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Investiþiile Primãriei Municipiului
Craiova în unitãþile medicale din
subordine îºi aratã roadele. Spitalul
Clinic de Neuropsihiatrie Craiova a
fost încadrat în categoria a II-a de acreditare, fiind printre puþinele unitãþi sanitare din
þarã care au obþinut acelaºi nivel de acreditare.
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Târgul de Crãciun: Un mãr al discordiei
„forma ºi culoarea chioºcurilor”!
MIRCEA CANÞÃR

Târgul de Crãciun din Craiova, de fapt
un numãr de câteva cãsuþe amplasate în
Piaþa „Mihai Viteazul” ºi respectiv Piaþa
„Fraþii Buzeºti”, inaugurat cu ocazia sãrbãtorilor de iarnã, a devenit imediat dupã
deschiderea de la 28 noiembrie a.c. un
motiv de gâlceavã, pe aliniament politic,
ºi mai puþin administrativ, între Prefectura Dolj, pe de-o parte, în subordinea
cãreia se aflã serviciile deconcentrate
scoase la înaintare (DSP, DSV, ITM, Protecþia Consumatorului) ºi Primãria Craiova. Cum prefectul de Dolj, Nicuºor
Roºca, n-a dispus „prin ordin” închiderea chioºcurilor, care putea fi contestat
eventual în contenciosul administrativ,
mãsura arbitrarã a fost luatã de atleþii de
la DSP Dolj, evident în urma unei comenzi
politice. Paradoxal, închiderea acestor
cãsuþe, cu simbolistica lor, n-a fost dictatã de explicite raþiuni sanitare, cum neam fi aºteptat, ci de o cu totul altã motivaþie. De-a dreptul îndoielnicã ºi necredibilã. „Anul acesta nu putem vorbi de
târg de Crãciun, fiindcã nu mai organizãm spectacole, nu mai avem patinoar, orãºelul copiilor º.a.m.d.”, a scris
primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu,
pe pagina sa de Facebook. Reamintim
municipiul Craiova fusese citat de revista Forbes, în aceastã privinþã, într-o companie mai mult decât selectã. O mostrã

de cinism, sã nu-i spunem prostie în exces, a fost plasarea unei maºini CBRN
(Chimic, Bacteriologic, Radiologic ºi
Nuclear) cu megafoanele la maximum,
perturbând liniºtea zonei, fapta fiind contravenþionalã, pentru a goni pe cât posibil
curioºii. Eram înaintea alegerilor parlamentare ºi cele petrecute se circumscriau
unei tensionate atmosfere de campanie
electoralã. Dar acum? În pofida atâtor ºi
atâtor ºicane pe care a trebuit sã le îndure, imediat dupã câºtigarea alegerilor pentru funcþia de primar, la notabilã diferenþã faþã de restul contracandidaþilor, primarul Lia Olguþa Vasilescu nu vrea sã
renunþe. „Avem voie sã aprindem iluminatul de sãrbãtori? Avem voie sã permitem funcþionarea chioºcurilor pe raza
oraºului? Rãspunsul este: Da”. La rândul
sãu, Nicuºor Roºca, reprezentantul Guvernului în teritoriu, se apãrã ºi ne pune
la dispoziþie adresa remisã Primãriei Craiova ºi Consiliul Local Municipal din 11
decembrie a.c.. O precizare: Nicuºor
Roºca s-a arãtat, cel puþin pânã acum,
un tip bonom, în discuþiile purtate, lipsit
de excentrice veleitãþi politice, cu picioarele pe pãmânt, ºi chiar dacã nu o recunoaºte, rãmâne bãnuit cã a primit o comandã politicã expresã. În adresa menþionatã, semnatã de prefectul Nicuºor Roºca se solicitã sã fie publicate în integrali-

tatea lor actele administrative cu caracter normativ, emise de autoritãþile publice respectiv autoritatea administrativ teritorialã municipiul Craiova. „Din conþinutul Regulamentului local privind
condiþiile de amplasare a construcþiilor cu caracter provizoriu pentru desfãºurarea activitãþilor de comerþ stradal, pe raza municipiului Craiova, se
pot constata urmãtoarele: în cuprinsul regulamentului nu este definit
termenul de cãsuþã, iar aceastã construcþie uºoarã poate fi calificatã ca
fiind conform definiþiei din regulament: chioºc stradal sau tonetã. Forma ºi culoarea utilizate nu se încadreazã celor admise conform anexei
2 din regulament”. Mai sunt redate ºi
alte „obiecþii” , unele de tot hazul: nu existã o Dispoziþie emisã de primarul municipiului Craiova care sã reglementeze activitatea sezonierã pentru amplasarea cãsuþelor. Evident este adusã în discuþie ºi
chestiunea „licitaþiei publice” º.a.m.d.. Iar
undeva în cuprinsul adresei se spune cã
în conformitate cu modificãrile aduse prin
H.G. nr. 1038/2020 din 4 decembrie „activitatea târgurilor, bâlciurilor ºi talciocurilor ocazionate de diverse sãrbãtori cum
este Crãciunul, este suspendatã”. Pãi s-a
revenit din câte ºtim, cel puþin în privinþa
pieþelor. Pentru cã Primãria Craiova a fost

adjudecatã de social-democraþi înþelegem
cã are un regim discriminatoriu faþã de
primãrii de mari municipii câºtigate de liberali. De altfel, într-o conferinþã de presã pe 17 noiembrie a.c. Klaus Iohannis
declara cã în acest an nu pot fi organizate târguri de Crãciun, considerând cã organizarea acestora în condiþii de pandemie „este imposibilã ºi inoportunã”. Pe
pagina de Facebook primarul Craiovei a
replicat de îndatã: „ºi la Viena se face târg
de Crãciun. Cu aceleaºi restricþii precum
cele impuse de noi la Craiova”. Adresa
remisã Primãriei Craiova ºi Consiliului
Local Municipal se încheie astfel: „Din
cele expuse mai sus, considerãm cã
existã suficiente motive care nu permit desfãºurarea activitãþilor în forma indicatã de dumneavoastrã”. Quod
erat demonstrandum. Semneazã prefect
Nicuºor Roºca. Cum adresa respectivã nu este un act administrativ, ºi în
aceastã materie, Prefectura Dolj nu are
nicio competenþã, considerãm cã Nicuºor Roºca a fost amestecat într-o
„ciorbã”, cu care nu avea nicio legãturã. Trecem peste faptul, de-a dreptul
aiuritor, cã între Prefectura Dolj ºi Primãria Craiova, dialogul civilizat, suplu
administrativ, este substituit printr-o
astfel de comunicare, ºi nesistematizatã ºi insuficient ºi anemic argumentatã.

Direcþia Sanitar – VVeterinarã
eterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor Dolj,
în controale pentru Sãrbãtorile de Iarnã
În perioada premergãtoare Sãrbãtorilor de
Iarnã, Direcþia Sanitar- Veterinarã ºi pentru
Siguranþa Alimentelor DOLJ intensificã acþiunile de control, cu scopul prevenirii apariþiei
toxiinfecþiilor alimentare ºi al prevenirii rãspândirii virusului Pestei Porcine Africane
(PPA), din zonele de restricþie unde este diagnosticatã aceastã boalã, prin comerþul ilegal
cu porcine/carne ºi produse din carne de porc
(provenite de la animale bolnave). În cadrul
acestor controale, se va verifica modul în care
La nivelul DSVSA Dolj, au
fost constituite echipe de medici
veterinari oficiali, care, în colaborare cu reprezentanþii Inspectoratului Judetean de Poliþie Dolj
ºi Inspectoratului Judetean de
Jandarmi Dolj vor efectua controale oficiale în trafic, târguri
comunale , pieþele agro-alimentare; abatoarele ºi unitãþile de
tranºare a cãrnii; unitãþile de procesare ºi depozitare a alimentelor de origine animalã ºi nonanimalã, precum ºi unitãþile de vânzare cu amãnuntul (carmangerii,
mãcelãrii); unitãþile de alimentaþie publicã, pizzerii, unitãþi tip
catering, cofetãrii, patiserii, laboratoare de cofetãrie/patiserie;
unitãþile de tip hotelier ºi pensiunile turistice; unitãþile de tip hipermarket/supermarket, magazinele alimentare ºi alte tipuri de

operatorii din sectorul alimentar autorizaþi/înregistraþi sanitar-veterinar ºi pentru siguranþa alimentelor respectã condiþiile sanitare veterinare ºi de siguranþa alimentelor referitoare la procesarea alimentelor de origine animalã (carne, lapte, produse lactate, peste, ouã) ºi
nonanimalã (produse de panificaþie ºi patiserie, legume-fructe), asigurarea trasabilitãþii
acestora, condiþiile de ambalare, transportul,
depozitarea ºi comercializarea acestora cãtre
consumatorul final.

unitãþi care comercializeazã produse alimentare. „În plus, faþã de
anii anteriori, controalele din
aceastã perioadã urmãresc, în
contextul pandemiei de COVID19, atât respectarea normelor ºi
cerinþelor de igienã alimentarã,
cât ºi a celor privind distanþarea
fizicã a vizitatorilor aflaþi în unitãþi de alimentaþie publicã, a purtãrii mãºtilor de protecþie pentru
personalul angajat care asigurã
procesarea, ambalarea, depozitarea ºi comercializarea alimentelor. În acest context, va fi verificatã ºi realizarea igienizãrilor cu
substanþe virucide care sã asigure
curãþarea ºi dezinfecþia eficientã
a incintelor ºi echipamentelor
care sunt în unitatea respectivã.
Medicii veterinari din cadrul
DSVSA Dolj, precum ºi cei de la
nivelul circumscripþiilor sanitare

veterinare ºi pentru siguranþa alimentelor oficiale (CSVSAO) de
la nivelul pieþelor agroalimentare
vin în sprijinul consumatorilor
prin asigurarea unui program
prelungit de lucru, inclusiv în zilele de sâmbãtã ºi duminicã. Programul medicilor veterinari este
afiºat pe site-ul DSVSA Dolj, inclusiv numele medicului veterinar ºi numerele de telefon la care
consumatorii pot sesiza orice
aspect privind nerespectarea normelor sanitare veterinare ºi pentru siguranþa alimentelor.
De asemenea, la nivelul
DSVSA Dolj ºi al circumscripþiilor sanitare veterinare ºi pentru
siguranþa alimentelor oficiale teritoriale (CSVSAO) sunt afiºate
locaþiile în care poate fi efectuat
examenul pentru identificarea
Trichinella spp. în carnea de

porc”, a precizat Costicã Retea,
director adjunct al DSVSA Dolj
ºi purtãtor de cuvânt al instituþiei

Recomandãri ºi verificãri

Pentru evitarea infestãrii cu
parazitul Trichinella spiralis,
DSVSA Dolj are recomandãri:
Cumpãrarea cãrnii de porc , a
produselor sau preparatelor obþinute din aceasta, sã fie fãcutã
numai din locuri sau spaþii autorizate/înregistrate ºi supravegheate sanitar veterinar ; examinarea cãrnii provenite de la porcii sacrificaþi în gospodaria proprie este obligatorie, propietarii
prezentand medicului veterinar,
probe concludente (muschi pilieri diafragmatici, m.intercoastali..) si crotalia porcului; sã nu
fie consumatã carnea ºi sã nu fie
preparatã, pânã nu se obºine, de
la medicul veterinar, rezultatul
examinãrii pentru Trichinellaspp., negativ.” Examenul trichineloscopic al cãrnii de porc
se efectueazã în spaþii special
amenajate la Cabinetele medical-

veterinare împuternicite din cadrul fiecarei Unitãþi Administrative Teritoriale din judeþul Dolj;
la Circumscripþiile Sanitar- Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor Oficiale din Baileºti, Calafat si Filiaºi. În Municipiul Craiova, examenul se poate efectua
la Cabinetul medical-veterinar
împuternicit din str. Brestei nr.
346 si la Circumscripþiile Sanitare Veterinare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor Oficiale din PIETE :
Piaþa Mare, Piaþa Craioviþa , Piata Valea Rosie, Piata Veche, Piata Brazda lui Novac, unde sunt
afiºate numele medicului veterinar ,numarul de telefon, tariful
de examinare si programul de
funcþionare al acestora, inclusiv
sâmbãta si duminica. Programul
de lucru este urmatorul: LuniVineri orele 8,30-18,00; Sambata-Duminica:orele 8,30-13,00. În
toatã aceastã perioadã, vom intensifica verificãrile, fiind pe teren în fiecare zi”, a mai spus
Costicã Retea.
CRISTI PÃTRU
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ABA Jiu, apel cãtre autoritãþile publice locale:

Trebuie sã ne aºezãm la acceaºi
masã pentru a gãsi soluþii
Administraþia Bazinalã de Apã Jiu,
prin Sistemul de Gospodãrire a Apelor
Dolj a demarat, la începutul acestei sãptãmâni, o amplã acþiune de ecologizare
pe Canalul Colector al municipiului
Craiova construit pe cursul de apã al
În urma unei sesizãri fãcute de
Grada de Mediu Dolj, conducerea A.B.A Jiu a decis efectuarea
unei igienizãri pe Canalul colector al Craiovei, în zona Popoveni.
Acþiunea se desfãºoarã atât
manual, cât ºi mecanic, fiind
efectuatã de cãtre personalul
Formaþiei Craiova a S.G.A Dolj
cu ajutorul unui buldoexcavator
ºi o autoutilitarã. Acolo unde situaþia o impune, angajaþii Apelor
Jiu vor strânge manual deºeurile
în saci.
Pentru cã depozitul necontrolat de deºeuri din zona aceasta
este foarte mare, iar cantitatea de

pârâului Craioviþa, zona Popoveni-Aerodrom. Având în vedere cantitatea foarte mare de deºeuri depozitate necontrolat în aceastã zonã, reprezentanþii S.G.A
Dolj- Formaþia Craiova au avut nevoie de
trei zile pentru a igieniza locul amintit.

gunoi este semnificativã, reprezentaþii Depozitului de Gunoi de
la Mofleni – Eco Sud – au fost
de acord sã ajute ºi au decis sã
primeascã deºeurile gratuit. De
asemenea, reprezentanþii Poliþiei
Locale au ajutat la dirijarea traficului în zonã, asfel încât sã fie
evitate evenimentele neplãcute.
Amintim cã situaþia gunoiului
aruncat în aceastã zonã a municipiului Craiova este o problemã
veche, instituþiile abilitate încercând sã realizeze igienizarea doar
pe porþiunea care le-ar aparþine
fiecãreia, fapt pentru care conducerea A.B.A Jiu face un apel

cãtre toþi factorii locali sã se reuneascã la acceaºi masã ºi sã gãseascã soluþii concrete, aplicabile
imediat pentru a evita refacerea
acestor mormane de gunoi:
“Problema gunoiului aruncat
la întâmplare pe malurile sau în
albiile râurilor, precum ºi pe canalul Colector, în special în zona
Popoveni este de foarte mult timp.
Mereu venim ºi facem igienizarea în punctele slabe, acolo unde
cantitãþile de deºeurile sunt foarte
mari, dar nu numai. Avem peste
6 acþiuni de asemenea amploare
în fiecare an, atât pe râul Jiu –
Bucovãþ, Mofleni, Podari, pe râul
Amaradia sau pe celelalte cursuri
de apã. Chiar dacã rolul nostru
nu este de a efectua igienizarea,
de fiecare datã am fãcut curat.
Am invitat alãturi de noi ºi autoritãþile locale, administratorii de
drept ai terenurilor ºi nu numai.
La fel fac ºi cei de la Salubritate
pe bucãþica lor. Rezultatul este
de moment, iar aceste mormane
de gunoi menajer, de construcþii, reapar în cel mai scurt timp.
De aceea considerãm cã a sosit
timpul sã ne strângem la aceeaºi
masã Apele Jiu, Garda de Mediu, Primaria Craiova, Salubritatea, primariile riverane cursurilor de apã, Poliþia Localã, Instituþia Prefectului judeþului Dolj,
ONG-uri, Depozitele de Gunoi ºi,
acolo unde este cazul, reprezen-

Angajaþii Companiei de Apã Oltenia,
voluntari în Programul „Adoptã un copac”
Protecþia mediului înconjurãtor, sub toate formele, a
reprezentat mereu o prioritate pentru Compania de Apã
Oltenia. Pe lângã acþiunile pe care le defãºurãm în acest
sens ca parte a activitãþii Companiei, am decis sã ne
implicãm activ în viaþa comunitãþii.
Astfel, în cursul zilei de ieri,
peste 20 de angajaþi ai Companiei de Apã Oltenia au participat voluntar la o acþiune de
împãdurire în apropierea Craiovei, pe raza localitãþii Breasta. Au muncit pânã la lãsarea
întunericului, reuºind sã planteze puieþi de stejar, ulm, frasin, corn, mãceº ºi sãlcioarã
pe o suprafaþã de aproximativ

1,5 hectare. Perimetrul pregãtit pentru împãdurire în aceastã zonã este de 5 hectare, acþiunea continuând pe parcursul întregii sãptãmâni.
Activitatea face parte din
Programul „Adoptã un copac”, derulat de ONG ViitorPlus – Asociaþia pentru dezvoltare durabilã, ce are drept
scop creºterea suprafeþelor

împãdurite din sudul þãrii ºi
reabilitarea terenurilor degradate aflate în administrarea
autoritãþilor locale. „Natura are
nevoie permanentã de oameni
dornici sã facã bine, iar pentru rezultate vizibile este nevoie
sã ne implicãm cu toþii. Pentru noi a fost cu adevãrat o
plãcere sã participãm la o astfel de acþiune, întrucât este
nevoie de implicare, este nevoie sã creºtem zonele verzi
pentru a reduce poluarea, pentru cã în acest fel asigurãm un
viitor mai curat pentru generaþiile urmãtoare”, Conducerea
Companiei de Apã Oltenia.

tanþii agenþilor economici ºi sã
gãsim soluþii viabile, aplicabile
imediat, astfel încât sã avem un
judeþ vizibil mult mai curat. De
asemenea facem un apel ºi cãtre
cetãþeni sã conºtientizeze rãul pe

care îl fac aruncând gunoiul necontrolat ºi sã ia atitudine faþã de
cei care nu respectã legea ºi
mediul înconjurãtor”, se precizeazã într-un comunicat de presã, remis de ABA Jiu.
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„Dãruind vei dobândi”, campanie
caritabilã în Parohia Urzicuþa
Parohia Urzicuþa din judeþul Dolj desfãºoarã, în
perioada 8 – 23 decembrie, a doua ediþie a campaniei
caritabile “Dãruind vei dobândi”, care are drept scop
ajutorarea copiilor, a familiilor defavorizate cu mulþi
copii ºi a bãtrînilor aflaþi în dificultate.
„Ca în fiecare an, în apropierea marelui praznic al Naºterii
Domnului, cu binecuvântarea
Înaltpreasfinþitului Pãrinte Irineu,
Arhiepiscopul Craiovei ºi Mitropolitul Olteniei, ºi a pãrintelui protoiereu Neacºu Cãtãlin, Parohia
Urzicuþa continuã obiceiul de a-i
sprijini pe cei aflaþi în nevoie,
îndreptându-ºi atenþia cãtre familii aflate în dificultate, în special cãtre copii. Deºi în acest an
sãrbãtorile sunt diferite, campania «Dãruind vei dobândi» îºi
propune sã aducã bucurie ºi
zâmbet în casele familiilor beneficiare”, a precizat preotul Daniel Þenea, paroh al Bisericii
„Sfântul Gheorghe” din localitatea Urzicuþa.

Colectã de alimente neperisabile, jucãrii ºi îmbrãcãminte

Credincioºii sunt îndemnaþi sã
aducã la Biserica parohialã produse de îmbrãcãminte, jucãrii,
alimente neperisabile, cât ºi fructe ºi legume, de asemenea se face
un apel cãtre petrsoanele care pot
susþine financiar sprijinirea acestor categorii de persoane. „Activitatea strângerii de fonduri, de
alimente neperisabile, hãinuþe,
dulciuri, se va încheia pe data de
23 decembrie. Pânã la aceastã
datã, toþi cei care doresc sã se
alãture sunt aºteptaþi la Biserica
parohialã din comuna Urzicuþa.
Grija pe care o purtãm familiilor

nevoiaºe cu mulþi copii, cât ºi
persoanelor vârstnice, singure, ºi
dragostea cu care îi înconjurãm
nu ar putea fi valorificatã pe deplin fãrã sprijinul oamenilor cu
inima bunã ºi sufletul deschis
cãtre suferinþa aproapelui. Pentru cã bucuria din sufletul lor nu
se comparã cu micul efort pe
care îl putem face. Cel mai frumos cadou pe care am putea sã
ni-l facem ar fi sã încercãm sã
dãm din fericirea noastrã ºi altora, sã încercãm sã redãm speranþã chiar pentru câteva zile
celor care poate ºi-au pierdut-o.
Ne dorim ca la sfârºitul acestei
campanii sã le putem aºeza pe
masa de Crãciun alimentele de
bazã, iar pentru copii, dulciuri,
fructe, îmbrãcãminte, jucãrii sau
orice alt fel de cadouri. Pentru
cã în ziua Naºterii Domnului, în
Biserica parohialã, dupã sãvârºirea Sfintei Liturghii, va avea loc
un program de colinde cântat la
stranã, iar la final toþi copiii ºi tinerii prezenþi vor primi daruri,
apoi vom merge la casele persoanelor vârstnice ºi la familiile
defavorizate, bine-nteles totul
desfãºurându-se cu respectarea
normelor de protecþie sanitarã”,
a adãugat pãrintele Daniel Þenea.

„Conteazã cât de multã
iubire punem în dãruire”

Pãrintele paroh vorbeºte de
asemenea despre importanþa ges-

turilor caritabile ºi a solidaritãþii
faþã de cei aflaþi în nevoie. „Sãrbãtoarea Naºterii Domnului este
prilej de bucurie pentru fiecare
dintre noi, de aceea împãrtãºim
aceastã bucurie prin solidaritate
ºi dragoste cu cei aflaþi în nevoie. În aceastã perioadã de grea
încercare pentru toþi, responsabilitatea care ne revine celor care
suntem bine este sã le fim aproape acelora care au nevoie de noi,
astfel sã le aducem ºi lor mulþumire ºi, în felul acesta, aducându-i mulþumire ºi lui Dumnezeu,
pentru cã încã suntem sãnãtoºi.
Aceastã Sãrbãtoare a Naºterii
Domnului este în acelaºi timp o
sãrbãtoare a pãcii ºi armoniei între oameni, pentru cã, atunci
când S-a nãscut Pruncul Iisus
Hristos în Betleem, îngerii din
cer au cântat «Slavã întru cei de
sus lui Dumnezeu ºi pe pãmânt
pace, între oameni bunãvoire!».
Deci în aceastã perioadã trebuie

sã fim mai buni ºi sã izvorascã
din adâncul sufletului nostru pace
ºi dãruire. Unul dintre Pãrinþii
Bisericii, ºi anume Nicolae Steinhardt, afirmã cã nu conteazã cât
de mult dãruim, ci cât de multã
iubire punem în dãruire. Pentru
cã orice gest de dragoste venit
din inimã este bineplãcut înaintea lui Dumnezeu. Nu trebuie sã
ai bogãþie ca sã fii generos, tocmai Dumnezeu ne îndeamnã sã
dãruim din puþinul nostru, din
ceea ce avem ºi din ceea ce nu
avem. Sã dãruieºti un zâmbet, o
vorbã bunã, o pâine, iubire, compasiune, înþelegere, adicã o fãrâmã din inima ta înseamnã foarte mult înaintea semenilor noºtri
ºi înaintea lui Dumnezeu”, a explicat pãrintele Daniel Þenea.

«Dãruind vei dobândi»

Pãrintele apreciazã cã denumirea acestei campanii este reprezentativã ºi adreseazã mulþu-

miri tuturor celor care sprijinã
campaniile umanitare din Parohie. „Ám ales aceastã denumire proiectului nostru «Dãruind
vei dobândi», pentru cã acesta
este adevãrul: dãruind, nicidecum nu sãrãceºti, ci, culmea, te
îmbogãþeºti. Acesta este marele
mister al iubirii creºtine în Mântuitorul Iisus Hristos. Doresc în
continuare sã aduc mulþumiri
celor care ne-au sprijinit ºi ne
sprijinã în acest moment, ºi tuturor celor care se vor alãtura
ºi pe parcurs campaniei noastre, celor care se gândesc la semenii lor, pentru cã este foarte
important în aceastã perioadã sã
facem cât mai mult bine. Cu
aceastã nãdejde rog pe Bunul
Dumnezeu sã rãsplãteascã tuturor celor ce dãruiesc cu inimã
bunã, bineºtiind cã Dumnezeu
iubeºte pe cel ce dã cu voie
bunã”, a conchis pãrintele paroh Daniel Þenea.
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Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova
a fost încadrat în categoria a II-a de acreditare
Investiþiile Primãriei Municipiului Craiova în
unitãþile medicale din subordine îºi aratã roadele.
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova a fost
încadrat în categoria a II-a de acreditare, fiind
printre puþinele unitãþi sanitare din þarã care au
obþinut acelaºi nivel de acreditare.

Investiþiile în aparaturã ºi
echipamente de specialitate,
serviciile medicale de calitate, dar ºi condiþiile de tratament oferite pacienþilor au
fãcut ca Spitalul Clinic de
Neuropsihiatrie Craiova sã fie
inclus în topul celor mai bune
spitale din þarã.
“Totul a rezultat în urma
procesului de acreditare de
cãtre Autoritatea Naþionalã de

Management a Calitãþii în Sãnãtate, care a avut loc în perioada 15.06 – 28.08.2020. În
urma evaluãrii, a analizãrii documentelor solicitate ºi a vizitei la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, evaluatorii Autoritãþii Naþionale de Management a Calitãþii în Sãnãtate au încadrat unitatea medicalã craioveanã în categoria
a II-a de acreditare – ACRE-

DITAT CU RECOMANDÃRI,
conform Ordinului ANMCS
425/ 07.12.2020”, se precizeazã într-un comunicat de
presã.

Investiþii majore în reabilitarea ºi dotarea saloanelor

Obþinerea gradului II de
acreditare ANMCS este efectul muncii conjugate a Primãriei Craiova ºi a conduce-

rii spitalului, care, în ultimii
ani, au fãcut eforturi considerabile pentru a aduce unitatea medicalã la un nivel de
confort ºi calitate a serviciilor foarte ridicat, în primul
rând pentru pacienþi, cât ºi
pentru personalul care lucreazã acolo. Pentru obþinerea unui astfel de rezultat, a
fost nevoie de investiþii majore în reabilitarea ºi dotarea

saloanelor ºi în achiziþionarea de aparaturã medicalã,
astfel încât pacienþii sã aibã
parte de cele mai bune tratamente. Printre unitãþile sanitare din þarã care au obþinut
acelaºi nivel de acreditare se
mai numãrã Institutul Matei
Balº din Bucureºti, Spitalul
Universitar de Urgenþã Militar Bucureºti ºi Institutul Inimii Cluj – Napoca.

Consiliul Judeþean a dat terenul:

Construcþie modularã ATI Covid la Spitalul Judeþean
Consiliul Judeþean Dolj a aprobat ieri, în
cadrul ºedinþei ordinare, darea în administrare a unei suprafeþe de 1400 metri pãtraþi în
incinta Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova pentru o perioadã de 10 ani. Tranzacþia
s-a realizat în scopul amplasãrii construcþiei
modulare unde va fi relocatã secþia de terapie
intensivã Covid. Este vorba de o salã de operaþii, cu spaþii anexe ºi 30 de paturi.

În urma relocãrii secþiei,
unitatea spitaliceascã de urgenþã va putea reorganiza
spaþiul ATI din incinta clãdirii principale pentru a se conforma legislaþiei, cu distanþarea prevãzutã de norme între paturi, în urma solicitãrilor Direcþiei de Sãnãtate
Publicã. Verificãrile în secþiile ATI, care au avut loc în
perioada 16-23 noiembrie, au
fost dispuse de autoritãþile
centrale la nivelul tuturor
spitalelor din þarã, ca urmare a tragediei de la Piatra
Neamþ. La momentul respectiv, conducerea Spitalului
Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova a transmis cã nu va
reduce numãrul de paturi, ci
va extinde secþia pentru a
putea pãstra capacitatea.

“Am vrut sã fim ºi noi solidari”

Cosmin Vasile, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj a
precizat cã administraþia judeþeanã va da Spitalului Judeþean din Craiova o suprafaþã de teren pentru construi-

rea unui spital modular, în
perioada aceasta, partea de
urgenþã fiind suprasolicitatã.
“În perioada urmãtoare, Spitalul Judeþean va depune un
proiect pentru a obþine fonduri în vederea construirii
unui ATI, fiind foarte solicitaþi în perioada asta. Au depus proiectul, sunt în evalua-

re, astãzi, s-au deschis ºi liniile de finanþare ºi noi, adicã, Consiliul Judeþean am
vrut sã fim solidaro ºi am decis sã fim alãturi, oferind
acest teren”, a explicat ºeful
administraþiei judeþene, astãzi, în cadrul ºedinþei ordinare a CJ Dolj, fiind ºi ultima ºedinþã de anul acesta.
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Anunþul tãu!
S.C. Salubritate Craiova
S.R.L. organizeazã concurs
pentru ocuparea a unui post de
conducãtor autospecialã, în
cadrul Secþiei Transport Deºeuri, Activitate RRR. Dosarele de concurs se depun la sediul societãþii, la Compartimentul Resurse Umane, pânã la
data de 18.12.2020, ora 12.00.
Informaþii suplimentare se pot
obþine la telefon 0722.244.651.
VÂNZÃRI

CUMPÃRÃRI

Vând 2 terenuri langa
FABRICA DE TERMOPANE ,,Q FORT” – GARA
PIELESTI pt. investitii 5000
m. Pret negociabil. Telefon: 0752/641.487.
Vând loc de casã 500
mp, intravilan Criva, asfalt, pomi fructiferi, posibilitate apã curentã. Telefon: 0745/043.152.
Vând, inchiriez, schimb
teren, Calea Bucuresti,
km 10, 1000 m-2000 m,
deschidere 35 m, dupa
Peugeot. Telefon: 0773/
996.446.

OFERTE SERVICIU

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

Cumpãr apartament 3
camere, centru. Telefon PRESTÃRI SERVICII
VÂND apartament 2 ca0729/960.795.
Execut lucrãri de fierãrie,
mere, ultracentral, Piaþa
zidãrie, tenPrefecturii. Telefon:
TERENURI dulgherie,
cuieli, faianþã, gresie, ri0768/107.255.
Vând teren intravilan – gips ºi finisaje, parchet.
Vand apartament cu 2 Cârcea la stradã – 4.000 Telefon: 0765/744.323.
camere decomandate. mp – 10 euro negociabil.
Execut masaj la domiciliu.
Telefon: 0766/348.398. Telefon: 0766/503.967.
Telefon: 0765/744.323.
Vând/schimb cu garso- Vând în Bãile Govora
Construcþii, þiglã metalinierã, o casã la þarã, trei 400 mp ºi 1500 mp; ascã, reparaþii, accesorii,
camere. Telefon: 0775/ falt lângã pãdure, utilitãþile instalate. Telefon: dulgherie, vopsitorie,
502.588.
orice tip de materiale,
Vând/schimb 2 camere 0744/563.640, 0770/ orice mici reparatii de
mari, bucãtãrie, hol, 661.438.
urgenþã, izolaþii, discount
baie, boxã, apã, gaze, Vand 1200 mp - teren între 10%-15%. Telefon:
curent cu garsoniera intravilan cu fundatia ca- 0726/940.142.
decomandatã. Telefon: sei turnata, 5000 euro in ACOPERIªURI Lindab,
Draganesti - Olt. Telefon:
0772/134.197.
orice mici reparaþii, zugrã0724/339.319.
veli, jgeaburi, dulgherie.
CASE
Vând loc pentru casã la Telefon: 0757/790.001.
Vând casã veche, Cra- 10 km Craiova (ºi alte
ioviþa. Telefon: 0729/ construcþii diverse). Tele- Echipã cu experienþã,
montãm þiglã metalicã tip
960.795.
fon: 0727/884.205.
Proprietar, vând casã Vând teren Predeºti, Lindab, jgheaburi, burlanouã, BORDEI. Telefon: 800 mp, utilitãþi, pitoresc, ne + dulgherie, placãri
polistiren, vopsim tablã,
0752/641.487.
ideal pentru casã sau acoperiºuri ºi mici repaVând casã utilatã, mobi- casã de vacanþã. Teleraþii. Telefon: 0754/
latã, oraº Segarcea, str. fon: 0773/996.446.
686.698 sau 0731/
Eroilor. 40.000 euro. Tel. Vând teren intravilan SC
342.215.
0744/968.675.
Avioane Sa Craiova, su- S.C. ÎNCHIRIERI UTILAVând casã cu teren prafaþã 1,25 Ha. Telefon:
JE OLTENIA S.R.L. efec2000 mp, 3 camere cu 0769/456.241.
tueazã lucrãri, execuþie a
baie ºi hol construite in Vând teren 2000 mp (lodrumurilor, rigoale, com2013. Str. Carierei, nr. 7, curi de casã intravilan cu
pactare, cãi pietonale. Tecomuna Cerãt, Dolj. toate utilitãþile apã, canal,
lefon: 0744/800.338.
22.000 euro. Telefon: electricitate, gaze) Câr0730/890.280.
cea - situat în faþa vilelor VÂNZÃRI DIVERSE
Vând casã frumoasã în de la ieºirea din Comu- VÂND curcani, gâºte,
comuna Vîrtop, judeþul na Cârcea pe dreapta raþe, gãini, cocoºi, pãsãri
Dolj. Telefon: 0745/ spre Craiova. Telefon: crescute cu cereale. Te0720/231.610.
lefon: 0765/609.798.
602.001.

APARTAMENTE
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R.A.A.D.P.F.L. Craiova cu sediul in Craiova, str. Brestei
nr 129 A, prin Centrul Multifunctional Craiova CUI: RO
7403230 telefon: 0786855769, fax: 0351408301, scoate la
licitatie publica deschisa in vederea inchirierii urmatoarele:
· spatii de birouri in incinta Business Center Sud.
Documentatia necesara se procura de la Centrul Multifunctional Craiova, Biroul Marketing, Vanzari, Organizare
Targuri si Expozitii str. Targului, nr.26, etaj 2, camera E 211,
iar costul acesteia este de 50 de lei. Ofertele se pot depune la
aceeasi adresa de Luni pana Vineri de la 08:00-16:00. Ofertele vor putea fi depuse la 10 zile calendaristice dupa publicarea anuntului. Licitatia va avea loc la aceeasi adresa in fiecare zi de luni, miercuri si vineri, h 12:00. Relatii suplimentare: www.centrulmultifunctionalcraiova.ro si 0786855769.
Vând ponei. Telefon:
0748/145.050.
Vând veiozã, calorifer
electric, aerotermã, piedestal, noptierã, masã,
scaune, dormezã, pat
saltea relaxa. Telefon:
0351/170.085.
Vând sobã teracotã, cãrucior handicapat, tub
asbo 250 mm, 2 buc, tv
color cu 1000 mm diagonalã. Telefon: 0760/
588.581.

Vând piedestal, veiozã,
aerotermã, noptierã, calorifer, masã toaletã, pat
personal, saltea relaxa,
dormezã dublã cu ladã.
Telefon: 0351/170.085.
Vand televizor LEKO, cu
diagonala de 37 cm si
televizor PHILIPS cu diagonala de 54 cm. Telefon: 0752/236.667.
Vând câini ciobãneºti de
Bucovina. Telefon:
0748/145.050.
Vând aparat masaj picioare, maºinã cusut
,,ILEANA’’, 2 arzãtoare
gaze sobã. Telefon:
0351/809.908.

Vând pãsãri de curte (curcani, gâºte) vii sau tãiate
la preþ de producãtor. Telefon: 0738/579.592.
Vând centralã termicã pe
gaz ,,VAILLANT,, si piese
de rezervã, aragaz cu 4
ochiuri ,,HANSA,,.Telefon: 0728/011.731.
Vand 2 instanturi pe
gaze (boliere). Preþ negociabil. Telefon: 0751/
136.216.
Vand robot de patiserie,
cu bol inox 6,5l si oglinda
cristal 160x80cm si haina
lunga din piele intoarsa de
caprioara marimea 50.
Telefon: 0752/236.667.

PIERDERI

Pierdut certificat inmatriculare auto DJ 60 MCM
pe numele Moanta Florin Dorel. Se declara nul.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR: .................

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ...........................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã, la
rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
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ªtiinþa a scos maximum din
„noul Kosovo”
Pe un teren neprielnic din toate punctele de vedere,
Craiova s-a impus ºi este lider înaintea derbyurilor cu FCSB ºi CFR

UTA – Universitatea Craiova 1-2
Au marcat: Buhãcianu 22 / Cicâldãu 13, Ofosu 26.
UTA: Iacob – Bustea, Erico, Benga, Roumpoulakou –
Ursu (68 Melinte), Albu, Isac (68 Oroian), D. Rusu (46
Ioniþã) – Buhãcianu, Cr. Rus (80 Miculescu). Antrenor:
Laszlo Balint. Rezerve: D. Balauru – Fl. Ilie, C. Popescu.
Universitatea Craiova: Pigliacelli 6 – Vlãdoiu 6 (61 Vãtãjelu) 4, Bãlaºa 6 (51 Papp) 6, M. Constantin 7, Bancu 4 –
Screciu 6, Nistor 6, Cicâldãu 7 – Bãrbuþ 5 (76 Ivan), Mamut
7, Ofosu 7. Antrenor: Cornel Papurã. Rezerve: L. Popescu
– Cãpãþânã, Mateiu, Baiaram, Câmpanu, V. Constantin.
Arbitru: Marius Avram 6. Asistenþi: Mircea Orbuleþ,
Marius Badea. Rezervã: Florin Marcu.
Observatori: Dan Potocianu, Florin Hâncu. Stadion:
„Francisc Neuman”
Eliminare: Benga 85.
În epilogul etapei a 13-a, Craiova avea ºansa de a reveni pe
primul loc, dar eºecul FCSB în
Gruia trebuia coroborat cu un
succes al trupei lui Papurã la Arad.
Revelaþia UTA avea ºi ea ocazia
de a reveni în sextetul de playoff, deºi în duelul cu oltenii nu ia avut pe cei mai experimentaþi
jucãtori, Hora, Morar ºi N. Roºu,
suspendaþi. De partea cealaltã,
Papurã a ales sã nu schimbe titularii cu care învinsese Mediaºul.
Deºi au avut posesia din start,
craiovenii au fost incomodaþi de
presingul agresiv al gazdelor,
împins pânã la Pigliacelli, portarul care declanºeazã construcþia
în multe situaþii. ªi totuºi, al-albaºtrii au deschis scorul din primul sfert de orã. Specalizat în
rolul de pivot ºi de servant, nu
de marcator, Ivan Mamut a aºezat excelent o minge pentru exteriorul lui Cicâldãu, execuþia
decarului fiind superbã, cu efect,
de la 16 metri, lângã barã.
Gazdele au replicat repede,
dar ºi pentru cã Bancu a avut o
primã reprizã de coºmar. Dupã
câteva ezitãri, a prilejuit un corner, din care Buhãcianu a egalat
cu o loviturã de cap, de lângã
cãpitanul oltenilor. Bancu s-a ales
ºi cu o loviturã în gleznã ºi apoi
cu un cot în mandibulã din partea adversarilor, fiind groggy.
ªtiinþa a intrat totuºi cu avantaj
la cabine. Mamut ºi-a trecut în
cont încã un assist, când l-a lansat pe Ofosu spre gol, fazã similarã celei din care ªtiinþa a marcat al doilea gol cu Mediaºul. De
la 2-1, registrul s-a schimbat,
oltenii fãcând pasul în propria
jumãtate, aºteptând zbaterea în
gol a gazdelor.

Repriza secundã, hidoasã

Ca de obicei, Bãlaºa a declarat forfait pe parcursul partidei,
iar Papp ºi Marius Constantin au
refãcut, dupã un deceniu, cuplul
defensiv de la Vaslui. Repriza

secundã a fost de-a dreptul enervantã. UTA a vrut sã atace, dar
n-a putut, Craiova putea ataca,
dar n-a vrut. A ieºit o reprizã fãrã
ocazii, iar terenul prost a împiedicat ºi el tentativele de fotbal.
Frustrate cã nu pot mai mult,
gazdele au abordat un joc dur,
iar dacã Rus a fost iertat de al
doilea galben, fiindcã l-a scos din
joc pe Vlãdoiu, Benga a fost eliminat pentru intrarea criminalã la
Mamut. ªtiinþa s-a mulþumit cu
avatajul minim, mizând cã arãdenii n-au forþã sã egaleze. Trupa lui Papurã a trãit periculos pe
final, s-a jucat cu focul ºi se putea arde la ultima fazã, dar Albu,
singur pe 6 metri, a reluat cu
capul în braþele lui Pigliacelli.
Craiova rãsuflã uºuratã, iese cu
toate punctele dintr-o zonã mai
periculoasã decât pare la prima
vedere ºi este lider înaintea derby-urilor cu FCSB ºi CFR Cluj.

Arad, noul Kosovo al Ligii I

Meciul s-a desfãºurat într-o atmosferã total neprielnicã, fapt reliefat ºi de Alex Cicãldãu la final.
UTA este o echipã limitatã, dar
extrem de agresivã, chiar durã,
iar Bãlaºa, Cicâldãu, Vlãdoiu, Bancu, Mamut ºi Screciu au suferit
lovituri puternice, dupã intrãri
peste limita regulamentului ale
arãdenilor. Unele au fost pedepsite, mute altele, tolerate de arbitrul
Marius Avram, care abia s-a îndurat sã-l elimine pe Benga, pe
final, deºi ºi Rus merita “roºu”,
mult mai devreme. Cicâldãu spune cã nu numai pe teren s-au comportat nesportiv cei de la Arad,
dar ºi în stadion sau în preajma
acestuia atmosfera a fost una ca
pe vremuri la Piatra Neamþ, Aradul fiind “noul Kosovo al Ligii I”.
Oameni care trebuie sã asigure
ordinea i-au agresat verbal pe jucãtorii ªtiinþei, iar meciul a fost
întrerupt în prima reprizã fiindcã
suporterii lãsaþi lângã stadion au
aprins materiale pirotehnice.

„Am avut un meci foarte greu
ºi cu o echipã foarte agresivã
care s-a strâns foarte bine în jumãtatea lor. Nu pot sã înþeleg un
singur lucru. Cum de aici au fost
atâþia suporteri, iar la noi nu e
voie. Au fost suporteri ºi mai
deranjant e cã am auzit poliþiºti
ºi pompieri din alte colþuri cum
ne înjurau. Am venit cu gândul
de a lua cele 3 puncte, asta era
cel mai important. Nu cred cã
am fãcut un joc foarte, foarte
bun, am avut ºi eu un teren foarte greu, dar ce e important e cã
am luat cele 3 puncte” a spus
Cicâldãu, care a deschis scorul
cu un ºut superb.

Papurã: „Trebuia sã închidem
meciul, puteam fi pedepsiþi
nedrept”

La finalul partidei de la Arad,
antrenorul ªtiinþei, Cornel Papurã, s-a arãtat deranjat cã echipa
sa a riscat sã fie egalatã la ultima
fazã a unui meci pe care l-a controlat, dar fãrã a se detaºa pe tabelã. „Nu a fost un joc foarte
frumos, ne-am panicat puþin.
Obiectivul principal era sã luãm
cele 3 puncte ºi am reuºit sã-l
îndeplinim. UTA a avut câteva
situaþii pe faze fixe, dar pe joc
nu ne-a surprins cu nimic. E o
chestie mentalã a jucãtorilor sã
încerce sã conserve rezultatul pe
final, acest instinct te face sã nu
mai ieºi, sã nu mai vii în presing,
plus cã terenul ne-a pus mari
probleme. Eºti dezavantajat când
încerci sã construieºti pe un teren greu, chiar dacã pe final am
avut om în plus, fiindcã pe un
astfel de gazon nu ai siguranþa
pasei. Fiecare victorie e importantã, indiferent de momentul în
care vine. M-a supãrat cã am
ajuns în situaþia de a putea fi egalaþi la ultima fazã, fiindcã trebuia
sã închidem meciul, am avut cu
câteva minute înainte o situaþie
de superioritate în careul advers
ºi nu am speculat-o. Poþi fi pedepsit. Era nedrept, dar am trãit
multe momente de acest gen.Im-

portant e cum suntem la finala
campionatului, nu acum, e ca la
maraton, conteazã unde eºti la final, nu dupã 13-14 kilometri.Urmeazã douã meciuri grele
pentru noi.”

cât au putut, au încercat, ºi-au
lãsat ºi ultimul strop de energie
pe teren. Dar e foarte important
sã înþelegem toþi de la club ºi din
Arad cã azi ne-a bãtut un jucãtor
care a costat un milion de euro (n.a. Alex Cicâldãu). Noi încercãm sã facem tot posibilul sã
creºtem, sã dezvoltãm clubul, dar
trebuie sã rãmânem ancoraþi în
realitate, sã vedem ceea ce putem noi. Vrem sã ne luãm la trântã ºi cu granzii campionatului, dar
s-a demonastrat, cel puþin în ultimele douã meciuri, cã e destul
de dificil sã facem acest lucru.
Asta nu ne descurajeazã, o luãm
de la capãt mâine” a spus Balint.

Balint: “Ne-a bãtut un jucãtor
care a costat 1 milion
de euro”

De partea cealaltã, antrenorul
celor de la UTA, Laszlo Balint, a
pus victoria Craiovei pe seama
diferenþei de buget, spunând cã
doar transferul lui Alex Cicâldãu
a costat 1 milion de euro. “Sunt
dezamãgit, nu supãrat. Nu am de
ce sã fiu supãrat pe bãieþi. Atât

Liga I, etapa a XIV-a
Astra – Mediaº ºi Viitorul – FC Botoºani
s-au jucat asearã.
Poli Iaºi – Clinceni, azi, ora 15
FC Argeº – Hermannstadt, azi, ora 17
Voluntari – Chindia, azi, ora 19.30
Sepsi – UTA, mâine, ora 17.30
Dinamo – CFR Cluj, mâine, ora 20.30
„U” Craiova - FCSB, vineri, ora 20.30
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1. Craiova
2. FCSB
3. CFR Cluj
4. Sepsi
5. Clinceni
6. Viitorul
7. UTA Arad
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Pase scurte, pase lungi

miercuri, 16 decembrie 2020

Mircea Canþãr

Gerard Houllier – o legendã
ºi poate chiar mai mult

În vara anului 1993 eram în Franþa,
însoþind echipa Craiovei, pe mandatul lui
Marian Bondrea, ºi el într-un fel un mare
ghinionist, într-un turneu de pregãtire precompetiþionalã. Presa din Hexagon închina adevãrate ode echipei naþionale condusã de Gerard Houllier, care mai avea
nevoie de un punct, unul singur, în partidele cu Israelul
ºi Bulgaria –ambele pe teren
propriu- pentru a ajunge la
Campionatul Mondial din
SUA. Gerard Houllier a pornit-o în viaþã ca profesor de
englezã, dar l-a luat nebunia
fotbalului ºi a devenit antrenor celebru, fãrã mari performanþe ca jucãtor. Preluase echipa naþionalã a Franþei
de la Michel Platini, dupã dezastrul la Euro 1992 ºi lucrurile au mers ireproºabil.
Chiar brici. Cu biletele calificãrii în buzunar, înaintea a
douã meciuri deloc grele,
numai dacã le pierdea pe
amândouã, cu Israelul ºi Bulgaria, n-ar fi plecat la turneul

final pentru a candida la titlul mondial. Lui
Houllier i se ridicau osanale, iar echipa naþionalã a “cocoºului galic” fusese botezatã „generaþia Houllier”. ªi a urmat nenorocirea: s-au pierdut ambele meciuri pe
Parc des Princes, în faþa unor adversari
la îndemânã. Israelul nu câºtigase vreo-

datã un meci în deplasare, iar Bulgaria a
marcat (2-1) în ultimele secunde ale partidei prin Konstantinov (17 noiembrie
1993), care avea sã strãluceascã ºi la turneul final. Singurul bulgar niciodatã uitat
în Franþa. L”Equipe a titrat atunci pe ºase
coloane „Incalificabil”. Ziariºtii francezi
apreciau cã pierderea celor
douã meciuri uºoare ºi decisive constituia un record
în materie de ghinion ºi stupiditate. Franþa era mutã.
Când va deschide gura Gerard Houllier nu-ºi va critica jucãtorii, nu va invoca
ghinionul ci va spune ceva
de o înlãnþuire aiuritoare a
detaliilor. La una dintre maliþioasele întrebãri directe el
va rãspunde tot elegant: sã
numim ceea ce s-a întâmplat o absenþã de luciditate.
În conferinþa de presã, la o
sãptãmânã dupã dezastru,
Gerard Houllier a început
aºa: „obiectivul n-a fost
atins, deci e normal sã plec.
N-am vrut sã mã hotãrãsc

sub presiunea emoþiei”. La 73 de ani, vârsta la care a decedat, Gerard Houllier intrã în Pantheonul antrenorilor francezi. Se
spune cã a adus pe Liverpool (1998-2004)
în era modernã, devenind o legendã a clubului. Pentru care a câºtigat Cupa Angliei,
Cupa Ligii, Cupa UEFA, Supercupa. N-a
câºtigat campionatul. A câºtigat în schimb
finala aceea nebunã a Cupei UEFA cu Deportivo Alaves (5-4 dupã prelungiri) cu
un Cosmin Contra, în pisc de formã, coechipier fiind cu Jordi Cruyff. Despre
aceastã despãrþire s-au exprimat nume
celebre din lumea fotbalisticã de astãzi:
Didier Deschamps, Zinedine Zidane, Arsene Wenger, Michael Owen, Gary Lineker, Jamie Carragher. Iar Jurgen Klopp,
actualul antrenor al lui Liverpool, i-a dedicat o mãrturisire mai mult decât emoþionantã. Bibliografia Houllier rãmâne un
obiect de studiu în lumea fotbalului modern. Ce paradox a fost ghinionistul fãrã
seamãn al anului 1993 pentru a fi rãsplãtit
apoi, în compensaþie, fiindcã existã justiþia imanentã, cu destule alte onoruri. Fãrã
nicio îndoialã Gerard Houllier a fost un
mare antrenor, un vizionar, rãsplãtit acum,
dar ce folos, cu toate onorurile.

