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Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, ºi preºedintele ales al instituþiei, Cosmin
Vasile, au primit, luni dupã-amiazã, la Palatul Administrativ, vizita
unei delegaþii formate din reprezentanþi ai administraþiei publice locale din districtul bulgar
Vidin, delegaþie condusã de cãtre guvernatorul
Momchil Stankov ºi preºedintele Consiliului
Municipal, Ghenadi Velkov.
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Sã se fi întâmplat la Craiova, ceea ce
s-a petrecut la Sectorul 1 al Capitalei!
MIRCEA CANÞÃR
De zile în ºir, ni se prezintã, searã
de searã, filmuleþe noi descumpãnitoare cu înregistrãri, din camerele de
depozitare, a unor secþii de votare din
Sectorul 1 al Capitalei, unde s-au petrecut „lucruri necurate”, folosind un
eufemism, dupã încheierea procesului de votare. Nu vom relata ceea ce
s-a putut vedea pe micile ecrane, oricum scene devastatoare –un haos de
nedescris- menite a arunca în derizoriu tot ceea ce ºtiam despre sobrietatea aºa numitelor alegeri libere,
într-o þarã membrã a Uniunii Europene ºi NATO. Care recomanda, recent Belarusului, alãturi de Lituania
ºi Polonia, „alegeri libere corecte
ºi transparente ca un drept democratic fundamental al oricãrei naþiuni”. Siderat, parlamentarul liberal
Cezar Preda, cu câteva mandate în
CV, spunea luni seara un adevãr de
necontestat: ceea ce s-a întâmplat a
fost posibil fiindcã reprezentanþii partidelor în secþiile de votare –retribuiþi pentru activitatea lor- au
dormit pur ºi simplu, probând o crasã iresponsabilitate, dacã nu cumva
chiar au cooperat prin indiferenþã. Au

dormit inclusiv reprezentanþii PSD,
oamenii de încredere ai primarului
Daniel Tudorache, în loc sã vegheze
la respectarea standardelor democratice, a rigorilor prevãzute de lege. În
timp ce adversarii politici, în cotloane, parcã erau la „clacã”, la depãnuºatul ºtiuleþilor de porumb pe vremuri, cotrobãiau cu rãbdare, asiguraþi de nefuncþionarea camerelor video, prin sacii desigilaþi cu procese
verbale, ºtampile, buletine de vot
º.a.m.d.. 17 procese verbale din 166
nu se închid pe cheie. De asemenea
nu au fost încãrcate în sitemul electronic, pãstorit de STS, datele din
procesele verbale semnate de toþi
reprezentaþii partidelor. O nebunie
curatã. Maeºtrii de ceremonii, Marcel Ciolacu ºi Vasile Dâncu contemplã cu evlavie, cum se pregãtesc „alþii” sã îi sfâºie la parlamentare. Sã
ne întrebãm totuºi, ce s-ar fi întâmplat dacã la Craiova s-ar fi petrecut
aºa ceva, unde totuºi supravieþuieºte o oazã de mândrie, inegalabilã, olteneascã, ºi unde dincolo de rivalitãþi politice, când mai aprinse, când
mai estompate, totuºi aºa ceva n-ar

fi fost posibil, fie din teama de rigorile legii, fie cã mai dãinuie un calibru moral deloc stins. Cum zicea ºi
Cornel Nistorescu, recent, într-un
editorial, fãrã a fi sedus de rezultatul
alegerilor din Bãnie, „Craiova are legile ei”. Cu atenþia treazã la cocoaºele pandemiei Covid-19 ºi ceea ce
se întâmplã dupã deschiderea anului
ºcolar, puþini au urmãrit, cu atenþia
cuvenitã, comportamentul corporaþiilor, care ºi-au scos angajaþii la vot,
ca în februarie 2017, -la protestul
orchestrat împotriva Ordonanþei 13ºi apoi în 10 august 2018, dupã care
actul de guvernare a fost perturbat
sistematic, prin asfixierea unui guvern, destul de slab, infiltrat de
agenþi ai diverselor grupuri de interese. Din acel moment þara a fost sub
un asediu permanent, potenþat prin
comportamentul sãu, de însuºi garantul respectãrii Constituþiei, preºedintele Klaus Iohannis, comandantul
suprem al luptei împotriva stângii,
PSD ºi a pensionarilor. Paradoxal ceea
ce s-a petrecut la Sectorul 1 din Capitalã, cu ocazia alegerilor locale, încã
n-a reverberat în presa strãinã. Or, aºa

ceva, pe vremea guvernului social-democrat n-ar fi fost posibil. Tac toate
ONG-urile, deloc animate de spirit
civic în acest anotimp, liniºte la UE,
OSCE, Consiliul Europei. Numai cã
întreaga tevaturã sordidã din Capitalã, fiindcã în discuþie ar putea intra ºi
alegerile de la celelalte sectoare tuºeazã teribil ideea de alegeri libere ºi
transparente, iar invalidarea mandatului lui Clotilde Armand, care se decide astãzi la Judecãtoria Sectorului
1, unde se va judeca separat ºi validarea mandatelor consilierilor locali,
repercuteazã ºi asupra mandatului lui
Nicuºor Dan. Filmãrile au proiectat o
manoperã nestânjenitã useristã, asistatã de un procuror Rezist, ºi cum
alegerile locale –preambulul celor parlamentare-, s-au circumscris direcþiei
dorite, nu despre corectitudinea lor
este momentul sã discutãm. Noi discutãm în public despre statul de drept,
valorile lui, ºi sfidãm cu dârzenie gesticulaþia Varºoviei ºi Budapestei, care
ameninþã cã nu vor vota planul UE de
redresare economicã, în cazul continuãrii ºantajului la adresa lor, perntru
neacceptarea condiþionalitãþii.

Reprezentanþi ai administraþiei publice din districtul VVidin,
idin,
vizitã la Consiliul Judeþean Dolj
Preºedintele Consiliului Judeþean
(CJ) Dolj, Ion Prioteasa, ºi preºedintele
ales al instituþiei, Cosmin Vasile, au primit, luni dupã-amiazã, la Palatul Administrativ, vizita unei delegaþii formate
În cadrul discuþiilor, a fost
reliefatã eficienþa colaborãrilor
între parteneri din cele douã
state în proiecte derulate prin
programe de cooperare transfrontalierã, fiind abordate, de
asemenea, perspectivele pentru desfãºurarea unor demersuri comune în urmãtorul
exerciþiu financiar european.
„Consiliul Judeþean Dolj a
ºtiut, de-a lungul timpului, sã
creeze un nucleu al conlucrãrii împreunã cu cele 3 districte învecinate din Bulgaria – Vidin, Montana ºi Vratsa. În
aceastã formulã, am elaborat
proiecte finanþabile din fonduri
ale Uniunii Europene, încã din
perioada preaderãrii, ºi am reuºit astfel sã rãspundem unor
importante necesitãþi ale regiunii noastre. Cu timpul, am câºtigat noi parteneri, cum este ºi
Agenþia pentru Infrastructurã
Rutierã din Bulgaria.
Rezultatul, relevant pentru
succesul acestei colaborãri pe
care am dezvoltat-o, constã
în derularea unor demersuri a
cãror valoare cumulatã este
de aproximativ 60 de milioane de euro, bani care au în-

din reprezentanþi ai administraþiei publice locale din districtul bulgar Vidin,
delegaþie condusã de cãtre guvernatorul
Momchil Stankov ºi preºedintele Consiliului Municipal, Ghenadi Velkov.

semnat, pentru comunitãþile
de pe cele douã maluri ale
Dunãrii, drumuri îmbunãtãþite, înfiinþarea unor noi obiective în domeniul sãnãtãþii sau
în cel cultural, dar ºi creºterea capacitãþii de gestionare a
situaþiilor de urgenþã.
Mai mult, dupã cum a reieºit ºi în cadrul discuþiilor de ieri,
datã fiind apropierea între regiunile noastre, chiar ºi investiþiile majore realizate în afara
programelor de cooperare
transfrontalierã au un impact
semnificativ peste graniþe.
Exemplul cel mai bun este Aeroportul Internaþional Craiova,
revitalizat, modernizat ºi acum
extins de Consiliul Judeþean
Dolj, care deserveºte inclusiv
pasagerii din zona de nord-vest
a Bulgariei“, a declarat preºedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa.

Restaurarea
culelor din
comunele
Brabova ºi
Cernãteºti
La rândul sãu, preºedintele

ales al Consiliului Judeþean,
Cosmin Vasile, a evidenþiat
faptul cã unele dintre viitoarele iniþiative comune propuse partenerilor bulgari se
axeazã pe promovarea patrimoniului cultural ºi natural al
regiunii.
„În ceea ce priveºte colaborarea noastrã cu autoritãþi
ºi instituþii din Bulgaria, apreciez cã avem o istorie recentã
foarte bogatã. De-a lungul ultimilor ani, am derulat demersuri împreunã cu toate cele
trei districte dunãrene cu care
ne învecinãm: Vratsa, Montana ºi Vidin. Numai în exerciþiul financiar 2014 – 2020, în
cadrul programului Interreg
V-A România – Bulgaria, am
câºtigat ºase proiecte, cu o
valoare totalã de aproape 37
de milioane de euro, fãrã sã
includem aici colaborarea dintre Muzeul Olteniei ºi localitatea Vãrºeþ.
Acum, alãturi de autoritãþile locale din Vidin, ne gândim
la iniþiativele comune pe care
urmeazã sã le derulãm în noua
perioadã de finanþare, cu un
accent deosebit în domeniul

cultural ºi turistic. De aceea,
în cadrul întâlnirii, le-am expus oaspeþilor noºtri proiecte
precum cel care vizeazã restaurarea culelor din comunele
Brabova ºi Cernãteºti, care
vor deveni puncte muzeale ºi
în apropierea cãrora vom crea
Muzeul Satului Oltenesc. Ne
dorim, desigur, ca toate aceste
obiective sã fie cuprinse în itinerarii comune, trasee care sã
poatã fi parcurse inclusiv cu
bicicletele.
De asemenea, le-am vorbit
partenerilor noºtri ºi despre
demersul prin care vom înfiinþa, în zona localitãþii Rast, un
centru de educaþie ecologicã,
de informare ºi de vizitare
pentru aria protejatã Coridorul Jiului, un alt punct de interes cu un real potenþial turistic. Toate aceste propuneri,
dar ºi noi idei vor fi abordate

detaliat în cadrul urmãtoarei
noastre întâlniri, care am convenit sã aibã loc pânã la finalul acestei luni“, a precizat
Cosmin Vasile.
La întrevederea desfãºuratã la Palatul Administrativ au
mai participat directorul Direcþiei Imagine ºi Coordonare Instituþii Subordonate, Larisa Rãducan, ºi directorul
Direcþiei Afaceri Europene,
Dezvoltare Regionalã, Proiecte cu Finanþare Internaþionalã, Daniela Bãluþã. Dupã încheierea întâlnirii, oaspeþii din
districtul Vidin au întreprins o
vizitã la Muzeul de Artã Craiova, unde le-au fost prezentate investiþiile pentru restaurarea Palatului „Jean Mihail“
ºi pentru construirea Centrului Internaþional „Constantin
Brâncuºi.“
MARGA BULUGEAN
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Lucrãrile la Drumul Judeþean 552
Craiova – Cetate, în grafic
Conducerea Consiliului Judeþean Dolj a semnat în
luna mai a.c contractele de executare a lucrãrilor de
modernizare a Drumului Judeþean 552 Craiova Cetate, cu o lungime de 67,5 km, proiect cu finanþare
europeanã în valoare totalã de 49,6 milioane de euro.
Proiectul a fost împãrþit în douã loturi, iar licitaþiile
au fost câºtigate de asocierea SC Domarcons SRL SC Erpia SA, cu o ofertã de 99.988.882,75 lei, inclusiv TVA, pentru primul tronson de 27,7 km, ºi, respectiv, de asocierea Strade Bauunternehmung - SC
Condor Pãduraru SRL - Hydrostroy AD, cu o ofertã
de 99.382.303,21 lei, inclusiv TVA, pentru cel de-al
doilea tronson de 39,8 km. Lucrãrile se desfãºoarã
conform planificãrii, sunt în linie dreaptã, iar constructorii sperã sã nu vinã prea repede vremea rea ºi
sã intre în iarnã cu lucrãrile.
O contribuþie financiarã considerabilã vine ºi din partea instituþiei, fiind vorba de un credit
contractat de peste 14 milioane
de euro. Preºedintele ales al Consiliului Judeþean Dolj, Cosmin
Vasile, fost vicepreºedinte al CJ
a precizat cã, prin aceastã licitaþie, instituþia realizeazã ºi o economie de 3,6 milioane de euro,
ceea ce înseamnã reducerea
cheltuielilor din bugetul propriu
al Consiliului Judeþean. Este una
dintre arterele rutiere esenþiale pe
care judeþul le deþine: al treilea
drum judeþean ca lungime, cu

peste 67 de kilometri, ºi unul intens circulat, mai ales cã la capetele sale se aflã municipiul Craiova ºi fluviul Dunãrea. “Derularea lucrãrilor reprezintã componenta cea mai consistentã a
proiectului, însã, raportându-ne
la volumul de muncã, poate fi
consideratã doar un ‘vârf al aisbergului’. Aceastã iniþiativã ar fi
fost una dificilã ºi dacã ea s-ar fi
rezumat la o asfaltare pe o distanþã de 67,5 kilometri. Or, în
cazul DJ 552, vorbim despre
mult mai mult decât un simplu
covor asfaltic, vorbim despre o

modernizare realizatã cu fonduri
europene ºi în deplin acord cu
rigorile europene în materie de
infrastructurã ºi de siguranþã
rutierã. Vorbim despre refacerea
carosabilului între Craiova ºi
Cetate, dar ºi despre trotuare ºi
piste pentru biciclete care mãsoarã, fiecare dintre ele, peste 21
de kilometri, despre 14 staþii de
autobuz cu refugiu ºi adãpost
pentru cãlãtori, care vor fi amenajate, despre 10 treceri pentru
pietoni cu sisteme moderne de
avertizare ºi siguranþã, despre
modernizarea a 7 parcãri, a 9
poduri ºi a 31 de podeþe”, a detaliat Cosmin Vasile.
Predarea amplasamentului
pentru lotul 1 ºi lotul 2 a fost efectuatã la data de 13.05.2020 iar
ordin de începere pentru Lot 1:
tronson 1 km 4+200-31+850 a
fost emis la data de 22.05.2020.
De la începerea lucrãrilor ºi pânã
astãzi, din acest tronson s-au finalizat 25% din lucrãri.

SITUATIA LUCRARILOR EXECUTATE PANA LA
DATA DE 13.10.2020 pe DJ552
Tronson 1 – km. 4+200 – 31+850
Consolidari
- Tronsonul km 6+233 – km 6+375 stânga
- Tronsonul km 6+450 – km 6+625 dreapta
- Tronsonul km 6+650 – km 6+810 stanga
- Tronsonul km 6+900 – km 7+100 dreapta
- Tronsonul km 7+100– km 7+275 dreapta
- Tronsonul km 7+150– km 7+275 stanga
- Tronsonul km 7+275 – 7+475 dreapta
- Tronsonul km 4+318 – 4+500 dreapta
- Tronsonul km 7+475 – 7+900 dreapta
- Tronsonul km 4+642 – 4+872 dreapta
- Tronsonul km 11+140 – 11+280 stanga
- Tronsonul km 11+900 – 12+200 stanga
- Tronsonul km 19+900 – 11+960 stanga
- Tronsonul km 19+960 – 20+030 stanga
- Tronsonul km 24+100 – km 24+400 stanga
- Tronsonul km 25+375 – km 25+760 stanga
- Tronsonul km 25+760 – km 25+940 stanga
Lucrari la drum
- Sistem rutier nou km 4+540 – 4+870 dreapta
- Tronsonul km 7+900 - 9+250 dreapta
- Tronsonul km 9+250 – km 9+750 dreapta
- Tronsonul km 8+400 - 9+500 stanga
- Tronsonul km 14+900 – km 15+400 dreapta
- Tronsonul km 18+025 – km 31+850
- Tronsonul km 18+025 – km 18+525 dreapta
- Tronsonul km 18+525 – km 19+175 dreapta
- Tronsonul km 20+030 – km 20+400 stanga
- Tronsonul km 24+900+ 25+075 stanga
- Podet km 6+600 dreapta
- Podet km 9+240 dreapta
- Podet km 9+490 dreapta
- Podet km 15+400 dreapta
- Tronsonul km 19+175 – km 19+675 dreapta
- Podet km 20+035 stanga
- Tronsonul km 20+175 – km 20+675 dreapta
- Tronsonul km 24+500– km 25+350 dreapta
- Tronsonul km 18+025 – km 18+525 STANGA
- Tronsonul km 18+525 – km 19+300 STANGA
- Tronsonul km 20+075 – km 25+375 STANGA

4 / cuvântul libertãþii

educaþie / culturã

12 unitãþi de învãþãmânt din Dolj
– în scenariul “roºu”

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj monitorizeazã dinamica scenariilor de funcþionare a unitãþilor
de învãþãmânt preuniversitar, la nivel naþional,
aceasta fiind influenþatã de evoluþia situaþiei epidemiologice din fiecare judeþ. Conform ultimei
situaþii, 12 unitãþi de învãþãmânt preuniversitar
sunt în scenariul “roºu”.

Monitorizare
conform
legislaþiei
Ieri, în conformitate cu datele transmise de unitãþile
ºcolare, se înregistreazã urmãtoarea situaþie:- 453 unitãþi
de învãþãmânt în Scenariul 1
(S1): participarea zilnicã (faþã
în faþã) a tuturor preºcolarilor ºi elevilor în unitãþile de
învãþãmânt, cu respectarea ºi
aplicarea tuturor normelor de
protecþie sanitarã; 100 unitãþi de învãþãmânt în Scenariul 2 (S2): acesta presupune
participarea zilnicã (faþã în
faþã) a tuturor preºcolarilor
ºi elevilor din învãþãmântul
primar, a elevilor din clasele
a VIII-a ºi a XII-a, cu respectarea ºi aplicarea tuturor
normelor de protecþie, respectiv revenirea parþialã (prin
rotaþie de una-douã sãptãmâni) a elevilor din celelalte
clase de gimnaziu ºi liceu, cu
respectarea ºi aplicarea tuturor normelor de protecþie; 12
unitãþi de învãþãmânt în Scenariul 3 (S3): participarea tuturor preºcolarilor ºi elevilor
la activitãþi/lecþii online. Consiliile de administraþie de la
nivelul fiecãrei unitãþi de învãþãmânt adoptã propunerile
de scenarii ºi, implicit,
schimbarea acestora, în
funcþie de analiza situaþiei epidemiologice efectuate de cãtre direcþiile de sãnãtate publicã ºi Institutul Naþional de

Sãnãtate Publicã, de infrastructura ºi de resursele existente în fiecare unitate de învãþãmânt. Potrivit ordinului
comun al ministrului Educaþiei ºi Cercetãrii ºi al ministrului Sãnãtãþii nr. 5.487/
1494/01.09.2020, criteriul
epidemiologic în baza cãruia
unitãþile/instituþiile de învãþãmânt stabilesc unul dintre
cele trei scenarii de funcþionare este rata incidenþei cumulate, respectiv numãrul
total de cazuri noi din ultimele
14 zile raportat la 1.000 de
locuitori.
Sunt multe scenarii schimbate, conform precizãrilor fãcute de prof. Nicoleta Liþoiu, purtãtor de cuvânt al Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj: “Propunerile au fost fãcute dupã o atentã analizã, fiind înaintate Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj ºi, în continuare, avizate de Comitetul
Judeþean pentru Situaþii de
Urgenþã Dolj”. Sã trecem în
vedere scenariile propuse: Liceul Tehnologic “Gh. Bibescu” din Craiova, de la scenariul 1 la 3; Centrul ªcolar
pentru Educaþie Incluzivã
“Sf. Vasile” din Craiova – de
la 1 la 3; Grãdiniþa cu Program Prelungit “EDEN” din
Craiova – 2 – 3; ªcoala Gimnazialã “Gh. Bibescu” din
Craiova , de la 2 la 1; ªcoala
Gimnazialã din Sãlcuþa de la
2 la 1, inclusiv Grãdiniþa cu
Program Normal; ªcoala
Gimnazialã Particularã “ET-

HOS” din Craiova , de la 1 la
2, cu o clasã pregãtitoare în
“roºu”; ªcoala Gimnazialã
“Henri Coandã” din Periºor
de la 1 la 2 (o singurã clasã
fiind în acest scenariu); Grãdiniþa cu Program Prelungit
“Dumbrava Minunatã” – scenariul 2, cu o grupã în
“roºu”; ªcoala Gimnazialã
din Scaeºti, de la 1 la 2; Liceul Teoretic “Henri Coandã”
din Craiova este tot pe “galben”, în afara a douã clase,
care sunt pe “roºu”; Colegiul
Naþional Pedagogic “ªtefan
Velovan” – îºi pãstreazã “galbenul”, cu excepþia învãþãmântului gimnazial ºi a clslor a IX ºi a X-a care sunt pe
“roºu”; Liceul Tehnologic
“C-tin Nicolescu – Plopºor”
îºi pãstreazã scenariul 2;
ªcoala Gimnazialã “Nicolae
Romanescu” din Craiova este
pe “galben” (excepþie fãcând
o clasã pregãtitoare, trecutã
la scenariul 3); Colegiul Naþional “Carol I” este pe “galben”, în afara unei clase trecutã în “roºu”; Grãdiniþa cu
Program Prelungit “Sf. Ana”
din Craiova este pe “galben”,
în afara Grupei mari ºi a Grupei mici, care trec pe “roºu”;
Colegiul Naþional Economic
“Gh. Chiþu” – douã clase în
scenariul 3, celelalte în 2;
ªcoala Gimnazialã “Gh. Þiþeica” din Craiova – douã pe
“roºu”, celelalte pe galben;
ªcoala Gimnazialã “Alexandru Macedonski” din Craiova – o clasã în scenariul 3,
celelalte în 2; Liceul Teoretic “Tudor Arghezi” pe “2”,
în afara unei clase care a trecut în “3”, de la Penitenciarul Craiova; Colegiul Naþional “Nicolae Titulescu” – pe
“galben”, cu excepþia unei
clase liceale, trecutã pe
“roºu”.
CRISTI PÃTRU
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La Universitatea din Craiova,

Idei noi pentru bicicletele cu motor

Studenþii Craioveni îºi vor însuºi
noi idei aplicabile în industria vehiculelor ultra-uºoare, care cuprinde biciclete electrice uzuale ºi de marfã.
Universitatea din Craiova este partener n proiectul european “The bEyonD the boRder of electrÉc VEhicles: an advanced inTeractive cOURse” (E-DRIVE TOUR) acceptat spre
finanþare n cadrul programului Erasmus+ “Knowledge Alliances”. În
acest proiect, instituþia craioveanã este
alãturi de alþi 8 parteneri din Grecia,
Polonia, Bulgaria, Italia, Franþa ºi Belgia, iar durata este de trei ani: 2020-2022. Proiectul E-DRIVE TOUR îºi
propune sã dezvolte un curs interactiv avansat de Ingineria Mobilitãþii Electrice Durabile, care va instrui persoanele cu abilitãþile ºi cunoºtinþele necesare pentru a lucra în industria electricã auto precum ºi în industria vehiculelor ultra-uºoare care cuprinde biciclete electrice uzuale ºi de marfã. Cursul este, de asemenea, formulat pentru a stimula competenþe transversale,
cum ar fi sentimentul sporit de iniþiativã ºi antreprenoriat, dar ºi pentru a fi
n concordanþã cu standardele de creditare ale Sistemului european de transfer
ºi acumulare de credite (ECTS) pentru recunoaºterea certificãrii în întreaga Uniune Europeanã. Curriculumul inovator cuprinde metode interactive
de predare ºi parteneriate cu organizaþii academice ºi industriale de specialitate pentru a oferi studenþilor un fundament solid pentru începerea unei
cariere fructuoase în industrie.
DANIELA MIRELA DRAGOTÃ

„Pe firul colorat al Toamnei“,
în expoziþie la Calafat

Frumuseþea cusãturilor tradiþionale
pe etaminã, precum ºi picturile mai
multor elevi din Dolj, inspirate de simboluri care amintesc de frumuseþea
ºi particularitãþile anotimpului toamna pot fi vizionate la Muzeul Satului
din Calafat. Toate lucrãrile sunt expuse în cadrul unei expoziþii intitulate
simbolic, „Pe firul colorat al Toamnei”, în organizarea Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj. Lucrãrile sunt realizate de Marinela Carauleanu - Dobra (referent la Casa de
Culturã a Municipiului Calafat) în parteneriat cu ªcoala Gimnazialã Desa
(Clasa pregãtitoare A, prof. coord.
Mãdãlina Popa), ªcoala Gimnazialã
Ghidici (prof. coord. Mihaela Carmen
Nacu), Liceul Tehnologic „ªtefan
Milcu“ Calafat (prof. coord. Aurelia Mihãilescu), Palatul Copiilor Calafat
(prof. coord. Sorina Dumitraºcu). Expoziþia este deschisã la Muzeul Satului Calafat în perioada 20 octombrie - 20 noiembrie 2020, fiind o minunatã
ocazie de vizitare a acestui muzeu, în care se regãsesc numeroase obiecte
ce amintesc de satul tradiþional. De asemenea, picturile ºi cusãturile pe
etaminã vor mai putea fi vãzute pe pagina de facebook a Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj: Centrul
Creaþiei Populare Dolj (https://www.facebook.com/ccp.dolj).
DANIELA MIRELA DRAGOTA

Biserica Brânduºa din Craiova
are Hramul Sfintei Parascheva
Încã din dupã amiaza zilei de 13
octombrie, de la ora 16, credincioºii
craioveni s-au putut pregãti de sãrbãtoarea de mâine, a Sfintei Cuvioase
Parascheva. Astfel, reprezentanþii parohiei au ieºit, în întâmpinarea oamenilor mai înduhovniciþi, cu scoaterea
spre închinare, într-un loc special amenajat, a raclelor cu Veºmintele Sfintei
Parascheva ºi cu Moaºtele Sfinþilor
Mucenici de la Hozeva. Tot azi, de la ora 18, are loc slujba de Vecernie ºi
Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva. Dimineaþa zilei de miercuri, 14 octombrie debuteazã cu sfinþirea apei, de la ora 8, la 8.30 se þine Utrenia (slujba
de dimineaþã), la 9.30 începe Sfânta Liturghie, iar întreaga sãrbãtoare se
încheie la ora 11, cu predica, pomenirile miruirea credincioºilor. Slujba va fi
oficiatã de un sobor de preoþi.
DANIELA MIRELA DRAGOTÃ
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S.C. PK BROWN S.R.L. reprezentata prin administrator CHIRIAC
ADRIAN cu sediul: Str. Barbu Vacarescu, nr. 201, Biroul nr. 5, et.11, Sector 2, Bucuresti, anunta elaborarea primei versiuni a planului: ,,ELABORARE P.U.Z. IN VEDEREA CONSTRUIRII RETAIL PARK CRAIOVA SI ANEXE TEHNICE CU REGIM MAXIM DE
INALTIME P+1, REALIZARE PARCAJE, AMENAJARE SPATII VERZI, ALEI
CAROSABILE SI PIETONALE SI
AMENAJARE ACCESE,, - Bulevardul
Dacia, nr. 5, 5C, 5l, Mun. Craiova, jud.
Dolj si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul APM Dolj,
str Petru Rares, nr. 1, Craiova, jud. Dolj
si la sediul titularului: Str. Barbu Vacarescu, nr. 201, Biroul nr. 5, et. 11,
Sector 2, Bucuresti. Comentariile si
sugestiile se vor transmite in scris la
sediul APM Dolj in termen de 18 zile
calendaristice de la data prezentului
anunt.
LICEUL Tehnologic de Transporturi Auto, cu sediul în Craiova, str.
Nicolae Romanescu, nr. 99, Jud.Dolj,
organizeazã concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de: Un post îngrijitor curãþenie- 1/1
normã; Douã posturi paznic/portar- 1/
1 normã. Concursul se va desfãºura
astfel: Proba scrisã în data de
05.11.2020, ora 10.00; Proba interviu în
data de 06.11.2020, ora 10.00. Condiþii
de participarea pentru posturile de îngrijitor curãþenie ºi paznic/portar: studii medii; apt medical; nu necesitã
vechime; sã nu aibã antecedente penale; Atestat de pozã (necesar ocupãrii postului de paznic). Candidaþii vor
depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrãtoare
de la apariþia anunþului în Monitorul
Oficial, la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova. Relaþii suplimentare la sediul: Liceul Tehnologic
de Transporturi Auto Craiova, persoanã de contact: Naidin Anca, telefon:
0251.427.636.

SC Pet Pers Invest SRL, titular al
proiectului Construire agropensiune
parter „ROATA”, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul Construire agropensiune parter „ROATA”, propus a fi amplasat în Comuna Coþofenii din Dos, T54, P865 ºi P866, judeþul
Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, din Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.30 ºi
vineri, între orele 08.00-14.00, precum
ºi la urmãtoarea adresã de internet:
http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicãrii
anunþului pe pagina de internet a
Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj.
SC Cluster Power SRL titular al
proiectului anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj, în cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Înfiinþarea
unui Centru de date, staþie electricã,
amenajãri exterioare, împrejmuiri ºi
utilitãþi” propus a fi amplasat în Jud.Dolj, Comuna Mischii, tarla 42, parcela 7, nr.cad.4714. Proiectul deciziei
de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj, din Craiova, str.Petru Rareº, nr.1,
jud.Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.30 ºi vineri între orele 08.0014.00, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 10 zile de la
data publicãrii anunþului pe pagina de
internet a Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj.

SC IONUTGAMAN SRL anunþã
publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de obþinere a autorizaþiei de
mediu privind activitatea de comerþ
cu ridicata al deºeurilor ºi resturilor
ºi recuperarea materialelor reciclabile sortate, ce se desfãºoarã în comuna Coþofenii din Faþã, str. Coþofenilor, nr. 87, judeþul Dolj. Informaþiile
privind potenþialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul APM
Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1,
zilnic, între orele 9.00-14.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj pânã la data de 29
octombrie 2020.
PRIMÃRIA Comunei Drãnic
anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extinderea reþelei de alimentare cu apã prin
realizarea unui puþ forat”, propus a fi
amplasat în comuna Drãnic, sat Drãnic, jud.Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1
ºi la sediul Primãriei Comunei Drãnic,
strada Principalã, nr.79, judeþul Dolj,
în zilele de luni pânã joi, între orele
08.00-16.00 ºi vineri, între orele 08.0014.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr.1.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
Proprietar, vând apartament 2 camere, condiþii
excelente, mobilat, bucãtãrie, baie. Bulevardul 1
mai, zona Insula lângã
Sara. Telefon: 0744/
395.382 între orele 9:0015:00.
Vând 3 camere, salã beci
cu fundaiþe din beton + teren 3000 mp, Comuna
Terpeziþa, Dolj, zona Brestuica. Telefon: 0251/
418.760, 0770/671.659.
Vând/schimb 2 camere
mari, baie, bucãtãrie cu
apartament parter/etaj 1.
35.300 euro. Telefon:
0772/134.197.

Vand apartament cu 2 camere decomandate. Telefon: 0766/348.398.
Vând/schimb cu garsonierã, o casã la þarã, trei camere. Telefon: 0775/502.588.
Vand/schimb 2 camere,
bucatarie, baie, boxa cu
garsoniera decomandata
pret 35.500, telefon: 0761/
355.107.
Vând/schimb 2 camere
mari, bucãtãrie, hol, baie,
boxã, apã, gaze, curent cu
garsoniera decomandatã.
Telefon: 0772/134.197.
Vând (schimb) apartament Craiova ºi casã Pleniþa cu apartament 4 camere Craiova central, et.
1 + diferenþa. Telefon:
0351/802.305.
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Bucuraþi-vã cã L-ati cunoscut pe domnul IOAN PREDESCU un OM de neînlocuit!
Mintea fãrã egal a dreptul românesc din ultimele decenii!
Avocat, din 1952, consilier ºi director al Bcaj Craiova, senator din mai
1990 ºi Preºedinte al comisiei juridice a Senatului, Ministru al Justiþiei 1996,
Judecãtor Curtea Constituþionalã 2004-2013, decorat cu Steaua României
în grad de cavaler, ordinul Serviciul credincios, Ordinul patriarhal Sfinþii
Împãraþi Constantin ºi Elena, Cetãþean de onoare al municipiului Craiova,
omagiat cu Meritul Academic ºi multe distincþii de stat ºi profesionale.
O mare personalitate a vieþii noastre, care ne-a adus putere, raþiune, înþelepciune, echilibru ºi iubire nemãrginitã. A scris, alãturi de putini colegi Constituþia României ºi toate legile care au pus bazele Statului ºi societãþii dupã
1990 pânã în 2004, a mediat între autoritãþile publice ca Judecãtor constituþional, a adus soluþii înþelepte ºi în buna credinþã a poporului român, fiind de
aceea, considerat unanim, un Om de neînlocuit, fiind iubit ºi respectat de toþi
oamenii din þarã. A ajutat pe oricine a apelat la domnia Sa ºi i-a dat sfaturi de
Viaþã, de neuitat. Ne-a fost mereu model ºi am încercat, dupã puterile noastre
sã îl urmam!
Noi suntem acasã pânã miercuri, 14 octombrie, iar de la ora 11 vom merge
la ceremonia religioasã de la Biserica Toþi Sfinþii, din str Matei Millo, care
va începe la ora 12.
Noi suntem mereu împreunã, de nedespãrþit, aºa cum am fost toatã viaþa!
Cu Dumnezeu înainte!
Bianca ºi Gabi

CASE
Vând casã veche, Craioviþa. Telefon: 0729/960.795.
Proprietar, vând casã
nouã, BORDEI. Telefon:
0752/641.487.

CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3 camere, centru. Telefon
0729/960.795.

TERENURI

Vând teren intravilan –
Cârcea la stradã – 4.000
mp – 10 euro negociabil.
Telefon: 0766/503.967.
Vând în Bãile Govora 400
mp ºi 1500 mp; asfalt lângã pãdure, utilitãþile instalate. Telefon: 0744/
563.640, 0770/661.438.
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, inchiriez, schimb teren, Calea Bucuresti, km
10, 1000 m-2000 m, deschidere 35 m, dupa Peugeot. Telefon: 0773/
996.446.

OFERTE SERVICIU

SC Netrom Software SRL
angajeazã Programatori
cu experienþã în AI ºi ML.
CV-urile se depun pe
adresa de email: jobs@netrom.ro.
SC AlpAccess SRL angajeazã schelari cu experienþã (Craiova). Aºeptãm CVul dumneavoastrã la adresa de e-mail recrutari@alpaccess.com. Relaþii la telefon: 0731/317.992,
0371/190.439.

PRESTÃRI SERVICII

Construcþii, þiglã metalicã,
reparaþii, accesorii, dulgherie, vopsitorie, orice tip
de materiale, orice mici
reparatii de urgenþã, izolaþii, discount între 10%-15%.
Telefon: 0726/940.142.
Echipã cu experienþã,
montãm þiglã metalicã tip
Lindab, jgheaburi, burlane
+ dulgherie, placãri polistiren, vopsim tablã, acoperiºuri ºi mici reparaþii. Telefon: 0754/686.698 sau
0731/342.215.
S.C. BONUS S.R.L. angajez ºofer distribuitor. Telefon: 0740/074/244.

S.C. ÎNCHIRIERI UTILAJE
OLTENIA S.R.L. efectueazã lucrãri, execuþie a drumurilor, rigoale, compactare, cãi pietonale. Telefon:
0744/800.338.

DECESE

S-a stins din viaþã Ion
Predescu, avocat, senator, Ministru al Justiþiei,
Judecãtor la Curtea
Constituþionalã a
României, excepþional jurist ºi om. Iubirea, pasiunea pentru
Drept ºi dreptate, înþelepciunea, omenia
dânsului au influenþat multe generaþii de
Juriºti. Pentru toate
acestea, ii mulþumim
cã a existat ºi cã l-am
cunoscut. Sincere
condoleanþe familiei
îndurerate. Ileana
Canþãr, Daniela Marta,
Georgeta Cãtãnoiu.

ANUNÞ
Primaria comunei Cârcea, judetul Dolj organizeazã concurs pentru ocuparea unui
post vacant de execuþie de naturã contractualã, pe perioadã nedeterminatã, cu
normã întreagã, de guard, treapta profesionalã I, în cadrul Compartimentului
Deservire din aparatul de specialitate al primarului, in data 29.10.2020, ora
10,00-proba scrisa si in data de 30.10.2020 ora 10,00-proba interviu.
Probele se vor sustine la sediul primãriei comunei Cârcea, str. Aeroportului
nr. 45.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru
aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare:
Condiþii specifice de participare la concurs :
– studii medii liceale;
- vechime în muncã - minimum 10 ani;
Concursul va fi afiºat pe site-ul instituþiei, conform prevederilor art. 7 alin. (2) din
H.G. nr. 286/2011.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu, documentele
prevãzute de art.6, alin.(1) din H.G. nr. 286/2011 ºi se vor depune la sediul Primãriei
comunei Cârcea, Str. Aeroportului, Nr. 45, în termen de 15 de zile lucratoare de la data
publicãrii anunþului în Monitorul Oficial al României, partea a III, respectiv pana la
data de 23.10.2020 ora 16:00.Detalii privind condiþiile specifice ºi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul Primãriei comunei Cârcea. Relaþii suplimentare la tel./
fax. 0251 458121, e-mail: carcea@dj.e-adm.ro , persoanã de contact Totora Cristina
Florina - secretar Primãria Cârcea.
PRIMAR,
PUPÃZÃ VALERICÃ

CONVOCATOR
PATRONATUL PIMM OLTENIA cu sediul in Craiova, Str Opanez, nr 32, bl F 15
spatiul B, Jud Dolj, reprezentata legal de dl Cristea Valentin în calitate de presedinte, în
temeiul art 18 din Statut, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a membrilor în
vederea actualizarii statutului si actului constitutiv la sediul acesteia de mai sus, în
data de 30.10.2020 ora 11 cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea completarii / modificãrii statutului si actului constitutiv al PIMM
OLTENIA privind componenta actualizata a organelor de conducere (presedinte, consiliul director) ale PATRONATUL PIMM OLTENIA pentru un nou mandat.
2. Încetarea calitatii de membru fondator a SC PANCONSTRUCT SRL CRAIOVA
ca urmare a radierii acesteia.
3 Schimbarea denumirii membrului fondator SC DANUBIUM TRANS COM SRL
CORABIA în HOTEL SUCIDAVA SRL CORABIA.
4. Împuternicirea persoanei desemnate sa desfasoare întreaga procedura ºi toate
formalitatile de înregistrare a completarilor / modificarii statutului si actului constitutiv
la institutiile abilitate (instanta, notar, etc) si sã semneze toate actele modificatoare,
inclusiv statutul si actul constitutiv al patronatului în forma actualizata.
5. Diverse
PATRONATUL PIMM OLTENIA
Presedinte
Cristea Valentin

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

COMEMORÃRI

De ziua Preacuvioasei
Parascheva, 14 octombrie, comemorãm, 22
de ani de la trecerea în
nefiinþã a iubitului nostru tatã ºi soþ Ion Petre
(Puiu) Miulescu, fost
judecãtor la Curtea de
Apel Craiova. Sã pãstrãm un moment de reculegere în amintirea
celui ce va rãmâne veºnic în sufletele noastre,
iar cei care doresc sã-i
cinsteascã memoria,
pot fi alãturi de noi în
Cimitirul Sineasca, ora
8:30. Nicoleta, Florin ºi
Crina Miulescu

SECRETAR GENERAL,
TOTORA CRISTINA FLORINA

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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Bogdan Burcea: „În urmãtorii ani
vrem sã ne batem la titlu”
Handbalistele de la SCM Craiova vor juca primul
meci oficial dupã 7 luni, contra ultimei campioane,
HCM Rm. Vâlcea
Selecþionerul naþionalei feminine a României ºi antrenorul
echipei SCM Craiova, Bogdan
Burcea, a declarat cã-ºi doreºte
ca echipa de club pe care o conduce sã devinã o forþã a handbalului românesc ºi în urmãtorii ani
sã se implice în lupta pentru titlu. Deocamdatã, Bogdan Burcea
îºi doreºte sã readucã în primplan echipa din Bãnie, dupã doi
ani în care n-a mai avut performanþele scontate. În 2018, SCM
Craiova a fost vicecampioana
României ºi a câºtigat a doua
competiþie continentalã intercluburi, Cupa EHF, dupã un parcurs
istoric. Este unicul trofeu european la nivel de echipã pentru
oraºul Craiova.

Derby oltenesc,
Craiova – Vâlcea,
în turneul de la Ploieºti

SCM Craiova revine în competiþie dupã 7 luni de pauzã cauzatã de pandemie, iar primul meci
este chiar împotriva ultimei campioane a Ligii Florilor, HCM Rm.
Vâlcea. Derby-ul oltenesc se va
disputa joi, de la ora 18,30, în
cadrul turneului de la Ploieºti.
„Visãm sã revenim unde am
fost acum doi ani la nivel de performanþã ºi în urmãtorii ani sã
ne batem ºi la titlu în România.
Sperãm sã ne poarte noroc
ºedinþa foto, mai mult noroc decât în anii trecuþi, e cel mai frumos echipament pe care l-am
avut. Sper sã se revinã la o stare
de normalitate cât mai curând,
lumea sã fie sãnãtoasã ºi sã ajun-

gem unde eram odatã. E o nebunie sã jucãm handbal cu mascã,
mai rãmâne sã ne oblige sã purtãm ºi mãnuºi ºi cizme. Despre
campionat: din pãcate, Crãciun
este accidentatã, încã nu scãpãm
de aceste accidentãri. Sper sã se
refacã repede ºi sã fie aptã la al
doilea turneu. Pe Vâlcea le-a lovit COVID-ul, pe noi, accidentãrile. Diferenþa de buget ºi de
valoare este în favoarea lor, însã
nu întotdeauna ºi-au spus cuvântul pe teren. În primul turneu se
va disputa o singurã etapã, în al
doilea turneu vom juca 4 etape.
Nu putem organiza turneu la Craiova, deoarece aveam nevoie de
douã sãli omologate”.

Cu Mihai Viteazul
pe echipamentul de joc

Înainte de start, handbalistele
au efectuat tradiþionala ºedinþã
foto de prezentare a echipamentului, anul acesta pe tricouri fiind inscripþionat nimeni altul decât Mihai Viteazul.
Cristina Zamfir, starul echipei
din Bãnie ºi soþia antrenorului
Bogdan Burcea, a declarat: „Ne
era dor sã îmbrãcãm echipamentul oficial, este unul frumos, ºi
mai dor ne era sã jucãm handbal. A trecut atât de mult timp de
la ultimul meci, cã nici nu mai
ºtiu cu cine am jucat. Am fi vrut
sã avem ºi suporterii alãturi de
noi, dar acest lucru nu se poate
momentan. Sper sã jucãm cât
mai bine. Primul joc va fi foarte
greu, cu o echipã cu pretenþii,
care joacã în Liga Campionilor,

conteazã cã au avut meciuri în
picioare, dar sperãm sã evoluãm
la cel mai înalt nivel. Este foarte
greu pentru noi pentru cã nu am
avut niciun meci oficial ºi pauza
a fost foarte lungã”.
Componenta echipei naþionale,
Ana Maria Þicu, a spus: „Noul
echipament este reprezentativ
pentru Craiova, Abia aºteptam sã
începem jocurile oficiale ºi sperãm sã avem un început bun de
campionat. Primul meci va fi destul de greu. Vâlcea este o echipã
puternicã ºi are avantajul cã a disputat câteva partide oficiale.”
Portarul naþionalei de tineret,
Bianca Curmenþ, a declarat: „Va
fi un sezon foarte greu, þinând
cont de modul în care evolueazã

situaþia cu virusul. Nu ºtim cât
timp vom juca ºi în ce condiþii.
Vom încerca sã jucãm joi cât mai
bine ºi vom face tot posibilul sã
câºtigãm cu Vâlcea.”

Dupã ce a avut coronavirus,
Adriana Crãciun s-a accidentat

Dupã ce a avut coronavirus
la începutul perioadei de pregãtire, Adriana Crãciun Þãcãlie este
acum accidentatã ºi va rata debutul sezonului. „Este pentru prima datã când am un echipament
aºa frumos. Îmi pare rãu cã mam accidentat, dar sper ca la turneul al doilea din Liga Florilor sã
pot evolua. Joi va fi un meci greu,
disputat, un derby al Olteniei ºi
sper sã ne impunem” a spus

sportiva de 30 de ani.
Lotul SCM Craiova pentru
noul sezon:
Portari: Ekaterina Dzhukeva, Bianca Curmenþ, Andreea
Chetraru;
Extreme dreapta: Alexandra
Colac, Cristina Nica, Adina Cace;
Interi dreapta: Ana Maria
Savu, Adriana Crãciun Þãcãlie,
Francesca Gogoºeanu;
Coordonatori: Ana Maria Þicu,
Valentina Ion, Alexandra Andrei
Gogoriþã;
Interi stânga: Cristina Zamfir, Andreea Adespii, Ana-Maria
Mincu;
Extreme stânga: Alexandra
Orºivschi, Carmen ªelaru;
Pivot: Ekaterina Matlashova.

Noile achiziþii s-au acomodat deja la Universitatea Craiova
Pentru Cãpãþânã, oltean la origine, este un vis împlinit
semnarea contractului cu ªtiinþa, iar Ofosu ºi Mamut
sunt încântaþi de primirea de care au avut parte în Bãnie
Noile achiziþii s-au acomodat
deja la Universitatea Craiova,
Cãpãþânã, Ofosu ºi Mamut debutând în amicalul cu FC Argeº.
Oltean din Slatina, Mihai Cãpãþânã a punctat cã era suporterul Universitãþii Craiova, iar venirea sa în Bãnie este un vis pe
jumãtate împlinit. Cealaltã jumãtate o reprezintã câºtigarea unui
tiltu ºi a unei Cupe. „Mã bucur
foarte mult cã am ajuns aici. Pot
spune cã visez la acest moment
încã de când am debutat în Liga
1. Am venit cu gânduri mãreþe.
Îmi doresc, la fel ca toatã lumea, sã reuºim sã câºtigãm titlul ºi Cupa în acest an. Craiova
meritã acest lucru, meritã pentru tot ceea ce se întâmplã aici,
pentru aceºti suporteri minunaþi

pe care îi avem. Îmi doresc
mult sã reuºim acest lucru. Bãieþii m-au primit foarte bine.
Este un grup foarte bun aici,
prietenos ºi chiar nu mã aºteptam sã fiu primit atât de bine.
Antrenamentele sunt foarte
bune, cu intensitate, iar grupul
mã ajutã sã mã integrez cât mai
bine ºi cât mai rapid“, a declarat Mihai Cãpãþânã, care era
cãpitan la FC Voluntari.
Atacantul Ivan Mamut a declarat: „Sunt foarte bucuros pentru cã noul meu club este lider
în prima ligã. Este un club cu o
istorie mare, cu suporteri fanatici ºi vreau sã ajut echipa sã câºtige campionatul“, a spus Ivan
Mamut, atacant venit de la Inter
Zapresic (liga a 2-a din Croaþia).

Reagy Ofosu a spus cã se simte onorat sã îmbrace tricoul Universitãþii Craiova. „E frumos sã
fiu aici, la acest club mare din
România, cu o istorie bogatã. Mã

bucur sã mã mut aici ºi sper sã
ajut la marcarea multor goluri ºi
la câºtigarea campionatului. De
aceea am venit! Am fost foarte
bine primit de toþi bãieþii ºi de

membrii staff-ului, dar ºi de suporteri, care mi-au transmis multe
mesaje. E mult mai uºor pentru
mine sã mã adaptez când sunt
primit de aceastã manierã. Prima datã când am venit în
România, toatã lumea mi-a
spus cã publicul din Craiova este fantastic. Când am
venit ºi am jucat cu FC Botoºani aici am simþit ºi eu
asta, am vãzut cã suporterii sunt minunaþi, cã stadionul este minunat. Mi-am zis
cã ar fi frumos sã joc ºi eu
aici, pentru acest club, ºi
iatã cã acum sunt aici.
Acum nu putem evolua cu
fanii în tribune, dar cred cã
dacã lucrurile se vor schimba în bine vor reveni ºi suporterii ºi ne vor da putere
sã luptãm pentru titlu“, a
declarat Ofosu, jucãtor venit de la FC Botoºani.
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