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Lovitã pe trecerea de pietoni,
a murit la spital

Ieri dimineaþã, poliþiºti din cadrul Serviciului Rutier Dolj au fost sesizaþi cu
privire la faptul cã în localitatea Beharca s-a produs un accident de circulaþie.
Oamenii legii au stabilit cã un bãrbat de
64 de ani, din Craiova, care conducea un

autoturism în localitatea Beharca, din
direcþia Craiova cãtre Filiaºi, nu ar fi
acordat prioritate unei femei de 43 de ani,
din Coþofenii din Faþã, care se angajase
în traversarea drumului public pe trecerea de pietoni. În urma accidentului, fe-

meia a fost transportatã la spitalul pentru acordarea de îngrijiri medicale, dar,
din pãcate, a decedat. În cauzã, poliþiºtii
au întocmit un dosar penal pentru comiterea infracþiunii de ucidere din culpã.
CRISTI PÃTRU
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Alegeri locale 2020: Cu mici excepþii
s-au votat oamenii ºi nu partidele!
MIRCEA CANÞÃR
Votul uninominal la desemnarea primarului unei localitãþi are simbolistica sa, de
bunã seamã ºi cea mai clarã expresie a
acestei judecãþi o exprimã realegerea detaºatã a primarului comunei Dioºti, Dumitru Iliescu (PNÞCD) care ºi-a adjudecat al 6-lea mandat consecutiv de primar
cu 936 de voturi, fiind urmat de Paul
Oprea (PSD) cu... 244 de voturi. Dumitru Iliescu este unicul primar doljean, din
partea istoricului partid, care mai pâlpâie, din motive greu de înþeles, prin puþinii
sãi membri pe care îi mai are. Fostul ºi
viitorul primar al comunei n-a fost nevoit
sã le spunã oamenilor ce a fãcut în mandatul încheiat, fiindcã se vede cu ochiul
liber. Eclatantã de-a dreptul este victoria
primarului în exerciþiu la Cetate, Marin
Duþã (PSD) care cu 2212 voturi atinge
procentul „sovietic”, neverosimil, de...
98%, întrucât contracandidatul sãu Anghelina Daniel Ionuþ (PNL) a luat doar
19 voturi. ªi Marin Duþã s-a dovedit un
primar de calitate, apropiat de oameni. S-

au mai înregistrat victorii categorice, cum
s-a întâmplat la Ghidici, Bistreþ, Valea
Stanciului, Castranova, Braloºtiþa, Afumaþi, Melineºti, unde primarii în exerciþiu ºi-au reînnoit mandatele fiindcã au avut
realizãri notabile. Evident cã n-au lipsit,
cum spuneam, surprizele. La Drãnic, pe
Marius Mititelu (PSD) l-au despãrþit doar
24 de voturi, pentru a-l învinge pe Andrei
Marian Dãnuþ (PNL), primar în funcþie
de câteva mandate. O adevãratã loviturã
de teatru s-a înregistrat la Rast, unde Iulian Siliºteanu s-a tot transferat de la exPD la PSD, apoi la partidul lui Mircea
Geoanã, apoi la ALDE ºi acum la PNL a
pierdut e drept în circumstanþe discutabile la numai 3 voturi (670 la 673) în faþa
mult mai tânãrului Ciprian Cãtãlin Arnãutu (PSD). ªi Iulian Siliºteanu are destule
merite în apariþia Rastului Nou, pe harta
judeþului. Între candidaþii PSD ºi cei ai
PNL, dar pe alocuri ºi ai Pro România ºi
chiar PMP, confruntarea a fost la înãlþime în teritoriu ºi peste tot, cu excepþiile

O mai bunã protecþie a pasagerilor
în caz de întrerupere a cãlãtoriei
Parlamentul European ºi Consiliul au ajuns la un acord
provizoriu privind modernizarea drepturilor cãlãtorilor din
transportul feroviar.
Acordul asigurã o mai bunã
protecþie a pasagerilor în caz de
întrerupere a cãlãtoriei ºi clarificã normele de aplicare ºi tratare
a plângerilor. De asemenea, oferã acces mai bun la informaþii ºi
îmbunãtãþeºte semnificativ drepturile pasagerilor cu handicap sau
cu mobilitate redusã. În plus,
noile norme vor asigura mai
multe spaþii pentru biciclete. Trenurile noi ºi trenurile care au fost
supuse unor renovãri majore vor
trebui sã dispunã de spaþiu dedicat pentru a transporta un numãr adecvat de biciclete.
În cele din urmã, acordul pro-

pus clarificã circumstanþele extraordinare (precum condiþiile
meteorologice extreme sau
pandemia), în care operatorii ar
fi scutiþi de obligaþia de a plãti
despãgubiri, întrucât aceºtia nu
ar fi în mãsurã nici sã evite astfel de evenimente, nici sã împiedice consecinþele acestora). Însã,
în astfel de cazuri, pasagerii au
întotdeauna dreptul la rambursarea în totalitate a sumei plãtite
pentru bilete, la redirecþionare ºi
la asistenþã. Acest lucru este în
conformitate cu legislaþia aplicabilã altor moduri de transport.
MARGA BULUGEAN

Comisarul pentru mobilitate ºi transport, Adina Vãlean:
„Dupã trei ani de negocieri ºi de cooperare cu Parlamentul European ºi cu Consiliul, avem, în sfârºit, un acord cu privire la drepturile
cãlãtorilor din transportul feroviar. Noul regulament înseamnã o mai
bunã protecþie a pasagerilor europeni în caz de întârzieri, anulãri, legãturi pierdute sau discriminare. Aceasta înseamnã, de asemenea, mai
multã încredere în companiile feroviare. Salut în special progresele
care s-au fãcut pentru a rãspunde mai bine nevoilor persoanelor cu
handicap sau cu mobilitate redusã, precum ºi claritatea juridicã pe care
am dobândit-o atât pentru consumatori, cât ºi pentru întreprinderi.”

de rigoare, una dintre ele –neverosimilãla Cãlãraºi, primarii care s-au dovedit
apropiaþi de oameni au avut realizãri ºi ºiau reînnoit mandatele. Social-democraþii
au pierdut „redute” consacrate precum
Poiana Mare, Urzicuþa, Maglavit, Calopãr, Pleniþa, dar au ºi câºtigat mandate
acolo unde nu se aºteptau, ca de pildã la
Desa, Amãrãºtii de Jos, Coþofenii din Dos,
Celaru. La Poiana Mare, Oprescu Viorel
(PNL), cu 2240 de voturi l-a devansat la
o diferenþã de 1000 de voturi pe Virgil
Vlãdãu (PSD), care urma sã îl înlocuiascã pe Marin Vintilã. Sunt ºi situaþii, sã le
spunem amuzante, pe alocuri: de pildã la
Melineºti ºi Afumaþi, primarii în exerciþiu Ana Ceanã ºi Titel Dumitrel Stoenescu au avut contracandidaþi... viceprimarii în funcþie, care în campanie ºi-au
criticat cu nãduf pe reþelele de socializare pe cei care îi numiserã. Ingratitudine? Nu, aºa e politica. Acum pierzând
alegerile pierd ºi funcþiile deþinute în
mandatele încheiate fiindã „mai binele e

duºmanul binelui”. Calafatul va avea un
nou primar în persoana lui Dorel Mituleþu (PNL) care poate avea ºi viceprimarul de partea sa, prin alianþa cu PMP,
formaþiune politicã cu 3 consilieri locali.
În rest, Filiaºul, Segarcea, Bechetul ºi
Dãbuleniul ºi-au pãstrat primarii. La nivelul municipiului Craiova lucrurile se
cunosc: Lia Olguþa Vasilescu a fost în
permanenþã în pole-position ºi nici un
moment n-a simþit o ameninþare realã din
partea contracandidaþilor sãi. N-are din
pãcate ºi un consiliu local majoritar, de
partea sa, ceea ce s-ar putea sã îi creeze
dificultãþi în actul de administraþie localã. S-a spus mereu cã alegerile locale
constituie hârtia de turnesol pentru alegerile parlamentare. ªi s-a confirmat.
Deºi la „locale”, repetãm, oamenii au
ales „buni gospodari” ºi nu o formaþiune politicã sau alta. Ceea ce nu înseamnã însã cã, noii aleºi nu vor avea o influenþã asupra electoratului din localitãþile
respective, la alegerile parlamentare.

Wizz Air va introduce o nouã rutã
din Craiova spre Birmingham
Wizz Air va introduce
douã noi rute din România,
de la Iaºi ºi Craiova spre
Birmingham (Marea
Britanie), primele zboruri
fiind pe 23 ºi 24 octombrie.
Zborurile de la Iaºi la Birmingham vor începe pe 23 octombrie ºi vor fi operate de douã ori
pe sãptãmânã, miercurea ºi duminica, în timp ce zborurile de
la Craiova la Birmingham vor
începe pe 24 octombrie ºi vor fi
disponibile marþea ºi sâmbãta.
„Suntem încântaþi sã adãugãm
douã noi rute de la Iaºi ºi Craiova
la Birmingham ºi, totodatã, sã oferim cele mai înalte standarde ale
protocoalelor noastre de igienizare. Datoritã mãsurilor de sãnãtate
ºi siguranþã implementate pentru

pasageri ºi echipajul la bord, cãlãtoria cu Wizz Air rãmâne o experienþã fãrã griji, completatã de tarife
mici ºi atractive”, a spus Paulina
Gosk, Corporate Communications
Manager la Wizz Air.
Aceasta este a doua rutã din

Craiova spre Marea Britanie ºi a
opta din reþeaua WIZZ de la Craiova, în timp ce de la Iaºi, noul
serviciu este a treia conexiune cu
Marea Britanie ºi a douãzecea din
reþeaua de rute de la Iaºi.
MARGA BULUGEAN
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Au început lucrãrile de modernizare
a drumului judeþean 561A
Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj,
Ion Prioteasa, a a anunþat recent începerea lucrãrilor de modernizare a drumului judeþean 561A
Giurgiþa – Urzicuþa – Afumaþi – Bãileºti – Moþãþei
– Unirea – Pleniþa – limita cu judeþul Mehedinþi,
în cadrul unor proiecte cu finanþare europeanã în
valoare totalã de 47,5 milioane de euro.
În acest context, Ion Prioteasa, preºedintele CJ Dolj, a
evidenþiat rolul esenþial al fondurilor nerambursabile pe care
instituþia le-a atras în derularea
principalelor investiþii care au
ca obiectiv îmbunãtãþirea reþelei rutiere a judeþului.
„Aºa cum se cunoaºte, acest
drum în lungime de 70 de kilometri, pentru care am obþinut
fonduri printr-un apel al Programului Operaþional Regional
dedicat Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunãrii,
a fost împãrþit în douã segmente, pentru a facilita atât accesarea finanþãrii, cât ºi realizarea modernizãrii.
Ne bucurãm sã anunþãm cã,
la sfârºitul acestei sãptãmâni, a
fost emis ordinul de începere a
lucrãrilor pentru cel de-al doilea tronson, cuprins între Moþãþei ºi limita cu judeþul Mehedinþi, care mãsoarã peste 30 de
kilometri. În condiþiile în care,
luna trecutã, s-a dispus acelaºi
lucru ºi pentru primul segment
al drumului, ne aflãm acum în
momentul în care putem spune
cã investiþia cea mai amplã a
Consiliului Judeþean Dolj în domeniul infrastructurii rutiere se
aflã în plinã derulare.
Vorbim despre cel mai lung
drum din reþeaua pe care o gestioneazã CJ, un drum pe care,
dacã nu am fi fãcut toate efor-

turile în vederea accesãrii fondurilor europene, nu am fi putut spera sã-l modernizãm vreodatã, având în vedere limitãrile
bugetare, având în vedere faptul cã valoarea acestui demers
depãºeºte de aproape 7 ori fondurile proprii pe care instituþia
noastrã le avea la dispoziþie pentru dezvoltare în 2020.
Noi am fost însã în permanenþã preocupaþi de accesarea
fiecãrei posibilitãþi de finanþare
nerambursabilã ºi iatã cã, rãmânând în domeniul infrastructurii de transport, ºi cel de-al
doilea drum judeþean ca lungime, cel care leagã Craiova de
zona de sud a judeþului, ajungând pânã la Cetate, a intrat ºi
el în modernizare în cursul
acestui an. În sumã de aproape
50 de milioane de euro, asigurate în principal prin Programul
Operaþional Regional, este cel
mai valoros proiect cu fonduri
europene pe care CJ îl are în
desfãºurare pentru îmbunãtãþirea reþelei rutiere“, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

Investiþii în modernizarea
arterelor rutiere

La rândul sãu, vicepreºedintele CJ Dolj Cosmin Vasile a reliefat faptul cã planul amplu de
îmbunãtãþire a reþelei de drumuri judeþene, alimentat cu

aproape 150 de milioane de euro
din fonduri europene, va avea
drept rezultat ºi crearea unor noi
oportunitãþi pentru dezvoltarea
economicã a localitãþilor.
„Odatã cu începerea lucrãrilor de modernizare a DJ 561A,
ajungem la 8 ºantiere deschise
doar în domeniul infrastructurii rutiere, cu finanþare nerambursabilã obþinutã fie prin programe ale Uniunii Europene, fie
prin Programul Naþional de
Dezvoltare Localã II. Este, cu
siguranþã, unul dintre cele mai
reuºite mandate ale Consiliului
Judeþean în privinþa îmbunãtãþirii reþelei rutiere, dacã ne gândim la faptul cã aceºti ultimi ani
au însemnat aproape 150 de

milioane de euro atrase în acest
scop, prin 10 proiecte care vizeazã peste 200 de kilometri de
drumuri.
Trebuie subliniat faptul cã
ieºim din sfera reabilitãrilor ºi
vorbim despre investiþii în modernizarea arterelor rutiere, despre lucrãri complexe, care includ – aºa cum se întâmplã ºi
în cazul drumului judeþean
561A – nu doar asfaltarea pãrþii carosabile, ci ºi realizarea
unei întregi serii de elemente de
infrastructurã conexe, cum ar
fi trotuare, parcãri, staþii pentru autobuze sau treceri moderne pentru pietoni.
Acest domeniu rãmâne în
centrul preocupãrilor noastre,
pentru cã ne dorim, pe de o
parte, comunitãþi mai bine conectate, iar pe de altã parte legãturi mai bune între rural ºi
urban. Dar, dincolo de aceastã
dimensiune socialã, o infrastructurã de calitate înseamnã
dezvoltarea localitãþilor, prin
acces facil al investitorilor în
aceste zone“, a afirmat vicepreºedintele Consiliului Judeþean
Dolj Cosmin Vasile.

Termenul de executare a
lucrãrilor, 24 de luni
Contractul pentru executarea lucrãrilor de modernizare a
primului tronson din drumul judeþean 561A Giurgiþa (DJ 561)
– Urzica Mare – Urzicuþa – Afumaþi – Boureni – Bãileºti – Balasan – Moþãþei Garã – Moþãþei
(intersecþia cu DN 56), în lungime de 39,367 kilometri, a
fost atribuit asocierii formate
din SC Domarcons SRL ºi SC
Erpia SA, la o valoare de
102.140.282,11 lei (echivalentul a 21.093.340,37 euro).
Lucrãrile pentru modernizarea celui de-al doilea segment al
DJ 561A Moþãþei (intersecþie
DN 56) – Dobridor – Unirea –
Pleniþa – limita cu judeþul Mehedinþi, cu o lungime de 30,496
kilometri, sunt executate de asocierea SC Panadria SRL – SC
Strade Bauunternehmung SRL,
în baza unui contract cu valoarea de 78.942.719,31 lei (echivalentul a 16.324.645,21 euro).
Termenul de executare a lucrãrilor pentru fiecare dintre cele
douã tronsoane este de 24 de luni.
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La Liceul Tehnologic Auto Craiova - „PROFESIONIªTII DE MINE”
Începând cu toamna anului 2020, în cadrul
Liceului Tehnologic Auto, Craiova, se va desfãºura, prin Programul Operaþional Capital
Uman (POCU), pe o perioadã de doi ani, proiectul „PROFESIONIªTII DE MINE”, unul
al cãrui obiectiv constã în creºterea ratei de
participare a elevilor Liceului Tehnologic
Auto Craiova la programe de învãþare la locul de muncã în domeniul industriei auto ºi
componente. Deoarece, în cadrul proiectului, 182 de elevi ai Liceului Tehnologic Auto
Craiova vor efectua stagii de practicã la
Viziunea Liceului Tehnologic
Auto Craiova este datã de promovarea unui învãþãmânt deschis ºi flexibil ºi de oferirea
unui cadru de progres educaþional, generator de cetãþeni activi ºi productivi, apþi sã se integreze cu succes în viaþa comunitãþii. Misiunea liceului este
aceea de a furniza servicii educaþionale în domeniul pregãtirii
profesionale a forþei de muncã
specializatã nivel 1, 2, 3, 4 ºi 5
în domeniul tehnic pentru tinerii/adulþii din Craiova, ºi alte
zone ale Regiunii Sud-Vest Oltenia, pregãtind specialiºti competitivi pentru piaþa de muncã
localã ºi europeanã, care sã contribuie la creºterea potenþialului
economic ºi social al zonei ºi al
þãrii. Prin activitãþile realizate în
cadrul acestui proiect, se va reduce timpul de integrare a absolvenþilor Liceului Tehnologic
Auto Craiova în spaþiul profesional, ridicându-se gradul de
mobilitate ºi flexibilitate a absolvenþilor unitãþii de învãþãmânt.
Prin acest program, va creºte
rata angajãrii, imediat dupã terminarea liceului, respectiv a
ºcolii profesionale, dovedind

agenþi economici din industria auto si componente, proiectul va contribui în mod direct
ºi nemijlocit la realizarea obiectivului specific 6.14 al POCU - îndeplinrea scopului apelului POCU/633/6/14 - unul care vizeazã creºterea participãrii la programe de învãþare la
locul de muncã a elevilor ºi ucenicilor din
învãþãmântul secundar ºi terþiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu
potenþial competitiv identificate conform SNC
ºi din domeniile de specializare inteligentã
conform SNCDI.

astfel calitatea ºi eficienþa mediului educaþional al instituþiei
ºcolare, atât prin oferirea unei
educaþii de calitate cât ºi prin
oferirea de specializãri cerute pe
piaþa muncii, iar angajatorii vor
putea sã îºi asigure forþa de
muncã calificatã, de calitate, în
funcþie de cerinþele proprii. Se
vor forma ºi consolida competenþele ºi abilitãþile profesionale
pentru adaptarea la cerinþele
practice ºi exigenþele locului de
muncã, realizându-se integrarea
rapidã în muncã, precum ºi dobândirea de experienþã ºi vechime în muncã ºi, dupã caz, în
specialitate. Astfel, va fi facilitatã integrarea socialã a tinerilor cuprinºi în proiect, cu vârsta de peste 16 ani, în concordanþã cu aspiraþiile profesionale
ºi cu necesitãþile pieþei muncii,
asigurându-se un nivel de securitate socialã adecvat în vederea reducerii segmentãrii pieþei
muncii, se va preveni ºomajul ºi
efectele negative ale acestuia. În
acest mod , pe termen lung se
va contribui la creºterea economicã ºi crearea de noi locuri de
muncã în judeþul Dolj, coeziunea
socialã ºi împlinirea personalã.

Proiect realizat în parteneriate
Proiectul „PROFESIONIªTII DE MINE” este realizat în
parteneriat cu Fundaþia Pentru
Dezvoltarea Economiei Sociale
Craiova ºi Asociatia CRONO Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia. Cu ajutorul specialiºtilor din
aceste organizaþii, elevii din cadrul Liceului Tehnologic Auto
vor beneficia de programe specializate în domeniul educaþiei
anteprenoriale ºi al firmelor de
exerciþiu, fiind consiliaþi în acest
sens. Prin consilierea profesionala se va obþine pe termen mediu ºi lung îmbunãtãþirea eficienþei ºi eficacitãþii educaþiei,
formãrii ºi ocupãrii forþei de
muncã, prevenirea necorelãrii
dintre cererea ºi oferta de competenþe ºi creºterea productivitãþii precum ºi furnizarea abilitãþilor ºi competenþelor orizontale necesare facilitãrii tranziþiei
de la educaþie/formare la piaþa
muncii ºi a dezvoltãrii spiritului
antreprenorial. Nu în ultimul
rând, se vor promova dialogul
social ºi dezvoltarea parteneriatelor la nivel local. Cei 182 de

elevi beneficiari direcþi - dintre
care minimum 138 vor fi în ultimul an de studiu ºi 20 din mediul rural- vor fi selectaþi în urma
evaluãrii aptitudinilor profesionale, ce se va realiza în cadrul
activitãþii de consiliere ºi orientare profesionalã. Apoi, elevii
selectaþi vor realiza activitatea
de practicã profesionalã sub îndrumarea tutorilor din cadrul firmelor doljene cu care Liceul
Tehnologic Auto are încheiate
convenþii de practicã. Astfel, cei
182 de elevi ai Liceului Tehnologic Auto vor fi familiarizaþi cu
cerinþele ºi cu condiþiile de la
potenþialul lor loc de muncã
dupã absolvirea liceului, iar
agenþii economici îºi vor putea
recruta, din rândul acestora, viitorii angajaþi. De asemenea, elevii care vor activa în cadrul firmelor de exeriþiu vor putea sã
aplice în cadrul acestora metodele de organizare a muncii deprinse în cadrul practicii. Aceºtia vor învãþa principiile de bazã
ale antreprenoriatului, cum se
planificã o afacere ºi cum se
iniþiazã ºi se conduce o întreprindere în domeniul de activitate în care efectueazã practica

Conferinþã internaþionalã la Universitatea din Craiova
În ziua de 28 septembrie 2020, a avut loc conferinþa
internaþionalã „Education for Democratic Citizenship. An
International Perspective”, care a marcat încheierea proiectului internaþional A Comparative and Transferable Approach to
Education for Democratic Citizenship (ACTA), derulat de
Universitatea din Craiova în parteneriat cu Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj ºi universitãþile islandeze Bifröst
University, University of Iceland, proiect coordonat de conf.
univ. dr. Monica Tilea (http://proiecte.ucv.ro/acta/index.html).
Acest proiect s-a derulat în perioada 1 septembrie 2018 - 30
septembrie 2020 ºi a fost implementat în cadrul Programului
de Educaþie, Burse, Ucenicie ºi Antreprenoriatul Tinerilor,
finanþat prin Mecanismul financiar al SEE (2014-2021).
Proiectul ACTA a avut la bazã
o abordare comparativã ºi transdisciplinarã a educaþiei pentru o
cetãþenie democraticã (ECD),
propunând totodatã integrarea tehnologiei informaþiei ºi comunicaþiilor (TIC) în predarea/învãþarea
bazatã pe situaþii-problemã. Cooperarea transnaþionalã între instituþii din douã culturi democratice
diferite a facilitat generarea unor
schimburi de bune practici, reciproc benefice, crearea de metode didactice inovatoare pentru
dezvoltarea ECD ºi asigurarea unei
baze solide pentru viitoare proiecte
în domeniul educaþiei. Cercetãtorii implicaþi în proiect au vizat atingerea a douã obiective generale:
elaborarea de resurse educaþionale
pentru dezvoltarea ºi evaluarea

competenþelor transversale legate de ECD ºi consolidarea sinergiei între cercetare ºi educaþie. Activitãþile proiectului au cuprins: 1.
Analiza situaþiei actuale ºi a nevoilor concrete ale partenerilor în
domeniul ECD; 2. Crearea unui
model transferabil pentru dezvoltarea ºi evaluarea competenþelor
legate de ECD; 3. Utilizarea modelului transferabil într-un curs de
formare adresat viitorilor profesori de limbi. Rezultatele intelectuale obþinute au constat în douã
articole publicate în prestigioasa
revistã Social Sciences and Education Research Review (indexatã ErihPlus), modelul transferabil
menþionat mai sus ºi un suport
de curs conceput ca instrument
de autoînvãþare/autoevaluare în

formarea continuã. Toate aceste
documente sunt disponibile integral pe site-ul proiectului.

Program cu douã ateliere
tematice

Conferinþa din 28 septembrie
2020 a fost organizatã de Universitatea din Craiova în parteneriat
cu Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj ºi a vizat diseminarea rezultatelor obþinute în cadrul acestui
proiect, menit sã consolideze capacitatea cadrelor didactice de a
pregãti cetãþeni activi ai lumii de
mâine. Conferinþa s-a bucurat de prezenþa cercetãtorilor români ºi islandezi implicaþi în proiect (conf.univ.dr.
Monica Tilea, lect.univ.dr.
Oana-Adriana Duþã, lect.univ.dr. Alina Reºceanu,
prof. dr. Anh-Dao KatrínTran), precum ºi de o
largã participare a cadrelor
didactice din mediul preuniversitar, preocupate de formarea continuã ºi de dinamizarea ºi eficientizarea educaþiei. “Programul a inclus douã
ateliere tematice Education
for Democratic Citizenship
(EDC) ºi The Development
and Assessment of EDC în
cadrul cãrora s-au dezbãtut

teme legate de educaþia pentru
democraþie, cetãþenia activã ºi
gândirea criticã. Au intervenit
prof. Ani Drãghici, inspector
ºcolar pentru proiecte educaþionale în cadrul ISJ Dolj, precum
ºi cadre didactice de la Liceul
„Voltaire”, Liceul „Traian Vuia”,
Liceul Tehnic Energetic, printre
altele, care ºi-au exprimat punctul de vedere pe tema educaþiei
pentru democraþie”, a precizat
conf.univ.dr. Monica Tilea, coordonatorul proiectului.
CRISTI PÃTRU

ºi vor exersa diverse roluri în
cadrul firmelor de exerciþiu. Prin
exersarea practicã a competenþelor antreprenoriale acest rezultat va contribui decisiv la îndeplinirea ultimului obiectiv specific al proiectului ºi îi va ajuta pe
elevi sã îºi creeze pe viitor propriile locuri de muncã. De asemenea, trebuie amintit faptul cã,
prin acest proiect, Liceul Tehnologic Auto va fi dotat cu echipamente cu comandã numericã
de ultimã generaþie, pe care elevii vor realiza pregãtire practicã
similarã cu activitatea profesionalã dintr-o fabricã modernã.
Serviciile oferite de LICEUL
TEHNOLOGIC AUTO Craiova
se bazeazã pe calitate, performanþã, promovarea valorilor europene precum ºi cultura dezvoltãrii personale, fizice ºi morale, a atitudinii proactive ºi participative, a integrãrii în diversitate, a egalitãþii ºanselor ºi a
globalizãrii, în condiþii de respect
al identitãþii, rezultatul acestora
cuantificndu-se prin numãr
mare de absolvenþi angajaþi la
finalizarea cursurilor de liceu
sau de ºcoalã profesionalã.
CRISTI PÃTRU

Transport gratuit
pentru elevi, studenþi
ºi pensionari, în baza
unui abonament RAT
Elevii din clasele 1-12,
studenþii ºi pensionarii din
Craiova care circulã cu
mijloacele de transport în
comun, au acces gratuity pe
toate traseele RAT, pânã la
finalul lui 2020. În baza
carnetului de elev, ºcolarii vor
circula cu ajutorul abonamentului lunar de cãlãtorie. În
proporþie de 50%, transportul
va fi decontat de cãtre Primãria
Municipiului Craiova, urmând
ca unitatea ºcolarã sã acopere
restul de 50%. Abonamentul
lunar de cãlãtorie le va fi
eliberat elevilor în baza carnetului de elev, vizat prin ºtampilã
pentru anul în curs. Este foarte
important ca, pentru a beneficia de gratuitate, sã fie vizat
carnetul de elev de cãtre
instituþia ºcolarã a elevului.
Abonamentele emise de RAT
Craiova, în baza documentelor
solicitate, au valabilitate de la
data solicitãrii de cãtre fiecare
beneficiar pânã în ultima zi a
lunii respective.
DANIELA MIRELA DRAGOTÃ
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De mâine, oricare dintre secþiile
Muzeului pot fi vizitate ºi de
cãtre grupuri de cinci persoane
Mai relaxat decât pânã
acum, Muzeul Olteniei îºi menþine porþile deschise pentru
elevi, studenþi, pensionari ºi
pentru alte tipuri de oameni interesaþi de frumos. Astfel, de
marþi, 6 octombrie, oricare
dintre secþiile instituþiei pot fi
vizitate ºi de cãtre grupuri de

cinci persoane, cu condiþia sã
se pãstreze intervalul de 15
minute între vizite. Pânã marþi,
se permitea intrarea a numai 3
persoane, iar condiþiile de vizitare erau cu adevarat restrictive. Tot din aceastã perioadã,
este deschis publicului ºi Planetariul, unde spectatorii nu
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pot intra în numãr mai mare
de ºapte persoane. Muzeul Olteniei, cu cele trei secþii ale
sale, Etnografie, ªtiinþele Naturii ºi Istorie ºi Arheologie a
fost redeschis publicului din
26 mai. Numãrul de telefon la
care se pot face rezervãri este:
0251/411906.

Duminica Iubirii vrãjmaºilor
Creºtinii ortodocºi au prãznuit ieri, 4 octombrie, Duminica iubirii vrãjmaºilor ºi pe Sfântul
Mucenic Ierotei. Un moment de rãgaz sufletesc în
care, cu mic cu mare creºtinii au fost chemaþi nu
doar sã se înþeleagã bine în familie, în neam ºi cu
apropiaþii, ci ºi cu acela pe care nu îl considerã
prea apropiat lui: vrãjmaº, duºman, inamic,
oponent sau cum doreºte fiecare sã-l numeascã pe
cel pe care nu-l prea are la inimã.
Îndemnul la toleranþã, dragoste, îngãduinþã ºi tot ce înseamnã
bunãtate a fost dat în toate cele
nouã biserici-monument de artã
din centrul Craiovei: Catedrala
Metropolitanã-Sfântul Dumitru,
Biserica Madona Dudu, Sfântul
Ilie, Mântuleasa, Sfântul Spiridon, Hagi Enuº, Sfinþii Apostoli
Petru ºi Pavel, Sfânta Treime ºi
Obedeanu, precum ºi în zecile
lãcaºuri de cult nou construite
sau renovate în ultimii ani, în
Bãnie. De altfel, în Biblie gãsim
acest îndemn: “Precum voiþi sã
vã facã vouã oamenii, faceþi-le
ºi voi asemenea; ºi dacã iubiþi pe
cei ce vã iubesc, ce rãsplatã puteþi avea? Cãci ºi pãcãtoºii iubesc
pe cei ce îi iubesc pe ei. ªi dacã
faceþi bine celor ce vã fac vouã
bine, ce mulþumire puteþi avea?
Cã ºi pãcãtoºii acelaºi lucru fac.
ªi dacã daþi împrumut celor de
la care nãdãjduiþi sã luaþi înapoi,
ce mulþumire puteþi avea? Cã ºi
pãcãtoºii dau cu împrumut pãcãtoºilor, ca sã primeascã îna-

poi întocmai. Ci voi iubiþi pe vrãjmaºii voºtri ºi faceþi bine ºi daþi
cu împrumut, fãrã sã nãdãjduiþi
nimic în schimb, ºi rãsplata voastrã va fi multã ºi veþi fi fiii Celui
Preaînalt, cã El este bun cu cei
nemulþumitori ºi rãi. Deci fiþi
milostivi, precum ºi Tatãl vostru
este milostiv!” (Luca 6, 3136).(crestinortodox.ro). Sfântul
Mucenic Ierotei, prãznuit tot ieri,
4 octombrie a primit credinþa în
Hristos de la Sfântul Apostol Pavel, care l-a botezat ºi l-a aºezat
episcop în Atena. A fost însoþitorul Sfântului Dionisie Areopagitul. Sfantul Ierotei a fost primul episcop al Atenei. A participat la prohodirea Maicii Domnului, unde a început cântãrile.

Douã mari sãrbãtori la
Catedrala Mitropolitanã
Sfântul Dumitru: Sfinþii Serghie
ºi Vah si Sfântul Dumitru

Tot în aceastã sãptãmânã, pe
6 octombrie, în calendarul creº-

tin ortodox, îi gãsim menþionaþi
spre pomenire, pe Sfântul Apostol Toma ºi pe Sfânta Muceniþã
Erotiida. Sfântul Apostol Toma
a fost unul din cei doisprezece
apostoli ai lui Iisus Hristos. Acesta s-a nãscut în Pansada, un oraº
galileean ºi a fost pescar. Auzind
vestea cea bunã a lui Iisus Hristos, el a lãsat totul în urma sa ºi
l-a urmat pe Mântuitorul. Istoria
religioasã ne aminteºte cã Sfântul Apostol Toma a înfiinþat bi-

sericile creºtine din Palestina,
Mesopotamia, Parþia, Etiopia ºi
India, unde, pentru credinþa sa,
a primit moarte de mucenic.
Sfântul Apostol Toma este ºi patronul arhitecþilor, zidarilor ºi al
pietrarilor, dar ºi ocrotitor al celor care nu ajung la timp la destinaþie, nu din comoditate, ci din
dumnezeiascã rânduialã.
La 7 octombrie, în fiecare an,
Catedrala mitropolitanã din Craiova îºi sãrbãtoreºte doi dintre
ocrotitorii spirituali: Sfinþii Mari
Mucenici Serghie ºi Vah, ale cãror moaºte se aflã depuse spre
cinstire ºi închinare în acest sfânt
locaº. Moaºtele Sfinþilor Mari
Mucenici Serghie ºi Vah au fost
aduse în þara noastrã de cãtre
domnitorul Neagoe Basarab ºi
depuse la Mânãstirea Curtea de
Argeº. În anul 1949, la 25 oc-

tombrie, ca urmare a hotãrârii
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sfintele moaºte au
fost aduse la Catedrala mitropolitanã Sfântul Mare Mucenic
Dumitrie din Craiova, în timpul
pãstoririi vrednicului de pomenire mitropolit Firmilian al Olteniei.
De fapt, luna octombrie care a
început cu Sãrbãtoarea Acoperãmântul Maicii Domnului, care are
la jumãtatea ei, pe 14 octombrie,
Praznicul Sfintei Parascheva este
o lunã de mare însemnãtate spiritualã pentru toþi românii creºtini
ortodocºi, dar mai ales pentru
craiovenii care-L au ca Patron
Spiritual pe Sfântul Dumitru-Izvorâtorul de Mir, sãrbãtorit luni,
26 octombrie. Pe 27 octombrie,
în Calendarul creºtin ortodox este
cruce roºie, fiind prãznuit Sfântul Dumitru Basarabov.
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Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Comunei Amãrãºtii de Sus scoate
la vânzare, prin licitaþie, tocãrie cu geam termopan,
uºi termopan, þiglã metalicã, rezultate în urma modernizãrii Grãdiniþei ºi ªcolii Gimnaziale Amãrãºtii
de Sus. Informaþii suplimentare la: 0251.375.311.
S.C. Salubritate Craiova S.R.L. organizeazã concurs pentru ocuparea unui post de sef
serviciu in cadrul Serviciului Aprovizionare. Dosarele de concurs se depun la sediul societãþii,
la Compartimentul Resurse Umane, pânã la data
de 07.10.2020, ora 12.00. Informaþii suplimentare
se pot obþine la telefon 0251/414.660, interior 114.
GRÃDINIÞA cu Program Prelungit Castelul
Fermecat, cu sediul în Craiova, str. Electroputere, nr. 21, judeþul Dolj, organizeazã în perioada
27.10.2020-29.10.2020 concurs pentru ocuparea
funcþiei contractuale vacante de: -îngrijitor, treaptã profesionalã I; Numar posturi: 1, conform HG
286/2011. Concursul se va desfãºura astfel: -27
octombrie 2020, ora 10.00: proba scrisã; -28 octombrie 2020, ora 14.00: proba practicã; -29 octombrie 2020, ora 14.00: proba interviu. Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrãtoare de la publicarea anunþului în Monitorul Oficial, Partea a IIIa, la sediul Grãdiniþei cu Program Prelungit „Castelul fermecat”, Str. Electroputere, Nr. 21, Craiova. Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii specifice: 1.îngrijitor, treaptã profesionalã I: -studii
generale/medii; -vechime în domeniu, sau activitate de voluntariat în domeniu; -certificat curs
de igienã; -disponibilitate de a lucra în douã
schimburi; -experienþã în activitatea cu copiii de
vârstã preºcolarã; -spirit gospodãresc, iniþiativã, responsabilitate. Relaþii suplimentare la sediul: Grãdiniþei cu Program Prelungit „Castelul
fermecat”, Str. Electroputere, Nr. 21, Craiova, telefon 0251/580.335, fax 0251/580.335.
SIOMAX SPRL, lichidator judiciar cu sediul
profesional in Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud.
Gorj, scoate la licitatie publica, in vederea vanzarii bunurilor proprietatea SC FIN WATER SRL,
aflata in procedura falimentului in dosarul 6941/
63/2017, pe rolul Tribunalul Judetean Dolj, in fiecare zi de marti incepand cu data de 06.10.2020
orele 13,30, bunuri imobile dupa cum urmeaza: 1.
Teren extravilan - Parcela 102/1, cu suprafata de
191 mp, aflata in tarlaua 142 nr. cadastral 38659,
inscris in CF 38659, a localitatii Simnicu de Sus –
la pretul de 6.500,00 lei; 2. Teren extravilan - Parcela 101/1, cu suprafata de 149 mp, aflata in tarlaua 142 nr. cadastral 39017, inscris in CF 39017,
a localitatii Simnicu de Sus – la pretul de 5.000,00
lei. Inscrierea la licitatie si procurarea regulamentului de vanzare se va face la sediul SIOMAX
SPRL, in zilele lucratoare intre orele 800 - 1630 pana
cel tarziu in ziua licitatiei orele 1200, in baza achizitionarii regulamentului de vanzare si a achitarii
garantiei de participare de 10% din pret. Informatii suplimentare la sediul lichidatorului sau la
telefoanele 0253/214120, 0769/444719.
COMUNA CALOPAR anunta solicitarea obtinerii avizului de gospodarire a apelor pentru
investitia ,,Executie put forat in comuna Calopar,
sat Calopar, judetul Dolj,, - sat Calopar, nr. 284,
jud. Dolj. Relatii la tel. 0251350558.
COMUNA CALOPAR anunta solicitarea obtinerii avizului de gospodarire a apelor pentru
investitia: ,,Executie put forat in comuna Calopar, sat Salcuta, judetul Dolj,, - sat Salcuta, nr. 20,
jud. Dolj. Relatii la tel: 0251.350558.
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publicitate
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
9:00-15:00.
Vand apartament cu 2 camere decomandate. Telefon: 0766/348.398.

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

TERENURI

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.

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

Clubul Sportiv Vointa Craiova,, cu sediul in Craiova, str. Matei Basarab, nr. 18, convoaca pe data de 21.10.2020, ora 16:00 la sediul clubului,
Adunarea Generala Ordinara cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea situatiei juridice si economice a clubului
2. Aprobarea excluderii membrilor fondatori care nu mai indeplinesc
conditiile de informare
3. Alegerea Comitetului Director al clubului si Presedintelui
4. Alegerea cenzorului
5. Diverse

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:

PRESTÃRI SERVICII

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. ÎNCHIRIERI UTILAJE
OLTENIA S.R.L. efectueazã lucrãri, execuþie a drumurilor, rigoale, compactare, cãi pietonale. Telefon:
0744/800.338.
S.C. BONUS S.R.L. angajez ºofer distribuitor. Telefon: 0740/074/244.

SECRETAR GENERAL,
TOTORA CRISTINA FLORINA
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Victorie plãtitã prea scump
„Dragonul” Koljic ºi-a rupt peroneul la intrarea
lui Mihalache, iar cel care l-a înlocuit, Bãrbuþ,
a decis meciul cu Poli Iaºi

Universitatea Craiova – Poli Iaºi 1-0
A marcat: Bãrbuþ 50.
Stadion: „Ion Oblemenco”.
Universitatea Craiova: Pigliacelli 6 – Vlãdoiu 6, Bãlaºa 6,
M. Constantin 6, Bancu 6 – Bic 7 (82 Mateiu), Nistor 7, Cicâldãu 6 (76 Screciu) 5 – Baiaram 5, Koljic 7 (43 Bãrbuþ) 7, Ivan
7. Antrenor: Cristiano Bergodi. Rezerve: L. Popescu – Vãtãjelu, S. Acka, Mitran, Danciu, V. Constantin.
Poli Iaºi: Axinte 7 – Onea 6 (87 Popadiuc), Mihalache 1,
Baxevanos 6, Buºu 4 – Vanzo 5 (66 D. Acka) 5, Breveld 5 (15
de Iriondo) 6, Passaglia 6 – Platini 5 (46 R. Lopes) 5, A. Cristea 5 (46 Zajmovic) 5, Calcan 4. Antrenor: Daniel Pancu.
Rezerve: Brânzã – Gai Assulin, F. Cristea, Petriºor.
Arbitru: Ovidiu Haþegan 5. Asistenþi: Octavian ªovre, Sebastian Gheorghe. Rezervã: Iulian Dima.
Observatori: Mircea Cãlin, Augustus Constantin.
Eliminare: Mihalache 43.
Era finalul primei reprize de la
Craiova – Iaºi. Nu se jucase mare
lucru. Moldovenii s-au apãrat supranumeric. Agresiv, cum le ceruse Pancu. Craiova nu-ºi crease
decât vreo douã ocazii. Ambele
prin Koljic, care nu-ºi reglase tirul. 6 goluri în 5 meciuri avea
bosniacul ºi dorea sã-ºi respecte
media. Se pregãtea sã plece enfanfare la naþionalã, unde trebuia
sã facã pereche cu Dzeko în atac,
la play-off-ul pentru Euro, contra Irlandei de Nord. Nu ºtia însã
dacã se va mai întoarce în Bãnie,
fiindcã Mihai Rotaru avea pe masã
o ofertã de 7 milioane de euro de
la Dinamo Kiev, iar salariul atacantului era de de vreo 10 ori mai
mare ca-n Bãnie.
La o minge trimisã în stânga,
bosniacul a fost atacat feroce. A
urlat de-a rãsunat ecoul
pânã în Lunca Jiului. Mai
mult de frustrare decât de
durere, deºi laba piciorului drept, cu care marcase
atât de multe goluri, îi atârna, imaginea fiind horror.
La prima estimare: fracturã
de gleznã. Haþegan s-a
prins târziu de ce se întâmplase ºi l-a scos din joc
pe cel care nu avea ce sã
mai caute pe teren. La 36
de ani, când trebuia sã fie
acasã, nu sã þinã locul unui
puºti, Marius Mihalache,
cu o figurã care explicã
astfel de intervenþii, a frânt
o carierã ºi a scos 10 milioane de euro din visteria
clubului din Bãnie.
Parcã nimãnui nu i-a
mai pãsat de meci apoi.
Oltenii au jucat în superioritate, dar marcaþi de ce
se întâmplase, iar ieºenii sau apãrat la fel. Scorul l-a
deschis tocmai cel care la înlocuit pe Koljic, Cristi
Bãrbuþ. A tras imparabil cu
„piciorul de rezervã”,
stângul, dupã ce ieºenii sau chinuit degeaba sã respingã o minge din careu.
Craiova a mai avut ocazii
apoi, dar ºi-a bãtut joc de
ele. Ivan, Bãrbuþ, Nistor,

Baiaram, cam toþi care au fost
prin preajma careului advers. La
ce lipsã de inspiraþie era la finalizare, oltenii se gândeau deja cu
groazã cât de mult o sã le lipseascã Elvir Koljic. Vestea zilei
în Bãnie trebuia sã fie legatã de
plecarea lui Mihãilã la Parma, nu
de ghinionul lui Koljic.
Fãrã surprize în formulele de
start, Craiova ºi Iaºiul trebuiau
sã propunã un meci spectaculos,
cum au fost ºi ultimele douã dueluri directe, în primãvarã, ambele în Copou: Poli s-a impus cu
3-2 în Cupa României, iar Craiova a câºtigat cu 5-2 în campionat. Moldovenii au fost agresivi pe apãrare ºi gata de ripostã,
în timp ce echipa lui Bergodi s-a
înclinat în stânga, unde au prestat
Bancu ºi Ivan, în timp ce în

dreapta puºtii Vlãdoiu ºi Baiaram
n-au prins ritmul jocului. A venit acel blestemat de minut în care
Koljic a fost masacrat de Mihalache ºi fotbalul a pãlit în faþa tragediei. A patra accidentare gravã
în patru ani pentru bosniac, unul
dintre cei mai ghinioniºti jucãtori
din lume. Craiova are cel mai bun
start din istorie, cu 6 victorii din
6 meciuri, dar îºi pierde principala gurã de foc, omul pe care
se baza în primul rând în lupta
pentru titlu.

Bergodi: „Mai bine pierdeam
acest meci decât sã se
accidenteze Elvir”

La final, Cristiano Bergodi
deplângea atât pierderea lui Koljic, cât ºi modul cum i-a afectat
pe coechipieri accidentarea sa.
„Am câºtigat acest meci, dar, din
pãcate, nu ne putem bucura atât
de mult. Asta din cauza acestei
accidentãri grave, pe care a suferit-o Elvir. Sincer, ne-a omorât din punct de vedere moral!
În vestiar, bãieþii erau triºti. Cu
aceastã accidentare gravã pierdem cel mai bun atacant din România. Deci nu ne putem bucura. Am câºtigat meritat. Am avut
multe ocazii ºi nu le-am fructificat. În repriza a doua am avut
niºte contraatacuri bune, dar nu
ne-am desprins. În sfârºit, am
realizat cea de-a ºasea victorie
consecutivã, ceea ce nu este
uºor. În orice campionat de fotbal nu este uºor sã câºtigi primele ºase meciuri, aºa cum am
fãcut noi. Sã sperãm cã Elvir o
sã aibã un caracter puternic ºi o
revinã cât mai curând. Dacã aº
fi putut sã aleg, mai bine pierdeam acest meci decât sã se accidenteze Elvir. Campionatul se poate recupera,
Elvir se recupereazã ºi el,
dar va lipsi mult timp ºi e
pãcat. L-am folosit pe
Ivan vârf împins pentru
cã el era deja încãlzit ºi a
mai jucat pe acel post. Lam introdus ºi pe Bãrbuþ
ºi mã bucur pentru el cã
a marcat, a decis un meci
important. Vom vedea în
zilele urmãtoare ce soluþii mai avem. Acum trebuie sã ne liniºtim puþin,
sã profitãm de cele câteva zile de pauzã. Apoi ne
vom reuni ºi ne vom antrena pentru meciul urmãtor, cu Dinamo. De
obicei pauzele sunt binevenite, pentru cã poþi recupera din accidentaþi.
Noi îi avem indisponibili
acum pe Papp ºi Tudorie, jucãtori care se vor
retesta acum ºi sper cã
vor fi negativi. Avem nevoie ºi de ei. Pauza este
binevenitã“.
„Avem ºase victorii
consecutive, ne bucurãm ºi vrem sã o þinem
tot pe linia asta. Mã bucur cã am reuºit sã intru
bine în joc ºi am reuºit

sã schimb tabela. Sunt puþin ºi
supãrat, pentru cã am mai avut
ocazii ºi nu am reuºit sã le fructific. Este o victorie cu gust
amar, din pricina accidentãrii lui
Elvir. Suntem alãturi de el, îi dedicãm aceastã victorie. Sper sã
revinã cât mai repede ºi sã fie la
fel de eficient“, a spus Bãrbuþ.

cut atât de mult. Acum, când îºi
revenise, era cu 6 goluri marcate, s-a întâmplat nenorocirea
asta. Nu pot sã-l iert pe Mihalache! M-am manifestat ºi mã
manifest în continuare. Sigur cã
nu a vrut sã-i rupã piciorul, dar
faultul a fost intenþionat. Eu am
întâlnit zeci, poate sute, de ciobãnaºi din ãºtia, de rupãtori: a
vrut sã-l accidenteze! A vrut sãi arate lui Koljic cã el este jupân
în apãrare. Avea posibilitatea sãi ia mingea prin altã execuþie, nu
prin forfecare ºi cu puþin întârziere. Koljic are fracturã de peroneu ºi trebuie operat obligatoriu. Jucãtorii sunt foarte afectaþi la cele întâmplate“, a declarat Sorin Cârþu.

Cârþu: „Am pierdut jucãtorul
cheie, nu pot sã-l iert pe
Mihalche!”

Preºedintele ªtiinþei, Sorin
Cârþu, a fost extrem de vocal
atât dupã accdientarea lui Koljic, cât ºi la final: „Nu e vorba
cã am pierdut nu ºtiu ce bani. E
vorba cã am pierdut jucãtorul
cheie, care ne-a lipsit anul tre-

Liga I, etapa a VI-a
„U” Craiova – Poli Iaºi 1-0
A marcat: Bãrbuþ 50.
Sepsi – FC Argeº 1-0
A marcat: L. Fulop 58.
Astra – Voluntari 2-3
Au marcat: Stahl 50, Budescu 83 / Betancor 42, 47, Cãpãþânã 55.
FCSB – Dinamo 3-2
Au marcat: Tãnase 8, 76 – pen., I. Cristea 17 / Borja Valle 26,
Nemec 42.
FC Botoºani – Chindia, Mediaº – Hermannstadt,
Viitorul – CFR Cluj s-au jucat ieri.
UTA – Clinceni, azi, ora 21

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

1. Craiova
2. FCSB
3. CFR Cluj
4. Voluntari
5. Sepsi
6. Poli Iaºi
7. Botoºani
8. Hermann.
9. Clinceni
10. Mediaº
11. UTA Arad
12. Dinamo
13. Chindia
14. Viitorul
15. FC Argeº
16. Astra

6
6
5
6
6
6
5
5
5
5
5
6
5
5
6
6

6
4
3
3
2
3
2
2
1
2
1
1
1
1
0
0

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

0
2
0
2
1
3
1
1
1
3
1
3
2
2
5
5

12-3
15-9
5-1
9-8
6-5
10-13
9-5
8-6
5-4
8-8
5-5
7-8
2-4
7-10
4-12
5-16

18
12
11
10
9
9
8
8
6
6
6
5
5
5
1
1
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