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Detasamentul 2 Pompieri Craiova
a intervenit cu douã autospeciale de
lucru cu apã ºi spumã pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casã în
comuna Mischii. La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta la acoperiºul casei de locuit ºi la
anexe. Acestea erau construite lângã

alte case, dar lipite de ele, existând
pericolul de propagare. În urma focului au ars aprox 100 mp de acoperiº,
mobilier din 4 camere ºi anexe pe o
suprafaþã de aprox 40 mp. Nu s-au înregistrat victime. La intervenþie a participat ºi SVSU al localitãþii.
CRISTI PÃTRU
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Vorbele mamei lui Napoleon...
MIRCEA CANÞÃR
La Vila Lac au început negocierile
între partidele „de dreapta”, toate
perdante, la recentele alegeri parlamentare –PNL, USR-Plus ºi UDMRcare intenþionazã sã coaguleze viitoarea majoritate parlamentarã, oricum
fragilã ºi sã formeze viitorul guvern,
„probabil” în jurul ministrului de Finanþe –actualemnte- Florin Câþu,
oferta liberalilor. Semnalele, dupã
prima rundã a discuþiilor, pornite cu
stângul pe tobã, nu se aratã optimiste, dar nu sunt motive mari de impacientare. Deºi, vorba româneascã
„ziua bunã se cunoaºte de dimineaþã” are tâlcul ei. Se spune, ºi citatul
figureazã între vorbele mari, care au
fãcut vogã în istore, cã mama lui
Napoleon, Letiþia Bonaparte, afirma
de fiecare datã, dupã o bãtãlie câºtigatã de fiul ei „pourvu que ca dure”
(mãcar de ar þine). Subtonul unei
neliniºti organice ºi fireºti ce transmitea euforicilor cã omul pe care îl
ocoleºte îndoiala riscã sã eºueze.
Mutas-mutandis în politica noastrã,

vorbele Letiþiei Bonaparte au actualitate deplinã. Liberalii, useriºtii ºi
udemeriºtii au avut destul timp sã se
cunoascã, reciproc, în Parlament,
de-a lungul timpului, pe când afiºau
–referirea vizeazã cu precãdere primele douã partide- cu o dezinvolutrã
dementã contra social-democraþilor,
tot felul de scandãri, susþinându-se
reciproc, la moþiuni de cenzurã ºi
atâtea alte împrejurãri, când mãrºãluiserã alãturi „cu sinceritate”, în atâtea ºi atâtea bãtãlii, pentru a vedea
acum cã formulele de convieþuire
cordialã nu se prea coaguleazã. Liberalii vor postul de premier, cel de
preºedinte al Camerei Deputaþilor, dar
ºi ministerele importante precum
Justiþia ºi Finanþele, ceea ce useriºtii
nu doresc sã audã. Udemeriºtii ºtiu
din vasta lor experienþã politicã sã
joace cartea negocierilor abile ºi nu
vor rãmâne cu mâna goalã. Mai mult,
jocul lor va fi atât de bine condus
tactic de Kelemen Hunor încât impresia generalã sã fie aceea cã ma-

nevrele impure negustoreºti, cãutarea de privilegii, feloniile mãrunte, ale
liberalilor ºi useriºtilor, vor reedita
doar marea linie directoare din politica autohtonã „a te face frate cu
dracul ca sã treci puntea”. „Mãcar
de ar þine” spunea Letiþia Bonaparte
ºi mai mult ca sigur asta gândeºte ºi
Klaus Iohannis, convins însã cã
„alianþa” nu va dura, fiindcã zidurile
castelului imitã piatra, dar sunt din
cãrãmidã ieftinã. Cã udemeriºtii îºi
vor da mâna cu liberalii þinându-se
de nas e un provizorat, din dorinþa
de a încropi o coaliþie, în care înþelepþii se aflã pe aliniamentul partidului lui Kelemen Hunor. Spectacolul va
fi luminos, mai ales cã s-ar putea ca
Ionel Dancã, Raluca Þurcan, Violeta
Alexandru, Monica Anisie, „Grindã”,
toþi aflaþi în anturajul lui Ludovic
Orban, sã nu prindã nimic. În fine,
ca de atâtea ori se va dovedi cã existã grade ale rãului, distincte trepte ale
indigenþei, cã faþã de Dan Barna sau
Dacian Cioloº, Marcel Ciolacu are un

aer distins, spre care se poate privi
galeº, cã social-democraþii sunt niºte demoni minori, ºi existã o soluþie
mult mai notabilã, decât cea încropitã în chinuri la Vila Lac. Desolidarizarea aceasta ar echivala însã cu o
condamnare, date fiind mai ales condiþiile în care s-a pus problema. Dan
Barna ºi Ludovic Orban vor fi perdanþii acestor negocieri. Cu siguranþã. Cel din urmã nu mai poate conduce guvernul din cauza lui Klaus
Iohannis care i-a cerut demisia ºi vrea
sã aibã acum, pe reþeta Liviu Dragnea, Camera Deputaþilor. Cel dintâi
are imaginea lui Clotilde Armand ºi a
celor petrecute la alegerile locale la
Sectorul 1. Ce paradox! Înainte de a
se certa între ei, nu chiar ca la uºa
cortului, în cadrul negocierilor, cei
prezenþi la discuþii vor avea de dat
explicaþii la nivelul partidelor din care
fac parte, ºi din care nu vor ieºi bine.
Dar sã vedem ce va aduce ºi ziua de
astãzi, când încep ºi discuþiile de la
Cotroceni.

Bani insuficienþi pentru educaþie în planul
naþional de redresare ºi rezilienþã
Vicepreºedintele Comisiei
pentru Educaþie ºi Culturã din
Parlamentul European, Victor
Negrescu, a organizat astãzi,
cu sprijinul Biroului Parlamentului European din România,
consultãri publice privind raportul Parlamentului European
referitor la elaborarea unei politici europene în materie de
educaþie digitalã, în care a atras
atenþia asupra oportunitãþilor
ratate de cãtre þara noastrã ºi
a oferit soluþii pentru creºterea calitãþii educaþiei digitale.
“Prin raportul nostru contribuim la crearea unei UniEDITOR:
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uni a educaþiei digitale, oferind mijloacele, resursele financiare ºi ideile care pot
ajuta imediat ºi direct statele membre. Educaþia digitalã nu mai trebuie sã fie un
privilegiu, ea nu înlocuieºte
educaþia tradiþionalã, ea
creºte calitatea ºi performanþa învãþãmântului dacã este
folositã corect. Ori, în România, vãzând modul haotic în
care se întâmplã lucrurile
acum, nu putem sã vorbim de
educaþie digitalã. Educaþia a
fost uitatã de Guvernul României. Banii alocaþi pentru
educaþie în planul naþional
de redresare ºi rezilienþã sunt
insuficienþi. În raportul nostru am solicitat statelor mem-

bre sã aloce minim 10%, dar
România alocã doar 3,18%,
inclusiv sub formã de împrumuturi” a declarat europarlamentarul Victor Negrescu.
În raportul prezentat public, eurodeputatul român
propune soluþii concrete privind creºterea competenþelor
digitale, cu accent pe nevoia
de incluziune ºi de accesibilizare pentru toþi, la nivel european. Printre iniþiativele sale
enumerãm crearea Universitãþii Online Europene, certificarea resurselor ºi infrastructurii digitale în domeniul educaþional, Academia Europeanã a
Profesorilor sau iniþiativa privind inteligenþa artificialã ºi
robotica în educaþie. De alt-

fel, eurodeputatul a propus, iar
Comisia Europeanã a aprobat,
implementarea unui proiect
pilot în vederea promovãrii
accesului la educaþie digitalã
în mediul rural, zonele izolate
ºi montane, în valoare de 2,4
milioane de euro.
“România este o þarã divizatã între o parte a societãþii
conectate la noile tehnologii
ºi o altã parte complet izolatã. Aproape 1 milion de copii
nu au acces la educaþie de mai
multe luni pentru cã nu au acces la infrastructura digitalã
necesarã, iar nivelul de competenþe este extrem de redus
comparativ cu media europeanã. De aceea, încã din 2015
am propus crearea în România a Centrului European de Competenþe în
zona securitãþii cibernetice. Dar, când vãd
confuzia fãcutã de unii
decidenþi, care comparã un centru de resurse cu o agenþie europeanã, înþelegem de ce
nu se atrag resursele
europene disponibile
în domeniu. De la începutul anului România ar fi putut folosi
fondurile, platformele
ºi recomandãrile europene pentru digitalizarea educaþiei însã,
din pãcate, am ratat
din incompetenþa guvernului aceste oportunitãþi” a adãugat eurodeputatul român.

Consultãrile organizate astãzi
fac parte dintr-o serie mai largã
de dezbateri prin care vicepreºedintele Comisiei pentru Educaþie ºi Culturã din Parlamentul
European cautã sã promoveze
facilitãþile europene ce pot creºte calitatea procesului educaþional din România. De la începutul anului acesta a iniþiat mai
multe demersuri, printre care,
crearea primei tablete educaþionale româneºti, un canal video
dedicat resurselor educaþionale
ºi proiecte privind accesibilizarea cu Internet a zonelor izolate. Chiar astãzi, în cadrul Summit-ului European al Educaþiei,
a pledat în prezenþa Comisarului European, Mariya Gabriel, ºi
a mai multor miniºtri europeni,
pentru alocarea de finanþãri suplimentare pentru educaþie.
Raportul referitor la elaborarea
unei politici europene în materie
de educaþie digitalã va fi aprobat
în prima parte a anului viitor.
La consultãrile publice au
participat: Georgi Dimitrov,
ºeful adjunct al Unitãþii Inovare ºi EIT (DG EAC), Geert
Asselbergs, coordonator al EU
STEM Coalition, Valentin Negoiþã, preºedintele Asociaþiei
Producãtorilor ºi Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informaþiei ºi Comunicaþiilor (A.P.D.E.T.I.C.),
Ioan Dumitrache, membru al
Academiei Române, Monica
Cadogan, fondator ºi CEO Vivre, Andreea Paul, preºedinte
INACO ºi Paul Apostol, reprezentant Digital Nation.
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“Împreunã împotriva traficului de persoane”, ediþia a VI-a:

40% dintre copiii traficaþi provin
din centrele de plasament
Traficul de persoane în Europa ºi provocãrile fenomenului pentru România au
fost analizate la finele sãptãmânii trecute,
în cadrul celei de-a VI-a ediþii a conferinþei “Împreunã împotriva traficului de persoane”. La eveniment, care s-a desfãºurat în sistem, online, au luat parte: magistraþi, avocaþi, poliþiºti, inspectori de muncã, funcþionari publici, medici, cercetãtori
ºi profesori, reprezentanþi ai ONG-urilor,
Conform tendinþelor actuale
identificate în Raportul publicat
recent de Uniunea Europeanã
privitor la traficul de persoane,
tot mai mulþi copii devin victime sigure ale traficanþilor ºi
sunt supuºi mai multor forme
de exploatare. Conferinþa ºi-a
propus ºi a reuºit sã abordeze
principalele provocãri cu care
ne confruntãm în prevenirea ºi
combaterea traficului de persoane sau protejarea supravieþuitorilor acestui fenomen îngrijorãtor, în special protejarea
copiilor, subliniind necesitatea
unei cooperãri internaþionale
eficiente ºi a implicãrii inter-instituþionale. Eradicarea traficului de persoane, în contextul
transnaþional actual, este imposibilã fãrã o cooperare europeanã puternicã în materie penalã,
cu o abordare integratã ºi cuprinzãtoare. Combaterea traficului de copii rãmâne, de departe, una dintre principalele
provocãri cu care se confruntã astãzi Europa. Subiectul provocãrilor pe care Europa le are
de înfruntat în materie de trafic de persoane continuã din
2014, când a fost organizatã
prima ediþie a conferinþei “Împreunã împotriva traficului de
persoane”.
Silvia Tãbuºcã, Coordonatorul Programului de Securitate Umanã CEECJ ºi Ramona Strugariu, deputat european (Renew Europe) au deschis seria dezbaterilor. În cadrul primului panel, “Este traficul de persoane o ameninþare la adresa securitãþii cetãþenilor UE ?”, au avut intervenþii extrem de interesante : Olivier Onidi, Comisia
Europeanã, Coordonator al
UE pentru combaterea traficului de persoane; Robert Crepinko, Coordonatorul Centrului European pentru Trafic de
Migranþi (EMSC), EUROPOL;
Ryszard Piotrowics, prim-vicepreºedinte al Grupului de
Experþi privind Acþiunile împotriva Traficului de Persoane (GRETA), Consiliul Europei ºi Andrew Noble, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii în România.

supravieþuitori ai traficului de persoane,
politicieni ºi diplomaþi, precum ºi alþi actori implicaþi în lupta anti-trafic în Europa
ºi în plan global. Conferinþa a fost gãzduitã de Ramona Strugariu, europarlamentar
Renew Europe, în parteneriat cu Reþeaua
de Organizaþii Neguvernamentale împotriva Traficului de Persoane, Centrul European pentru Educaþie ºi Cercetare Juridicã ºi Freedom House România

“Trebuie sã încercãm ca statul,
prin agenþiile specializate, sã
rãspundã în mod adecvat”
Ryszard Piotrowicz, primvicepreºedinte al GRETA din
Consiliul Europei, susþine cã
statele, deºi trebuie sã protejeze victimele traficului de
persoane, sunt, de multe ori,
o ameninþare la adresa acestora. Referitor la România, oficialul este de pãrere cã oamenilor le este teamã sã vorbeascã
deschis despre problema traficului de persoane. „Aici este problema statelor, nu a infractorilor, pentru cã asta reprezintã o
cale prin care ei pot obþine ba-

tanii la Bucureºti, a subliniat faptul cã cea mai mare
parte dintre oamenii traficaþi
care ajung în Regat provin din
România, iar Marea Britanie a
fost þara în care a activat una
dintre cele mai mari reþele de
trafic provenind din România.
Ambasadorul se referea la celebru caz Þãndãrei. “Din respect pentru participanþi, nu
voi veni în aceastã conferinþã cu un discurs diplomatic.
De fapt, s-ar putea sã nu fiu
diplomat deloc ºi îmi cer scuze pentru asta. Este o prioritate uriaºã pentru Ambasada
Marii Britanii în Bucureºti ºi,
în general, pentru ambasade-

tatea privind criminalitatea
împotriva copiilor, Direcþia
comunitãþilor vulnerabile, INTERPOL; Nadine Finch,
Cercetãtor onorific, Universitatea din Bristol, Expert internaþional privind drepturile
copiilor; Iana Matei, Preºedinte Reaching Out România;
Oana Þoiu, fost Secretar de
Stat în Ministerul Muncii ºi
Justiþiei Sociale în Guvernul
Tehnocrat.

Existenþa unei încrengãturi
de interese între poliþie,
clasã politicã ºi justiþie

ni uºor. Trebuie sã înþelegem ºi
sã nu mai pretindem cã putem
capãt acestei desfãºurãri definitiv. Trebuie sã încercãm ca statul, prin agenþiile specializate,
sã rãspundã în mod adecvat.
Statele trebuie sã protejeze victimele, nu trebuie sã fie drãguþe, simpatice, ci sã îºi îndeplineascã obligaþiile care le revin.
Cerem statelor sã facã ceea ce
sunt obligate sã facã ºi ceea ce
multe dintre ele nu fac”, a afirmat Piotrowicz, în cadrul celei
de-a VI-a ediþii a conferinþei internaþionale „Împreunã împotriva traficului de persoane”.

“Din respect pentru participanþi, nu voi veni în aceastã
conferinþã cu un discurs
diplomatic”

Excelenþa Sa, Andrew Noble, Ambasadorul Marii Bri-

le din Europa, dar, având în
vedere numãrul mare al victimelor de naþionalitate românã supuºi traficului de persoane ºi exploatãrii prin muncã, chiar trebuie menþionatã
preocuparea Ambasadei pe
aceastã problematicã….”

“Protejarea copiilor ºi
traficul de persoane”

În cadrul celui de-al doilea
panel, “Protejarea copiilor ºi
traficul de persoane : speþe ºi
lecþii învãþate”, au avut intervenþii spectaculoase : Thi
Hoang, Editor manager
JIED, Lider în cercetarea tehnologicã împotriva traficului
de persoane, Global Initiative Against Transnational Organized Crime; Adriana Sãftoiu, Deputat în Parlamentul
României; Gabriela Chamorro, Ofiþer de informaþii, Uni-

Adriana Sãftoiu, vicepreºedintele Comisiei parlamentare de anchetã privind situaþia copiilor dispãruþi, a menþionat cu aceastã ocazie cã
potrivit audierilor ce au avut
loc în Parlament, aproximativ 40% dintre copiii dispãruþi în România provin din
centrele de plasament. Sãftoiu a mai spus cã unul dintre
motivele principale pentru
care reþelele de trafic de persoane nu pot fi destructurate
ar consta în încrengãtura de
interese dintre Poliþie, clasa
politicã ºi Justiþie „Într-adevãr, la începutul acestui an
s-a înfiinþat aceastã comisie
în Parlamentul României,
propunând o comisie de anchetã pentru cazul copiiilor
dispãruþi. Din ianuarie 2020
pânã la finele lui iunie 2020,
în România au dispãrut
6.000 de copii. O mare parte
dintre ei sunt gãsiþi, dar ceea
ce m-a surpins a fost când reprezentantul Ministerului de
Interne mi-a spus cã 40%
dintre aceºti copii provin din
centrele de plasament. Cei
care ne-au ajutat sã înþelegem fenomenul au fost ONGurile. ONG-urile ne-au fãcut
sã înþelegem cã o mare parte
din aceºti copii devin trafi-

caþi, ei sunt preluaþi de reþele, cã vorbim de proxenetism, muncã la negru sau cerºetorie. Una dintre cele mai
ºocante afirmaþii în aceste
audieri aparþine ONG-urilor,
care ne-au spus cã, dupã
munca lor de zeci de ani de
zile, ei au identificat o cauzã pentru care aceste reþele
nu pot fi destructurate: existenþa unei încrengãturi de
interese între poliþie, clasã
politicã ºi justiþie. O afirmaþie foarte gravã”, a afirmat
parlamentarul.

Lansarea campaniei de
informare anti-trafic

În cadrul panelul III, “Confiscare ºi spãlare de bani :
principalele provocãri în lupta împotriva traficului de persoane”, Anniina Jokinen,
Ofiþer principal de program,
Institutul European pentru Prevenirea ºi Controlul Criminalitãþii, afiliat la Organizaþia Naþiunilor Unite (HEUNI); Dan
Alexandru Popa, Adjunctul
Membrului naþional român la
EUROJUST; Warner Ten
Kate, Procuror naþional pentru
trafic de persoane ºi de migranþi, Þãrile de Jos; Greg
Bristol, Fondator al Institutului de Investigaþii ºi Instruire
împotriva Traficului de Persoane (HTITI), Fost agent
special al FBI ºi Gianina Cornea, Procuror, DIICOT România, au rãspuns la întrebãrile
jurnaliºtilor ºi au prezentat date
exacte ºi rezultate concludente ale anchetelor federale, pe
traficul de fiinþe umane.
Concluzii ºi lansarea campaniei de informare anti-trafic
au fost creionate la finalul conferinþei de cãtre de Ramona
Strugariu, deputat european
(Renew Europe) ºi Cristina
Guseth, Director, Freedom
House România.
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Rolul parteneriatului educaþional Bisericã
– Liceul „Charles Laugier” din Craiova
Anul 2020 reprezintã Anul omagial al
pastoraþiei pãrinþilor ºi copiilor. În cadrul
proiectului catehetic „Luminã din luminã”,
desfãºurat la nivelul Arhiepiscopiei Craiovei, cu binecuvântarea IPS Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei ºi Mitropolitul Olteniei
ºi al parteneriatului educaþional „Educaþie
– Religie – Moralã”, coordonat de cãtre
pofesorii Bîrsan Sorin ºi Predoi Iuliana-Ali-

La început, la aceste întâlniri,
discuþiile erau oarecum „timide”,
dar elevii au fost ancoraþi într-o
serie de activitãþi, simþindu-se
parte activã a bisericii. Scopul
parteneriatului „Educaþie – Religie – Moralã” îl constituie coagularea unui grup de adolescenþi
ºi tineri, elevi ai Liceului „Charles Laugier,”care sã desfaºoare

na, încheiat între Liceul « Charles Laugier »
ºi Biserica „Sfântul Calinic Cernicanul”, sau desfãºurat mai multe activitãþi în prima
duminicã a fiecãrei luni. Elevii din cadrul liceului nu au fost doar simpli spectatoti, ei
antrenându-se la activitãþi pe teme actuale
ºi de interes alãturi de preotul paroh Aurel
Guºeþelu, Pr. Nicolae Constantin, Pr. Soare
Marin, Diac. Popescu Adrian.

activitãþi catehetice în cadrul parohiei partenere. Activitãþile în
cadrul parohiei au început în luna
septembrie, odatã cu vizita elevilor ºcolii la biserica “Sf. Ierarh
Calinic Cernicanul”, în lunile octombrie – decembrie fiind organizate activitãþi comune în parohie. În luna octombrie a fost organizat un pelerinaj la manastiri-

le Prislop, Lainici ºi Viºina, lãcaºuri de cult încãrcate cu un puternic sentiment religios, participanþii intrand în atmosfera atât
de frumos descrisã în cãrþile religioase, cât ºi în presã sau emisiunile Tv. La începutul lunii
decembrie, s-a desfãºurat o activitate deosebitã în ziua „Sfântului Nicolae”. Adunaþi în capela
bisericii, elevii au abordat problema postului, au cântat colinde,
iar efortul fãcut de-a lungul acestor luni dificile le-a fost rãsplãtit
prin mici atenþii. Un rol important în cadrul proiectelor derulate de cele douã instituþii îl au
lecþiile catehetice organizate lunar. Cu aceastã ocazie s-au abordat teme precum credinþa, rugãciunea în viaþa creºtinului, importanþa postului ºi respectarea lui
astãzi. Amfitrioni ai dezbaterilor
au fost preoþii bisericii ,,Sf. Ierarh Calinic Cernicanul” . „Participând la acest parteneriat educaþional am simþit c,ã pe lângã
statulul nostru de elevi, am devenit încet-încet oameni responsabili, gata sã ne implicãm în
acþiuni comunitare, sã urmãm în

viaþa de zi cu zi porunca creºtinã a iubirii aproapelui, urmãrind
atingerea unor obiective, pe care
ni le-am propus odatã cu intrarea pe bãncile liceului”. (Ilie Nicu,
elev în clasa a XI-a , la Liceul
„Charles Laugier”). La rândul
sãu, eleva Pîrºoi Roberta, din
clasa a X-a, ne-a precizat „Sco-

pul acestor activitþi este sã ne
facã sã conºtientizãm importanþa activitãþii de voluntariat în viaþa comunitãþii, sã dovedim un
comportament atent, tolerant,
civilizat, sã dobândim sentimente de înþelegere, respect faþã de
toþi oamenii, indiferent de poziþia socialã, vârstã, religie”.

Centrul de Excelenþã Dolj – activitate în pandemie
Pandemia de COVID - 19 a dat peste cap întreaga
societate, niciun segment ale acesteia nescãpând neafectat. Nici sistemul de învãþãmânt nu a rãmas neatins,
ºcolile fiind închise, cursurile desfãºurându-se online. Dar,
în aceastã perioadã, activitatea merge înainte, cu toate
neajunsurile. Un exemplu de acest fel este cel al Centrului de Excenþã Dolj, prin care copiii merituoºi, cu rezultate
la Olimpiadele ºi concursurile ºcolare, din pãcate suspendate în acest timp, atent selectaþi, la fel ca ºi profesorii
care îi pregãtesc, îºi desfãºoarã activitatea în mediul
online. Este meritul lor, al pãrinþilor ºi al cadrelor didactice, iar pasiunea pentru carte este mai presus de orice.
Despre situaþia existentã am vorbit cu prof. Luminiþa
Popescu, director al Centrului de Excelenþã Dolj.
Centrul de Excelenþã Dolj îºi
selecteazã, an de an, elevii, din
cadrul claselor IV – XII, care ,
obþinând permormanþe foarte
bune la învãþãmânt, îºi doresc,
la sfârºitul fiecãrei sãptãmâni,
sã-ºi aprofundeze pregãtire. Sunt
îndrumaþi de profesori , ºi ei
atent selectaþi. Practic, se vorbeºte de performanþã. În acest
an, activitatea a fost datã peste
cap, din cauza COVID – 19. Cu
toate acestea, procesul îºi urmeazã cursul, chiar ºi online. Cen-

trul de Excelenþã are aplicaþia „G
Suite for Education”, disponibilã tuturor celor interesaþi, cadrele didactice au tablete ºi camere
web sau tablete grafice, iar întâlnirile se fac pe „Google Meet”,
la care este ataºat un Jamboard,
un document unde pot scrie ºi
profesorul ºi elevul, salvarea
acestuia fiind în PDF. „Este o
situaþie specialã. Ne desfãºurãm
activitatea în mediul online. Atât
copiii, cât ºi cadrele didactice au
tehnica impusã, fiind implemen-

tatã o platformã informaþionalã,
creatã pentru accesul tuturor.
Sunt 268 de elevi, în 17 grupe
de studiu, la disciplinele care au
fost ºi pânã acum : Matematicã,
Fizicã, Biologie, Chimie, Informaticã ºi Astronomie. Îndrumãtori le sunt 34 de cadre didactice”, a precizat prof. Luminiþa
Popescu, director al Centrului de
Excelenþã Dolj.

„... Pânã la urmã, meritul este
al copilului”

Copiii sunt interesaþi sã-ºi continue pregãtirea, chiar ºi în aceste
condiþii extreme. Pentru ei , sprijiniþi ºi de pãrinþi, este foarte important sã-ºi desãvârºeascã studiile. „Ne bucurãm cã elevii vor
sã înveþe. Este greu ºi pentru ei,
deoarece, în fiecare zi, stau în
faþa calculatoarelor, la lecþiile de
clasã. Ori, sâmbãta, trebuie sã
stea ºi la pregãtirea suplimentarã, cu profesorii Centrului de
Excelenþã. Pentru buna desfãºurare a procesului, un mare merit
îl au ºi pãrinþii, dar, pânã la urmã,
meritul este al copilului. Vreau sã
vã spun cã avem elevi ºi din

mediul rural, care participã la
cursuri, ºi aº aminti comunele
Brãdeºti ºi Iºalniþa”, a mai spus
Luminiþa Popescu.

Nimeni nu ºtie ce va urma

Sigur, mai devreme sau mai
târziu, va trece pandemia, dar „ce
va rãmâne?”, este o întrebare pe
buzele tuturor. Nimeni nu poate

da un rãspuns exact, însã directorul Centrului de Excelenþã Dolj
a punctat: „Ceva – ceva va rãmâne ºi din aceste lecþii online. Deja
au început sã socializeze pe reþelele de profil, stau mai mult pe
grupurile constituite, au relaþii mai
bine create. Probabil, va fi un gen
de sistem hibrid de învãþare – faþã
în faþã ºi online”.
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Tudor Nedelcea, ’75
Personalitate complexã, condei de aur,
minte ascuþitã, talent înãscut. E descrierea
pe scurt a istoricului ºi criticului literar Tudor Nedelcea, care s-a nãscut la 23 martie
1945, în satul Valea Ursului, comuna Tâmna,
judeþul Mehedinþi.. Este membru al USR din
1993 iar domenii sale de creaþie sunt: istoria
literarã, istoria cãrþii, istoriografie, istorie bisericeascã, problematica românilor de pretutindeni. S-a stabilit în Craiova, dupã cea terminat facultatea ºi a fost rând, pe rând, bibliotecar, arhivist, lector al Direcþiei Generale a Presei ºi Tipãriturilor, director al Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia
Aman“, redactor ºi redactor-ºef al Editurii
Prima carte, Biserica ºi societatea (Craiova, Editura Sitech,
2020, 420 p., format 17×24), culegere de studii despre imagologia
cãrþii ºi culturii româneºti, tipar
românesc pentru þãri strãine, o
posibilã canonizare a lui Mihai Viteazul, Antim Ivireanu, Tudor Vladimirescu, Regina Maria, Constantin Virgil Gheorghiu, V. Militaru, Pamfil ªeicaru, D. Stãniloae,
Papa Ioan Paul al II-lea, P.F. Teoctist, Nestor Vornicescu, Bartolomeu Anania, Gh. Calciu-Dumitreasa etc. Cu o bogatã iconografie. “La cumpãna ultimelor douã
milenii, la Bucureºti, s-a consumat,
dupã aproape un mileniu, un eveniment considerat, în unanimitate, istoric : vizita primului papã întro þarã ortodoxã. Este vor despre
Papa Ioan paul al II-lea, care a efctuat o vizitã în capitala României,
între 7 ºi 9 mai 1999, la invitaþia
Patriarhului de veºnicã pomenire,
Teoctist. Între 7 ºi 17 octombrie
2002, Patriarhul Teoctist i-a întors
vizita la Vatican, iar relaþiile dintre

Scrisul Românesc, lector universitar doctor
la Facultatea de Litere, cercetãtor ºtiinþific
la Institutul de Cercetãri Socio-Umane „C.S.
Nicolãescu-Plopºor“. Este membru fondator
ºi preºedinte al Fundaþiei „Scrisul Românesc“, membru în Adunarea Eparhialã de la
Mehedinþi, vicepreºedinte al Ligii pentru
Unitatea Românilor de Pretutindeni, organizator al Zilelor „Marin Sorescu“, „Basarabiei ºi Bucovinei“, „Adrian Pãunescu“, în
Craiova. De Ziua Naþionalã, dar totodatã ºi
cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani, scriitorul ºi eseistul Tudor Nedelcea s-a prezentat în faþa cititorilor, aºa cum ºtie domnia sa
mai bine, cu un braþ de cãrþi.

cele douã biserici au fost extrem
de cordiale ºi pilduitoare. Atunci,
la Bucureºti s-a lansat ideea ºi sau pus bazele pentru unitatea lumii
creºtine, prin intermediul celor doi
mari conducãtori ai celor douã biserici ºi care exprimã voinþa tuturor creºtinilor...Principalul este cã
ideea unitãþii lumii creºtine, întreruptã prin Marea Schismã, din
1054 - necanonicã- , sã resuscite
mintea tutiror românilor de religie
creºtinã ºi ca sã se materializeze
prin crearea unui grup statuar alegoric, reprezentându-i pe cei doi
corifei contemporani ai ortodoxiei.
Sperãm cã se vor gãsi instituþii publice, oameni de afaceri sau buni
creºtini care sã sprijine financiar
acest proiect european”, a precizat scriitorul Tudor Nedelcea, în
cartea document “Biserica ºi societatea”.

Marin Sorescu sau vocaþia
identitãþii româneºti”

Cea de-a doua carte a fost
„Marin Sorescu sau vocaþia

identitãþii româneºti” (Bucureºti, Editura Muzeului Literaturii Române, 2020, 230 p.,
15×21), din care recomandãm
capitolele: Faþã la faþã cu Sorescu; Marin Sorescu ºi Basarabia;
„Cazul” Marin Sorescu în viziunea lui Eugen Simion; Marin
Sorescu ºi Premiul Nobel; Marin Sorescu ºi securitatea; Marin Sorescu ºi Meditaþia transcendentalã; Marin Sorescu despre „scriitorii” Mihai Viteazul ºi
Tudor Vladimirescu, interviuri
despre autorul „Liliecilor”. În
anexe este publicatã stenograma
ºedinþei de demitere a lui Marin
Sorescu de la conducerea revistei „Ramuri”, autografe, facsimile, fotografii (în parte, inedite).
“De ce el ºi nu noi ?”, aºa întreabã Eugen Simion. ªi tot
Eugen Simion a explicat….
“Acesta era ºi, probabil este în
continuare întrebarea unir scriitori contemporani care îl urau pe
Sorescu cu o urã grea ºi fanaticã pentru cã avea succes mai
mare decât ei ºi numele lui circula insistent în ultimii ani pe listele Premiului Nobel. Omul fragil a suportat greu aceste atacuri,
vorbea rar de ele ºi nu era deloc
mulþumit când cineva, imprudent
ºi zelos, i le aducea la cunoºtinþã. Pãrea detaºat, stãpân pe el ºi
conºtient de valoarea pe care o
are. Stãpân era, într-adevãr, valoarea lui literarã era ºi este în
afara oricãrei discuþii, dar fiinþa
lui nu era invulnerabilã. A cedat
în cele din urmã”.

“Eminescu” ºi “Eminescu”

Tudor Nedelcea a fãcut parte din colectivul de redacþie al
Dicþionarului General al Literaturii Române (7 volume în
prima ediþie, 10 volume în ediþia a doua în curs de apariþie),
apãrut sub egida Academiei
Române, precum ºi din colectivul de reproducere anastaticã a tuturor ediþiilor Eminescu (în total 200 de ediþii), proiect apãrut la Editura TipoMoldova din Iaºi în anii 20192020. Cea de-a treia carte prezentatã a fost “Eminescu”
(ediþia a II-a, revãzutã ºi adãugitã, prefaþã de Mihai Cimpoi,
cuvânt înainte de Th. Codreanu, postfaþa de Victor Crãciun,
Bucureºti, Editura Tracus
Arte, 2020, 1014 p., 15×22).

Mihai Cimpoi:
“Tudor Nedelcea s-a angajat, dupã 1990, într-o acþiune reparatorie pe care o aºteptam de mult: detabuizarea unor dimensiuni ale personalitãþii lui Eminescu ºi valorificarea integritãþii acesteia. Dând dovadã de perseverenþã ºi acribie filologico-editorialã, de o lucrare serioasã în spiritul dreptei cumpene eminesciene, a procedat la readucerea în actualitate a unor texte importante ºi la scrierea unor studii
ample din perspectiva exegeticã a zilei de azi....”
Victor Crãciun :
“Acþiunea sa este de cercetãtor, îndrumãtor, dascãl ºi scriitor, laturi care configureazã o personalitate complexã, un vârf de susþinere
al edificiului spiritual contemporan. L-am definit mai întâi în calitate
de eminescolog, pentru cã acesta este domeniul în care s-a edificat
în peste zece volume, în ultimii 25 de ani, vreme în care neiubitorii
specificului naþional au încercat sã sape la rãdãcina columnei neamului, avându-l ca þintã nu numai pe Eminescu”
Theodor Codranu :
“Tudor Nedelcea nu este un spirit speculative, un teoretician, ci
un cercetãtor aplicat, scotocitor de arhive ºi de bibliografii speccializate lãsând imaginea unui erudit multi...ºi interdisciplinar, abordând
domenii dintre cele mai variate : istorie ºi criticã literarã, istoriografie,
eminescologie, istoria religiilor ºi a Bisericii Ortodoxe Române, brâncuºiologie, varii alte aspecte culturale de interes local sau naþional”
Cea de-a patra carte, “Eminescu” (Bucureºti, Editura Academiei
Române, 2020, 586 p., 17×24),
studiu privind în special publicistica eminescianã: Eminescu ºi socialismul, Eminescu ºi cugetarea
sacrã, Eminescu, istoricul, Eminescu, apãrãtorul românilor de
pretutindeni, Eminescu ºi realsemitismul, Eminescu ºi Macedonski sau drama unei polemici,
Eminescu ºi Veronica Micle, Eminescu prin Oltenia, Shakespeare
în viziunea lui Eminescu, China
în viziunea lui Eminescu (ultimele în colaborare cu Diana Cotescu), Eminescu ºi necesitatea construirii Catedralei Neamului, alte
studii despre eminescologi (Carmen Sylva, M. Cimpoi, Rosa del
Conte, D. Vatamaniuc, N. Geor-

gescu, Th. Codreanu, C. Cubleºan, Eugen Doga, Lucia Olaru
Nenati, Victor Crãciun, Eugen
Simion etc.).
ªi ultima carte a fost “Printre cãrþi ºi oameni” vol. VI
(Iaºi, Editura TipoMoldova,
2020, 234 p., 17×24) reuneºte
studiile ºi articolele publicate în
2019, din care recomandãm:
Caragiale ºi oltenii, Constituirea Asociaþiei Scriitorilor din
Craiova, Iubirile Mariei Tãnase prin lupa serviciilor secrete,
Prizonieri români în Asalcia ºi
Lorena, alte studii despre mitropolitul Nestor Vornicescu,
ªtefan ªtefãnescu, Adrian Pãunescu, Tudor Arghezi, Dan
Simonescu, Selma Lagerlöf,
ªtefan ºi Radu Ciuceanu etc.
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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.
Stancu Claudia, titularã a proiectului „Schimbare de destinaþie din locuinþã în atelier de reparaþii ºi întreþinere auto, extindere zonã de aºteptare, construire platformã betonatã, spãlãtorie auto, vestiare, spaþiu tehnic ºi
grup sanitar, construire terasã acoperitã, împrejmuire teren”, anunþã publicul interest asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul
„Schimbare de destinaþie din locuinþã
în atelier de reparaþii ºi întreþinere auto,
extindere zonã de aºteptare, construire platformã betonatã, spãlãtorie auto,
vestiare, spaþiu tehnic ºi grup sanitar,
construire terasã acoperitã, împrejmuire teren”, propus a fi amplasat în str.
Principalã, nr. 5, Galiciuca, Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Dolj: 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.
PRIMÃRIA Comunei Secu, judeþul
Dolj, anunþã publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului sistematic pentru sectorul cadastral numãrul 21, începând cu data de 21.12.2020, pe o perioadã de 60 zile, la sediul Primãriei Comunei Secu, judeþul Dolj, conform
art.14 alin.(1) ºi (2) din Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/1996,
republicatã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Cererile de rectificare
ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primãriei ºi pe site-ul
Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã. Cererile de rectificare depuse prin orice alte mijloace de
comunicare decât cele menþionate mai
sus, nu vor fi luate în considerare.
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VÂNZÃRI
APARTAMENTE
VÂND apartament 2 camere, ultracentral, Piaþa
Prefecturii. Telefon:
0768/107.255.
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.

Kaufland Romania SCS prin Toma Serban Ileana, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul ,, Desfiintare cladiri C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12,
C13, C14, C15, C16, C17, C18, C20, C21, C22, C23, C24,,
propus a fi amplasat in Municipiul Craiova, strada Cimpului, nr. 2, judetul Dolj.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru Rares, nr.1, judetul Dolj, adresa de internet http://apmdj.anpm.ro si la
sediul titularului din Bucuresti, sector 2, strada Barbu Vacarescu, nr. 120-144 in zilele de luni-joi intre orele 8,0016:30 si vineri intre orele 8,00-14,00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, Craiova, str. Petru Rares, nr.1, jud. Dolj, fax: 0251/
419035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

CUMPÃRÃRI

Cumpãr apartament 3 Construcþii, þiglã metalicã,
camere, centru. Telefon reparaþii, accesorii, dulgherie, vopsitorie, orice
0729/960.795.
Cu mare regret am primit vestea trecerii la cele
tip de materiale, orice veºnice, în data de 11 decembrie 2020, a domnului
TERENURI mici reparatii de urgen- vicepreºedinte al Academiei Române, Alexandru
Vând teren intravilan – þã, izolaþii, discount între Surdu, preºedinte al Secþiei de Filosofie, Teologie,
ºi Pedagogie a Academiei Române ºi diCârcea la stradã – 4.000 10%-15%. Telefon: Psihologie
rector al Institutului de Filosofie ºi Psihologie „Conmp – 10 euro negociabil. 0726/940.142.
stantin Rãdulescu Motru” al Academiei Române.
Personalitate marcantã a vieþii academice din
Telefon: 0766/503.967.
ACOPERIªURI Lindab, România, Domnia Sa a contribuit semnificativ la
Vând loc pentru casã la orice mici reparaþii, zugrã- îmbogãþirea studiului filosofiei, în general, ºi a
10 km Craiova (ºi alte veli, jgeaburi, dulgherie. logicii, în special. Cu o remarcabilã activitate de
cercetare, domnul academician Alexandru Surdu
construcþii diverse). TeleTelefon: 0757/790.001. s-a bucurat de un prestigiu recunoscut la nivel naþional ºi internaþional.
fon: 0727/884.205.
Pe aceastã cale, colectivul Institutului de CercePIERDERI
Vând teren intravilan SC
tãri Socio-Umane „C. S. Nicolãescu-Plopºor” al
Avioane Sa Craiova, su- Pierdut certificat consta- Academiei Române din Craiova transmite familiei
prafaþã 1,25 Ha. Telefon: tator pt S.C. SUNNYAL- condoleanþe ºi se roagã Bunului Dumnezeu sã aºeze
cu drepþii sufletul celui plecat pe calea veºniciei.
0769/456.241.
CO SRL, punct de lucru:
Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!
Popas
Turistic
Bascov.
Vând 2 terenuri langa
FABRICA DE TER- Se declara nul.
MOPANE ,,Q FORT” –
GARA PIELESTI pt. investitii 5000 m. Pret
ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
negociabil. Telefon:  TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
0752/641.487.
Vând, inchiriez, schimb TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR: .................
teren, Calea Bucuresti,
km 10, 1000 m-2000 m,
Cãtre S.C.
S.R.L.
deschidere 35 m, dupa
Peugeot. Telefon: 0773/ Subsemnatul.................................................................................
996.446.
Domiciliat în ...........................................................................
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OFERTE SERVICIU

Caut femeie îngrijire pentru o bãtrânã în vârstã de
70 de ani în Craiova.
Relaþii la nr. de telefon:
0766/232.108.

PRESTÃRI SERVICII

Execut lucrãri de fierãrie,
dulgherie, zidãrie, tencuieli, faianþã, gresie, rigips ºi finisaje, parchet.
Telefon: 0765/744.323.
Execut masaj la domiciliu. Telefon: 0765/
744.323.

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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ªtiinþa nu-ºi mai permite paºi greºiþi
Înaintea derby-urilor cu FCSB ºi CFR Cluj,
Universitatea Craiova joacã la Arad, în faþa
revelaþiei sezonului

UTA – Universitatea Craiova
Stadion: „Francisc Neumann”, ora 19
UTA: Iacob – Tomozei, Erico, Benga, Rrumbullaku – Miculescu, Albu, Ursu, D. Rusu – Buhãcianu, Cr. Rus. Antrenor: Laszlo Balint. Rezerve: D. Balauru – Fl. Ilie, Isac,
Bustea, Melinte, Tescan, C. Popescu.
Universitatea Craiova: Pigliacelli – Vlãdoiu, Bãlaºa, M.
Constantin, Bancu – Screciu, Nistor, Cicâldãu – Bãrbuþ,
Mamut, Ofosu. Antrenor: Cornel Papurã. Rezerve: Marinescu – Vãtãjelu, Papp, Acka, Cãpãþânã, Mateiu, Baiaram,
V. Constantin, Ivan.
Arbitru: Marius Avram (Bucureºti)
ªtiinþa întâlneºte astãzi revelaþia acestui sezon, UTA, o formaþie nou-promovatã, care se
aflã în zona play-off-ului. „Bãtrâna Doamnã”, campioanã a
provinciei atâtea decenii, a fost
egalatã la titluri de CFR Cluj, în
vara aceasta. Arãdenii joacã ºi pe
un stadion nou, din acest campionat, „Francisc Neumann” fiind reconstruit, dar posedã aceeaºi problemã, cu suprafaþa de
joc, pe care o au toate noile arene de la noi din þarã. Gazdelor le
lipsesc trei dintre cei mai experimentaþi jucãtori, Hora, Morar ºi
Neluþ Roºu, toþi suspendaþi, astfel încât Craiova are ºi mai puþine scuze în cazul în care nu revine acasã cu toate punctele, mai
ales cã oltenii s-au împiedicat
unde nu era cazul, iar în ultimele
douã etape disputã derby-urile cu
FCSB ºi CFR Cluj. Lui Cornel
Papurã îi lipsesc Koljic, Bic ºi
Ivanov, dar se poate bizui din nou
pe Ivan, dacã se poate spune
astfel, dupã forma arãtatã de
acesta de când a revenit la Craiova. Revenind la istorie, confruntãri directe au mai avut loc
de ceva vreme, dar e de amintit
cã ªtiinþa a pierdut un titlu la
Arad, în ultima etapã (0-1), în
1973, deºi a câºtigat un renume
dupã acel sezon straniu – Campioana Unei Mari Iubiri. La sfârºit de iunie 1973 s-au disputat
ultimele douã meciuri ale sezonului, ªtiinþa avea nevoie doar de
un punct pentru a-ºi asigura primul titlu din istorie, dar UTA sau impus cu 1-0, prin golul lui
Broºovschi din minutul 38, în
timp ce Dinamo câºtiga cu 4-0
în faþa lui CFR Cluj, exact scorul de care aveau nevoie „câinii”
pentru a lua titlul.

Papurã: „UTA este foarte bine
organizatã”

Cornel Papurã considerã cã
UTA este una foarte bine organizatã ºi nu va fi deloc uºor de
depãºit. Papurã nu-ºi face calcule de titlu, dar pretinde de la
elevii sãi concentrare maximã
pentru fiecare meci în parte. „Ne
aºteaptã un meci dificil, în faþa
unei echipe care se organizeazã
foarte bine, care a avut rezultate
bune, o echipã incomodã. Dacã
vrem sã câºtigãm trebuie sã in-

trãm concentraþi, fiindcã ne va
fi foarte greu. Cei de la UTA au
câºtigat la CFR, la Dinamo, la
Botoºani, iar FCSB nu ºi-a creat
nicio ocazie timp de 60 de minute. Ne temem de orice echipã, în
sensul cã trebuie sã o respectãm,
dar la fiecare meci vrem cele trei
puncte. E prea devreme sã vorbim acum de titlu, suntem în prima parte a campionatului, mai e
destul. Nu mã gândesc neapãrat
cã echipa care câºtigã nu se
schimbã, mã gândesc sã aleg jucãtorii în formã, care sã ne aducã victoria. Koljic, Ivanov ºi Bic
sunt în continuare indisponibili,
încercãm sã gãsim soluþii pentru înlocuirea lor. Nu existã meci
mai puþin important, dacã vrem
mai mult faþã de ce s-a realizat
anul trecut nu trebuie sã ne gândim cã existã unele meciuri importante ºi altele mai puþin importante. Trebuie sã ne adaptãm
programului ºi sã încercãm sã
câºtigãm. Sperãm sã jucãm mai
bine decât am fãcut-o cu Mediaºul, pentru cã eu cred cã putem
mai mult. Trebuie sã fim mai
concentraþi pe atac ºi defensiv
sã nu mai dãm ºanse adversarului sã-ºi creeze multe ocazii. Numi fac calcule decât pentru acest
meci, nu mã gândesc la câte
puncte vom lua pânã la finalul
anului, mã gândesc numai cum
sã luãm cele trei puncte cu Aradul” a declarat antrenorul vicecampioanei României.
Cornel Papurã, care a jucat în
Franþa în anii 90, la Rennes, spune cã s-a fãcut prea mare caz în
privinþa incidentului de la Paris,
la meciul PSG – Istanbul BB, cu
craioveanul Sebastian Colþescu
în prim-plan. „Se putea opri
scandalul acolo, cel care s-a simþit lezat putea sã zicã „uite, nu e
frumos cum mi te-ai adresat”, i
se prezentau scuze sau era lãmurit ºi gata, se rezolva pe loc. Cred
cã s-a amplificat prea mult ºi trebuie sã fim mai liniºtiþi în privinþa acestui incident” a spus antrenorul de 47 de ani.

Screciu îºi motiveazã forma
slabã: „Nu am mai jucat titular
de doi ani”

Revenit în varã la Craiova,
dupã aproape doi ani petrecuþi în
Belgia, Vladimir Screciu a fost

titular în meciul cu Mediaº, dar
nu a avut o evoluþie bunã ºi a fost
înlocuit dupã pauzã. Jucãtorul de
20 de ani spune cã i-a fost foarte greu sã-ºi intre în formã, deoarece nu a mai fost titular de
doi ani, vine dupã o accidentare
ºi dupã ce a fost în izolare mai
mult de 3 sãptãmâni, din cauza
coronavirusului. Totodatã, Screciu spune cã a gãsit Craiova
schimbatã în bine, pretenþiile sunt
mai mari decât atunci când a
pãrãsit gruparea din Bãnie. „Credeam cã mã voi adapta repede,
dar am gãsit lucruri noi aici, lucruri bune. M-am acomodat destul de greu, dar acum mã simt
bine, deºi nu sunt sutã la sutã,
am avut o accidentare, apoi am
avut acest virus, COVID 19 ºi
am stat cel mai mult dintre toþi
jucãtorii, trei sãptãmâni ºi douã
zile. Nu am mai fost titular de
doi ani de zile, trebuie sã prind
încredere în mine ºi sã-mi fac
jocul ºi mai bun. Meciul cu Mediaº a fost primul în care am jucat din primul minut de când am
plecat din România. M-am sufocat puþin. Mã întreabã multã
lume care este postul potrivit, dar
m-am antrenat pe toate posturile
din apãrare, dar ºi în faþa defensivei. Nu este un challenge sã joc
la închidere, am mai fãcut-o. Miam pierdut ritmul, nejucând în
aceºti doi ani, dacã voi munci
mult ca sã revin, sã fiu în formã” a declarat Vladimir Screciu.
Despre partida de azi, mijlocaºul
a spus: „Ne aºteaptã un meci
greu, aþi vãzut cã Aradul este o
echipã dificilã, se apãrã foarte
bine, se deschid foarte greu,
meritã sã fie acolo sus în clasament, dar depinde ºi de noi cum
ne facem jocul. Suntem pregãtiþi, sperãm cã vom lua toate cele
trei puncte. Le lipsesc trei jucãtori, dar ne lipsesc ºi nouã, nu
cred cã totuºi o echipã stã în trei
jucãtori”.
Screciu îºi propune sã fie
printre jucãtorii convocaþi la lot

arbitrul craiovean Sebastian Colþescu a fost implicat, la meciul
din Champions League, dintre
PSG ºi Istanbul Baºakºehir, Vladimir Screciu considerã cã jucãtorii formaþiei turce nu au perceput corect ce a spus Colþescu. „Îmi pare rãu pentru Sebastian Colþescu, el nu a vrut sã spunã ce a vrut Demba Ba sã înþeleagã, acum ºi România a fost
pusã la þintã din cauza acestui
incident” a declarat Screciu.

pentru turneul final european U21
ºi a vorbit ºi despre grupa din
care face parte naþionala condusã de Adrian Mutu: „Este o grupã destul de dificilã la Euro U21,
dar colegii mei au fãcut o figurã
frumoasã anul trecut ºi cred cã
va fi OK ºi acum. Ne aºteaptã o
provocare mare cu echipe precum Germania ºi Olanda, dar ºi
cu Ungaria va fi greu, fiindcã
este gazdã”.
Comentând incidentul în care

Liga I, etapa a XIII-a
FC Botoºani – Astra 1-1
Au marcat: Keyta 69 – pen. / Montini 55.
Dinamo – Poli Iaºi 4-1
Au marcat: Sorescu 16 – pen., Nemec 68, Anton 77, Gueye 86
/ Platini 4.
Mediaº – Sepsi 0-3
Au marcat: Vaºvari 27, Petrila 45, Aganovic 82.
Chindia – Viitorul 1-1
Au marcat: Florea 63 / Iancu 14.
Clinceni – FC Argeº, Hermannstadt – Voluntari ºi CFR Cluj
– FCSB s-au jucat ieri.
UTA – „U” Craiova, azi, ora 19
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1. FCSB
2. Craiova
3. CFR Cluj
4. Sepsi
5. Clinceni
6. Viitorul
7. UTA Arad
8. Dinamo
9. Chindia
10. Botoºani
11. Voluntari
12. Mediaº
13. Hermann.
14. Astra
15. Poli Iaºi
16. FC Argeº

12
12
12
13
12
12
12
13
13
13
12
13
11
13
13
12

10
9
7
6
5
4
4
4
4
3
4
4
2
2
3
2

0
1
3
5
5
5
5
3
4
5
2
1
5
4
1
3

2
2
2
2
2
3
3
6
5
5
6
8
4
7
9
7

34-12
17-6
14-6
20-12
14-9
18-16
12-14
17-15
8-10
18-20
17-19
18-23
11-16
12-21
13-35
10-19

30
28
24
23
20
17
17
15
15
14
14
13
11
10
10
9
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