþiile pentru obþinerea
Avizului de Gospodãrire a Apelor pentru construirea iazului piscicol Þuglui. Adresa societãþii: Podari,
sat Balta Verde, Aleea Rovine, nr.27. Persoanele care
doresc informaþii suplimentare sau doresc sã transmitã observaþii pot contacta beneficiarul la adresa
menþionatã, în perioada 24-29 iulie 2020.
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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.
Vand/schimb 2 camere,
bucatarie, baie, boxa cu
garsoniera decomandata
pret 35.500, telefon: 0761/
355.107.
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.
Proprietar, vând casã nouã,
BORDEI. Telefon: 0752/
641.487.

Vând (schimb) casã locuibilã
comuna Periºor, cadastru,
anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie. Telefon: 0765/291.623.
Vând casã Cioroiaºi + anexe, teren 3000 mp. Telefon:
0765/152.614.

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.

TERENURI

Vand loc de veci si groapa
boltita, Cimintir Sineasca.
Telefon: 0752/236.667.
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.
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.

VÂNZÃRI DIVERSE

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 intravilan SC
Avioane Sa Craiova, suprafaþã 1,25 Ha. Telefon: 0769/
456.241.
Vând teren (locuri de casã),
Podari. Telefon: 0722/
943.220.
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 2 terenuri langa FABRICA DE TERMOPANE ,,Q
FORT” – GARA PIELESTI pt.
investitii 5000 m. Pret negociabil. Telefon: 0752/641.487.

Vând ponei. Telefon: 0748/
145.050.
Vând caini ciobanesti de
Bucovina. Telefon: 0748/
145.050.
Vând cazan de þuicã de aramã (50 litri). Telefon: 0770/
687.430.
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 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 porþi metalice în stare bunã. Comuna Goieºti,
Dolj. Preþ negociabil
1600 RON. Telefon: 0722/
233.332.

DIVERSE
Pensionar cu pensie micã
rog persoanã care are posibilitatea sã doneze televizor, preþ mic. Telefon: 0351/
181.202.
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Primul succes la Botoºani,
primul meci fãrã gol primit în 2020
Pigliacelli – O intervenþie senzaþionalã în prima reprizã, la reluarea lui Dugandzic. Primul meci
din 2020 în care nu a încasat gol.
Vlãdoiu – N-a jucat rãu deloc, dar a respins aiurea cu capul acea minge în careu pentru
Ashkovski, a avut noroc cã adversarul n-a avut precizie. Acka
era cel care solicita ofsaid la acea
fazã, dar Ashkovski l-a depãºit
pe Bancu, a centrat, iar mingea
i-a revenit de la adversar, în speþã, de la Vlãdoiu.
Cosic – Meci destul de bun, a
ºi fost ales în echipa etapei LPF.
L-a fãcut sandwich împreunã cu
Bancu pe Chindriº la acea fazã
suspectã de penalty, putea sã
abordeze altfel situaþia, mai ales
cã adversarul nu era în posturã
clarã de gol, era cu spatele la
poartã. A avut ºi Cosic o mare
ocazie, cu capul, când mingea a
depãºit linia porþii, dar nu cu toatã
circumferinþa. A luat galben ºi e
la unul singur de supendare.
Acka – A jucat toate minutele
de când s-a reluat campionatul ºi
a ºi fost cel mai bun fundaº al
echipei în aceste meciuri. Îl ajutã
mult faptul cã mijlocaºii coboarã
mult. A avut din nou o mare ocazie de a marca, la o fazã fixã, este
a treia de la reluarea sezonului. A
avut ºi o ezitare, în prima parte,
dar a trecut cu bine peste, a avut
câteva deposedãri exemplare.

Bancu – A fost cel mai bun
meci al sãu de la reluarea campionatului. Fãrã probleme deosebite pe faza de apãrare, decât
la pãtrunderea lui Ashkovski,
atunci când acesta a centrat ºi
mingea i-a revenit de la Vlãdoiu. A avut câteva incursiuni periculoase, în special în repriza a
doua, când a driblat tot în cale
ºi Pap a apãrat ºutul cãpitanului
Craiova. Apoi a pãtrunde excelent ºi l-a lãsat pe Koljic singur
cu portarul gazdelor. A încasat
un galben ºi va lipsi la Giurgiu.
Surprinzãtor cã a fost lãsat la
centru pa fazele fixe ale Craiovei, în cazul unui contraatac riscând eliminarea, dupã ce fusese penalizat în debutul jocului.
Mateiu – Evoluþie în nota celor de anul acesta, modestã, e
tot mai slab, depãºit uºor. La
ºutul lui Carlone din prima reprizã parcã a întors autocarul,
deºi nu avea vreun adversar tehnic ºi rapid de combãtut. A încasat ºi un galben. Craiova trebuie neapãrat sã transfere un
jucãtor pe acel post dupã terminarea campionatului.
Ivanov – A mai bifat o prezenþã, dar atât, a intrat târziu
pe teren.
Nistor – Nu s-a remarcat nici
de aceastã datã, dar ºi-a fãcut
treaba. A început cu o pasã
bunã pentru Koljic, la prima

ocazie a meciului. A
avut o pãtrundere în
careu la care a cerut
penalty. A mai avut o
reluare, pe respingerea
loviturii libere executate de Koljic, dar n-a
avut precizie.
Gustavo – A intrat
excelent, ca de fiecare
datã, demonstrând ºi
de aceastã datã cã meritã sã joace mai mult.
A avut ºi realizãri în puþinele minute de care a
avut parte, scoþând acel
penalty, pe care l-a
transformat.
Cicâldãu – Deºi nu
a fost cel mai bun meci
al sãu, a fost în nota
echipei, una bunã, ºi sa evdienþiat cu transformarea penalty-ului.
Mihãilã – Pânã sã scoatã penalty-ul nu s-a vãzut, a fost blocat foarte bine de Haruþ. E bine
însã cã are reuºite pe fiecare
meci: goluri la Cluj ºi Mediaº,
penalty-uri scoase cu FCSB ºi
Botoºani.
Bãrbuþ – A rãmas titular dupã
ce Ivan nu a fost recuperat, nu
a jucat rãu, a fost neaºteptat de
activ ºi pe faza de apãrare. Nu a
avut realizãri ofensive, numai
douã centrãri bune, nespeculare de Koljic.

Adi Mutu, la prima acþiune cu naþionala U21
Selecþionerul nu a chemat jucãtori de la echipele care se
luptã pentru titlu, Craiova ºi CFR Cluj
În perioada 3-5 august, Adrian Mutu, va organiza prima sa
acþiune din postura de selecþioner al reprezentativei Under 21
a României: un stagiu de pregãtire la Centrul Naþional de Fotbal de la Mogoºoaia, unde e programat ºi un meci amical cu
Farul Constanþa. Printre cei convocaþi nu se aflã ºi jucãtori de
la Universitatea Craiova ºi CFR
Cluj, formaþiile implicate în lup-

ta pentru titlu. Lotul convocat
pentru aceastã acþiune: Portari:Andrei Vlad (FCSB), Marian
Aioani (Chindia Târgoviºte),
Marius Popa (FC Rapid 1923);
Fundaºi: Radu Boboc, Virgil
Ghiþã (ambii Viitorul), Denis
Haruþ, Andrei Chindriº (ambii
FC Botoºani), Alexandru Paºcanu (FC Voluntari), Constantin
Dima (Astra), Mihai Velisar (Gaz
Metan), Raul Opruþ (Herman-

nstadt); Mijlocaºi: Marius Marin
(Pisa, Italia), Vlad Dragomir
(Perugia, Italia), Olimpiu Moruþan, Darius Olaru (ambii FCSB),
Andrei Ciobanu, Carlo Casap
(ambii Viitorul), Alexandru Mãþan (FC Voluntari), George Cîmpanu (FC Botoºani); Atacanþi:Dennis Man, Florinel Coman,
Adrian Petre (toþi FCSB), George Ganea (FC Viitorul). Reunirea va avea loc la Mogoºoaia,
unde cei 23 de jucãtori vor rãmâne sub comanda lui Adrian
Mutu pentru 3 zile, pânã pe 5
august, când e programatã partida de pregãtire cu Farul Constanþa.Federaþia Românã de Fotbal monitorizeazã evoluþia COVID-19 la nivel naþional ºi, în
cazul în care situaþia o va impune, acþiunea ar putea fi reprogramatã sau chiar anulatã. Preliminariile pentru EURO 2021 se
vor disputa în septembrie, octombrie ºi noiembrie 2020. Cele
nouã câºtigãtoare ale grupelor,
precum ºi cele mai bune cinci
locuri doi se vor alãtura gazdelor Ungaria ºi Slovenia la EURO.
Meciurile din cele patru grupe
ale competiþiei se vor desfãºura
între 24 ºi 31 martie 2021.

teascã de emoþii pe final, la 10. Pap i-a blocat toate cele 4
ºuturi, primul din unghi, la pasa
lui Nistor, apoi capul la centrarea lui Bãrbuþ, ºi apoi cele mai
mari ºanse, la pasele lui Baiaram ºi Bancu. Era cazul sã celebreze cu un gol prelungirea
contractului cu Universitatea.

Baiaram – A intrat din nou
bine, în partea dreaptã, a fost
activ pe ambele faze, i-a oferit
ºi o pasã excelentã lui Koljic, a
mai avut ºi un ºut apãrat de
portarul Botoºaniului.
Koljic – A ratat 4 ocazii, dintre care douã uriaºe, în repriza
a doua, când putea sã ne scu-

Liga I, play-off, etapa a 9-a
Meciurile Astra – Craiova ºi CFR – Botoºani
s-au amânat.
Gaz Metan – FCSB, sâmbãtã, ora 21

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

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

8
7
8
8
7
8

7
4
3
1
1
0

0
2
3
3
3
3

1
1
2
4
3
5

16-11
11-6
12-8
6-10
12-12
4-14

44
40
33
29
28
25

Play-out, etapa a 11-a
Clinceni – Poli Iaºi, sâmbãtã, ora 15.30
Viitorul – Chindia, sâmbãtã, ora 18
Voluntari – Sepsi, duminicã, ora 16
Meciul Dinamo – Hermannstadt a fost amânat.

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

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

10
10
10
10
9
10
7
8

5
6
5
2
4
3
1
1

4
0
3
5
3
3
1
1

1
4
2
3
2
4
5
6

20-10
10-15
12-6
15-15
12-12
12-11
2-8
3-11

39
29
28
28
28
23
21
17
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