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Razie în Piaþa din Craioviþa Nouã

Ieri dimineaþã, poliþiºti din cadrul
Secþiei 5 Poliþie Craiova, jandarmi din
cadrul I.J.J. Dolj ºi G.J.M. Craiova,
pompieri din cadrul I.S.U Dolj precum
ºi reprezentanþi ai D.S.V.S.A. au desfãºurat o acþiune în piaþa din cartierul
Craioviþa Nouã, din Craiova, pentru verificarea modului în care sunt respec-

tate mãsurile pentru prevenirea ºi combaterea efector pandemiei de Covid 19.
Astfel, au fost verificate 46 de societãþi
comerciale, 17 locaþii de interes, fiind
legitimate totodatã 32 de persoane.
De asemenea, au fost aplicate 15
sancþiuni contravenþionale în valoare
de peste 2.000 de lei, dintre care 13

sanctiuni pentru nerespectarea mãsurilor individuale de protecþie. Astfel
de acþiuni sunt desfãºurate zilnic, sub
autoritatea Instituþiei Prefectului pe
raza întregului judeþ, fiind vizate în
special zone aglomerate, centre comerciale, pieþe, târguri ºi terase.
CRISTI PÃTRU
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Visuri desfrânate
de mãrire ºi mirare
MIRCEA CANÞÃR

În democraþia noastrã, a locului,
referirea e desigur la judeþul Dolj,
manifestându-ne civismul transparent, sincer ca niºte cetãþeni care nu
cunosc decât o singurã poruncã
„oneste bibere” (apud Radu Cosaºu)
opþiunile s-au împãrþit mereu la urne,
în anii din urmã, între liberali ºi social-democraþi, douã partide, nu de
ani luminã, pe care le putem numi liniºtit, fãrã teama de a greºi, rezonabile. Cu prizã. Mai mult sau mai puþin viguroase sau mai riguroase, de
la un rând de alegeri la altul, ele încã
au vigoare ºi o imagine care exclude
expectativa, pericolul mortal în viaþa fiecãrui partid. Urându-se violent
ºi vulgar, cel puþin în ultimii doi ani,
deºi s-au antipatizat mai permanent
fiindcã antipatia e mai profitabilã decât ura lipsitã de orizont, ele au contat ºi conteazã în ceea ce numim scena politicã a judeþului. Ei bine, dintro eroare de calcul tactic, respectând

cu sfinþenie comandamentele centrului, liberalii doljeni nici nu au dorit –
refuzând aprioric- sã discute cu social-democraþii pe seama unui „pod”
al colaborãrii în administrarea treburilor judeþului ºi Craiovei. ªi-au ales
parteneri de dans politic plus-useriºtii, acceptând cu stoicism pânã ºi
strâmbatul sofisticat din nas al acestora, prin compromisuri costisitoare
în planul imaginii, fiindcã „monstruasa coaliþie” nu va þine. Asta e o certitudine. Parteneriatul lor stupid, zis
de „dreapta”, deºi aparþin la familii
europene diferite, cumulat la nivelul
Doljului, a fãcut figura cunoscutã –
anemicã- în alegeri, dar asta de acum
nu mai conteazã. În faþa acestei realitãþi descumpãnitoare, astãzi când ne
aflãm în ajunul zilei de 22 decembrie
–în urmã cu 31 de ani cuplul prezidenþial fugea cu elicopterul- rãmânem furioºi. Deºi toate visurile generaþiei noastre au fost realizate: am

vrut libertate – o avem; am vrut graniþe libere – le avem; am vrut alegeri
libere pentru Parlament – le avem; am
vrut libertate de expresie – o avem;
am vrut economie de piaþã – o avem;
am vrut UE – o avem. Ne mai trebuie în continuare însã... polemica politicã. În forme exacerbate. La care
nu ne gândeam atunci. Unii se mai
rãfuiesc în continuare cu comunismul deºi pentru experienþa româneascã, discuþia –câtã mai este- rãmâne
confuzã ºi antipaticã. Când sileºti
prostia sã apeleze la tot întunericul
ei ºi sã mobilizeze toate energiile trãieºti degeaba. Dintr-o încrâncenare
care mai bolboroseºte în multe capete fierbinþi ºi tari nu poate rezulta
nimic folositor. E un caz de dambla,
cum ar zice un scriitor contemporan, care fãrã sã poatã emite o ordonanþã de urgenþã pomenea de instalarea unei stãri catastrofice de scârbire. Liberalii doljeni, respectând cum

spuneam cu sfinþenie poruncile centrului, ºi-au ales partenerii politici pentru urmãtorii ani ºi aceºtia vor revendica –nu este deloc exclus-, funcþia
de prefect. În acel moment toatã lumea bunã a liberalilor din teritoriu, va
avea motive îndreptãþite de... satisfacþie, putând bifa numai „împliniri”. Visurile desfrânate de mãrire ºi mirare
se vor amesteca într-o nãclãialã în
urma cãreia te trezeºti mai obosit decât te-ai culcat. Gândindu-mã la unii
dintre ei cu condescendenþa fireascã
nu le pot reaminti decât ceea ce Adam
Michnik într-o împrejurare (l-am întâlnit la Cetate), spunea: „Topica ºi
logica urii anti-comuniste sunt similare cu topica ºi logica urii comuniste”. Dar unii nu vor sã ia în seamã
astfel de detalii. ªi continuã sã creadã în tot felul de himere, fãrã nicio
legãturã cu viaþa omului de rând, acritã de aceastã pandemie fãrã sfârºit ºi
de alte ºi alte cumpene fireºti.

PMP DOLJ MERGE MAI DEPARTE
Aniºoara Stãnculescu,
preºedinte PMP Dolj:
”Vom face toate analizele interne care se impun
ºi vom reseta proiectul
politic PMP la Congresul
din 6-7 martie 2021”
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tului European prin 2 europarlamentari, fiind parte a celui mai
puternic eurogrup, cel al popularilor europeni.
Eºecul la limitã (4,94%) privind intrarea în Parlamentul României este o sincopã nedoritã în
evoluþia partidului nostru. Una
care poate fi depãºitã prin resetarea proiectului nostru politic ce
va avea loc la Congresul stabilit
pentru zilele de 6-7 martie 2021.
La acest forum naþional al PMP
se vor alege noile structuri de
conducere ale partidului ºi va fi
stabilitã direcþia politicã de urmat.
La nivelul organizaþiei judeþene PMP Dolj, vom face, la începutul anului viitor, analizele
care se impun în fiecare organizaþie localã ºi vom lua mãsurile necesare pentru a o reaºeza
în mod competitiv la un nou
start politic.
Toþi aleºii noºtri locali vor fi
în continuare ataºaþi ideii de dezvoltare a localitãþilor lor ºi vor
propune proiecte ºi hotãrâri menite a accelera aceastã dezvoltare. În Consiliul Judeþean Dolj nu
vom lãsa nesancþionate derapaje
ºi mãsuri care contravin aºteptãrilor doljenilor. Vom propune pe
agenda publicã localã idei ºi proiecte care sã stimuleze dezvoltarea ºi creºterea calitãþii vieþii în
comunitãþile doljene.
Mulþumind încã o datã pentru
încredere tuturor care ne-au
acordat votul, îi asigurãm de aceeaºi bunã credinþã pe care o vom
aºeza la baza tuturor demersurilor noastre ºi de aici înainte.
BIROUL DE PRESÃ
PMP DOLJ
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Elevii ªcolii Gimnaziale “Gheorghe Þiþeica”,
alãturi de copiii din mediile defavorizate
În fiecare an, în preajma
sãrbãtorilor de iarnã, elevii
ªcolii Gimnaziale “Gheorghe
Þiþeica” din Craiova s-au
obiºnuit sã ajute copiii din
medii defavorizate, cu situaþii financiare dificile. Nici
anul acesta, copiii proveniþi
din familii greu încercate de
viaþã nu au fost uitaþi de elevii claselor a III-a, care sub
îndrumarea doamnelor învãþãtoare ºi cu ajutorul pãrinþilor, au reuºit sã aducã zâmbete pe faþa unor copii triºti.
Din cauza situaþiei actuale
dificile, nu s-a putut desfãºura o acþiune de amploare, ca
cele din anii trecuþi, însã au
fost ajutate trei familii din comuna Beloþ (identificate de
ONG World Vision)- o familie
cu trei copii o familie cu patru
copii,o familie cu 2 copii.
Donaþiile au constat în alimente de bazã, îmbrãcãminte, încãlþãminte, jucãrii, rechizite ºi obiecte de igienã
personalã. Acestea au fost
aduse treptat la ºcoalã, respectându-se regulile de protecþie ºi distanþare.
Copiii, cadrele didactice º
pãrinþii au demonstrat cã, în
ciuda condiþiilor epidemiologice nefavorabile ºi a restricþiilor, se poate arãta înþelegere ºi compasiune, dãruind
momente de bucurie celor

neajutoraþi.
Cele douã familii au intrat
joi,17.12.2020, în posesia pa-

chetelor ºi au mulþumit celor
care ºi-au îndreptat gândurile ºi ajutorul asupra lor.

Crucea Roºie Românã – Filiala Dolj, acþiuni de informare pentru adulþi
ºi copii, cu un succes la ªcoala Gimnazialã „Nicolae Romanescu”
În cadrul proiectului ”Crucea Roºie
Românã – Activitãþi de Pregãtire ºi Rãspuns pentru Combaterea Pandemiei
COVID-19”, Filiala de Cruce Roºie Dolj
a derulat sesiuni de informare atât penSocietatea Naþionalã de Cruce Roºie din România, prin filialele judeþene, îºi desfãºoarã ,
conform unui program bine stabilit ºi foarte bine pus la punct,
campaniile de informare ºi de
sprijin în aceastã perioadã grea,
þinând cond de pandemia de
COVID – 19. Filiala Dolj a
SNCCR face parte din program.
Unul dintre programele de suc-

tru elevi, cât si pentru adulþi. Una dintre
acestea a avut loc la ªcoala Gimnazialã
„Nicolae Romanescu” din Craiova, desfãºuratã în online, din cauza COVID –
19, care s-a bucurat de un real succes.

ces derulate de filiala judeþeanã
de Cruce Roºie este cel care este
în parteneriat cu ªcoala Gimnazialã „Nicolae Romanescu” din
Craiova. „Parteneriatul cu ºcoala „Nicolae Romanescu” a fost
un succes. De asemenea, campaniile pentru adulþi au vizat informarea privind mãsurile generale de protecþie, stigmatizarea ºi
sãnãtatea mentalã ºi s-au derulat

la sediul unor instituþii publice,
precum ºi la alte societãþi comerciale. În aceastã lunã, filiala noastrã a derulat o astfel de acþiune
ºi la AUCHAN Craiova. Programul face parte din campania naþionalã de informare a SNCCR,
desfãºuratã în parteneriat cu
United States Agency for Development (USAID) ºi Federaþia
Internaþionalã de Cruce Roºie ºi
Semilunã Roºie (IFRC) ”, a declarat Maria Vintilã, director
al Filialei Dolj a SNCCR.

Copii încântaþi de program

În baza unui parteneriat semnat cu ªcoala „Nicolae Romanescu”, s-au desfãºurat sesiuni de
informare online, cu 389 de elevi
din clasele V – VIII, de la instituþia de învãþãmânt aminititã.
„Acþiunea s-a desfãºurat în ultima sãptãmânã a lunii noiembrie,
în timpul programului „ªcoala
altfel”, , în cadrul parteneriatului
pe care îl avem cu Filiala Dolj de

Cruce Roºie. Au participat toþii
elevii de gimnaziu, îndrumarea
fiind fãcutã de douã voluntare ale
Crucii Roºii - Corina Pepenaru ºi Ioana Andreea Hîrºoveanu . Toate activitãþile s-au
desfãºurat online, timp de câte
o orã, în fiecare zi (23 – 27 noiembrie) cu participarea tuturor
elevilor ºi a cadrelor didactice.
Au fost îndrumãri interactive, iar
copiii s-au arãtat foarte încântaþi.
Au participat la diverse jocuri, li

s-au pus întrebãri, au rãspuns ºi
fiecare a primit un punctaj. Cadrele didactice au participat ºi ele
la acest proiect. Referitor la parteneriat, acesta va continua, iar
în lunile ianuarie – februarie 2021
vom primi alte materiale informative în ceea ce priveºte protecþia personalã ”, a precizat
prof. Viorica Boldiºor, coordonator de proiect la ªcoala Gimnazialã „Nicolae Romanescu”.
CRISTI PÃTRU
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Medicul Khadra Mohamad Ghassan:

“Boala nu face diferenþe între naþionalitãþi,
este o perioadã grea pentru toatã lumea”
Medicul Khadra
Mohamad Ghassan este
un nume cunoscut în
lumea medicalã craioveanã. S-a nãscut în
Siria, la Damasc ºi a
venit la Craiova înainte
de 1989, anul Revoluþiei
fiind anul absolvirii. A
terminat Universitatea
de Medicinã ºi Farmacie din Craiova ºi acum
este medic specialist în
medicinã internã. Cunoaºte foarte bine limba
românã ºi iubeºte în
mod special Craiova.
Face parte din grupul de
informare/sprijin creat
la nivelul Ambasadei
Republicii Arabe Siriene la Bucureºti, grup
care se ocupã de informarea corectã a cetãþenilor sirieni din România pe tema pandemiei
de Covid 19.
Este o întrebarea pe
care o adresez frecvent în
ultima perioadã de timp. Poate fi consideratã
pandemia de Covid 19 cea
mai mare provocare a omenirii din ultimii 15 ani?
Sigur, este cea mai mare
provocare. ªi asta prin faptul cã a afectat într-un timp
foarte scurt întreaga planetã, prin numãrul mare de
pierderi de vieþi omeneºti,
problemele din sistemele de
sãnãtate. A declaºat probleme economice, sociale,
mulþi oameni vor fi pe viitor
afectaþi ºi psihic. Am vãzut
campanii de fake news, teorii ale conspiraþiei, iar spre
deosebire de problemele
deja existente pe planetã,
aceastã pandemie nu a þinut
cont de puterea statelor ºi a
creat probleme, drame adevãrate. Sã nu uitãm însã de
sãrãcia din Africa, embargo-urile politice asupra unor
state ºi schimbãrile climatice, care au devenit ºi mai
apãsãtoare în aceastã perioadã teribilã.
Pânã acum s-a comunicat bine În România ?
Cum aþi caracteriza prestaþia medicului Raed
Arafat ?
Doctorul Arafat a fost,
este ºi va rãmâne un profe-

sionist desãvârºit, dar ca ºi
rãspuns la întrebarea dumneavostrã, comunicãrile
transmise de doctoral Raed
Arafat sunt niºte hotãrâri
comune luate de un grup de
lucru format din specialiºti,
þinând cont, bineînþeles de
recomandãrile OMS ºi a instituþiilor abilitate din România. Consider cã prin tot
ceea ce a fãcut în toatã activitatea sa din România, ºi
cu atât mai mult în aceastã
pandemie, doctorul Raed
Arafat a dat dovadã de profesionalism ºi ºi-a arãtat devotamentul ºi dragostea faþã
de þara noastrã.
Dar în perioada asta,
totuºi cine ar trebui sã comunice mai mult : medicii sau guvernanþii ?
Cu siguranþã medicii, fiind vorba acum de o crizã
sanitarã, sunt mai autorizaþi
în a recomanda oamenilor
ceea ce este de fãcut în
aceastã situaþie, alãturi de
specialiºti în comunicare
care sã poatã transmite
transparent, correct, toate
informãrile, mesajele medicilor. Treaba guvernanþilor
ar trebui sã fie sã creeze
cadrul prin care informaþiile medicilor sã ajungã cât
mai clar la populaþie, pentru
a evita neînþelegerile sau a
apariþia fenomenului de fake
news/teorie a conspiraþiei.
Nu sunteþi doar un medic foarte bun ºi apreciat

în comunitatea noastrã localã, dumneavoastrã reprezentaþi ºi comunitatea
sirianã din Craiova. Au
existat cazuri de infectare ºi în rândul lor? Cum
au trecut prietenii dumeavoastrã, connaþionalii
dumneavoastrã, de impasul acestei boli ? ªi ce-i
îndrumaþi sã facã ?
Aºa cum am mai zis mai
devreme, boala nu face diferenþe între naþionalitãþi, ºi
astfel aceastã perioada a
fost la fel de grea pentru
toatã lumea. Încã de la începutul pandemiei am recomandat tuturor pacienþilor,
prietenilor, conaþionalilor
mei, prudenþã maximã, respectarea normelor de igienã, a distanþãrii fizice, purtarea mãºtii. Cred cã este
bine sã ne vaccinãm, aceasta fiind sigurã, atâta timp
cât state extrem de dezvoltate au dat deja ok-ul acestui vaccin. În general, pentru orice medicament, cea
mai bunã probã este proba
timpului, dar þinând cont de
situaþia fãrã precedent creatã de aceastã pandemie,
luând în calcul uriaºa dezvoltare a cercetãrii în domeniu, a tehnologiei de care
omenirea dispune, studiile
anterioare ºi sprijinul financiar enorm oferit celor
care au dezvoltat vaccinul,
s-a ajuns la realizarea acestuia în timp record.

Când credeþi cã ar începe campania de vaccinare în România ? Sistemul
medical este pregãtit ?
Campania de vaccinare va
începe atunci când Agenþia
Europeanã a Medicamentului va autoriza vaccinul, cel
mai probabil vorbim aici de
cel creat de Pfizer-Biontech,
Primele doze ar urma sã
ajungã la sfârºitul lunii decembrie, astfel vaccinarea
putând fi efectuatã cel mai
devreme înainte de sfârºitul
anului sau la începutul anului viitor. Din punct de vedere al factorului uman, colegii
mei, medici, asistenþi, au fost
pregãtiþi pentru orice situaþie ºi cred cã sistemul medical va face faþã ºi va trece
cu bine acest test. Cred cã
informarea ar trebui fãcutã
doar de specialiºti în domeniu, fãrã prea mare implicare a politicului, pentru a avea
un numãr cât mai mare de
oameni vaccinaþi, dupã ce
aceºtia se conving cã vaccinul este sigur.
Pãstraþi legãtura ºi cu
rudele din Siria, ce vã
spun în legãturã cu acest
virus ? Situaþia este asemãnãtoare cu cea din
România.
Situaþia globalã este delicatã, dar cu atât mai mult în
þara mea natalã, Siria, care
a suferit foarte mult în ultimii ani, ºi din cauza situaþiei
create de embargo-ul econo-

mic impus, efectul pandemiei
este mult mai accentuat, fiind mult mai dificil sã facã
rost de aparaturã medicalã,
medicamente ºi multe alte
lucruri necesare pentru a
face faþã acestei provocãri
uriaºe. Aº vrea sã amintesc
aici efortul ºi sacrificiul pe
care l-au fãcut colegii mei
medici din Siria pentru a salva vieþile oamenilor, chiar cu
preþul propriilor vieþii, acest
lucru fiind valabil pentru medicii de pretutindeni. La nivel de mãsuri luate de guvern, ele sunt asemãnãtoare
celor luate aici.
Pânã la vaccin ar trebui
sã respectã, niºte reguli
de prevenþie. Cât sunt ele
de importante ?
Importanþa regulilor de prevenþie este maximã, în medicinã numindu-se profilaxie
primarã. Indiferent despre ce
boalã vorbim , este mai bine
sã previi decât sã tratezi. Aici
putem aduce în discuþie imporanþa unei diete sãnãtoase,
a unui stil de viaþã sãnãtos,
astfel încât sã avem o imunitate mai bunã a oamenilor. La
fel de important este sã menþionãm cã aceste reguli de
prevenþie vor rãmâne valabile chiar ºi dupã ce va începe
vaccinarea.
Þin sã transmit tuturor,
sãrbãtori fericite, sãnãtate,
sã þinã cont de situaþia actualã ºi sã nu uite de normele de prevenþie.
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UNITATEA administrativteritorialã Ostroveni, judeþul
Dolj, anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.3 ºi 4, începând cu data
de 28.12.2020, pe o perioadã de
60 de zile, la sediul Primãriei
Ostroveni, 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.
UNITATEA administrativ-teritorialã Giubega, din judeþul Dolj,
anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.15,
20, 24, începând cu data de
28.12.2020, pe o perioadã de 60
de zile, la sediul Primãriei Giubega, 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.

Comuna Afumaþi, cu sediul în sat Afumaþi, Str. Principalã, nr. 37, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea a 2 (douã) funcþii contractuale vacante pe perioadã
nedeterminatã de: Muncitor
necalificat în cadrul Compartimentului „Pazã ºi Gospodãrire Comunalã”, conform H.G.
nr. 286/23.03.2011. Concursul
se va desfãºura astfel: -Proba scrisã în data de
14.01.2021, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 18.01.2021,
ora 10.00. Pentru participarea
la concurs candidaþii trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: studii gimnaziale;
fãrã vechime. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrãtoare de la publicarea anunþului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,
la sediul Primãriei Comunei
Afumaþi, Localitatea Afumaþi,
Str. Principalã, nr. 37, judeþul
Dolj. Relaþii suplimentare la
sediul: Primãriei Comunei
Afumaþi, Localitatea Afumaþi,
Str.Principalã, nr. 37, judeþul
Dolj, persoanã de contact:
Duta Claudia-Diana -Consilier
Juridic, telefon 0251/318.001,
fax 0351/420.220.
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.
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VÂNZÃRI

Proprietar, vând casã
nouã, BORDEI. Telefon:
APARTAMENTE 0752/641.487.
VÂND apartament 2 ca- Vând casã Cioroiaºi +
mere, ultracentral, Piaþa anexe, teren 3000 mp.
Prefecturii. Telefon: Telefon: 0765/152.614.
0768/107.255.
Vand apartament cu 2 CUMPÃRÃRI
camere decomandate. Cumpãr apartament 3
Telefon: 0766/348.398. camere, centru. Telefon
Vând/schimb 2 camere 0729/960.795.
mari, baie, bucãtãrie cu Cumpar garsoniera,
apartament parter/etaj 1. bloc nou, zona semi35.300 euro. Telefon: centrala, etaj 1 sau 2,
Craiova. Pana atunci, in0772/134.197.
Vând/schimb cu garso- chiriez garsoniera goanierã, o casã la þarã, trei la pentru depozitare carti
camere. Telefon: 0775/ si haine. Telefon: 0723/
013.004.
502.588.
Vând/schimb 2 camere
TERENURI
mari, bucãtãrie, hol, Vând teren intravilan –
baie, boxã, apã, gaze, Cârcea la stradã – 4.000
curent cu garsoniera mp – 10 euro negociabil.
decomandatã. Telefon: Telefon: 0766/503.967.
0772/134.197.
Vând în Bãile Govora
Vând (schimb) aparta- 400 mp ºi 1500 mp; asment Craiova ºi casã falt lângã pãdure, utilitãþiPleniþa cu apartament 4 le instalate. Telefon:
camere Craiova central, 0744/563.640, 0770/
et. 1 + diferenþa. Telefon: 661.438.
0351/802.305.
Vand 1200 mp - teren
CASE
intravilan cu fundatia caVând casã veche, Cra- sei turnata, 5000 euro in
ioviþa. Telefon: 0729/ Draganesti - Olt. Telefon:
0724/339.319.
960.795.
Vând 3 camere, salã Vând loc pentru casã la
beci cu fundaiþe din be- 10 km Craiova (ºi alte
ton + teren 3000 mp, construcþii diverse). TeleComuna Terpeziþa, Dolj, fon: 0727/884.205.
zona Brestuica. Telefon: Vând teren Predeºti,
0251/418.760, 0770/ 800 mp, utilitãþi, pitoresc,
671.659.
ideal pentru casã sau
Vând casã utilatã, mobi- casã de vacanþã. Telelatã, oraº Segarcea, str. fon: 0773/996.446.
Eroilor. 40.000 euro. Tel. Vând teren intravilan SC
0744/968.675.
Avioane Sa Craiova, suVând casã cu teren prafaþã 1,25 Ha. Telefon:
2000 mp, 3 camere cu 0769/456.241.
baie ºi hol construite in Vând teren 2000 mp (lo2013. Str. Carierei, nr. 7, curi de casã intravilan cu
comuna Cerãt, Dolj. toate utilitãþile apã, canal,
22.000 euro. Telefon: electricitate, gaze) Câr0730/890.280.
cea - situat în faþa vilelor
Vând casã frumoasã în de la ieºirea din Comucomuna Vîrtop, judeþul na Cârcea pe dreapta
Dolj. Telefon: 0745/ spre Craiova. Telefon:
602.001.
0720/231.610.
Vând (schimb) casã lo- Vând 2 terenuri langa
cuibilã comuna Periºor, FABRICA DE TERMOcadastru, anexe, apã PANE ,,Q FORT” –
curentã, canalizare la GARA PIELESTI pt. inpoartã, teren 4500 mp, vestitii 5000 m. Pret nelivadã cu pruni, vie. Te- gociabil. Telefon: 0752/
lefon: 0765/291.623.
641.487.
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publicitate

Liga 22 Decembrie 1989 Craiova, convoaca Adunarea
Generala Extraordinara pe data de 22.12.2020 in Sala Prefecturii Dolj, Craiova, pentru a discuta situatia sediului Ligii
22 Decembrie 1989 din strada A.I. Cuza, 129 APT, pe care
presedintele si secretarul Ligii 22 Decembrie 1989 incearca sa-l instraineze ilegal fara acceptul membrilor acestei
Ligi si eliberarea acestora din functii pentru grave abateri
de la statutul Ligii.
Daca nu se intruneste cvorumul sedintei, urmatoarea
Adunare Generala va avea loc pe data de 06.01.2021, orele 12:00, in acelasi loc.
Semneaza Vicepresedintele Ligii 22 Decembrie 1989
Craiova, Nicolae Teodor – membru fondator

SC AURVILA SRL, prin IOVAN AUREL, aduce la cunostinta publicului decizia etapei de incadrare a APM Dolj,
in procedura de reglementare conform HG 1076/2004: Planul
(PUZ) pentru SCHIMBAREA DESTINATIEI ZONEI STUDIATE DIN ZONA PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE IN ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE P+3+M, in
Com. Carcea, sat Carcea, T3, P8, str. Banu Maracine, Jud.
Dolj, nu necesita evaluare de mediu si nici evaluare adecvata
urmand a fi supus procedurii de adaptare fara aviz de mediu.
Documentatia care a stat la baza luarii deciziei etapei de
incadrare se poate consulta in zilele de luni-joi intre orele 800
– 1430 si vineri intre orele 800-1200 la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Dolj, str.Petru Rares nr.1, Craiova sau pe
sit-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro.
Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite in
Vând loc de casã 500 S.C. ÎNCHIRIERI UTILA- Vând piedestal, veiozã, scris in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii
mp, intravilan Criva, as- JE OLTENIA S.R.L. aerotermã, noptierã, ca- in mass-media, zilnic la sediul APM Dolj (fax:0251419035,
falt, pomi fructiferi, posibi- efectueazã lucrãri, exe- lorifer, masã toaletã, pat e-mail office@apmdj.anpm.ro)
litate 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.

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.
Construcþii, þiglã metalicã,
reparaþii, accesorii, dulgherie, vopsitorie, orice
tip de materiale, orice
mici reparatii de urgenþã, izolaþii, discount între
10%-15%. Telefon:
0726/940.142.
ACOPERIªURI Lindab,
orice mici reparaþii, zugrãveli, jgeaburi, dulgherie.
Telefon: 0757/790.001.
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.

cuþie a drumurilor, rigoale, compactare, cãi pietonale. Telefon: 0744/
800.338.

AUTO

Vând ML 320 din august 2007- 250.000 Km.
Preþ 8000 Euro, full options, MERCEDES 270
din 2004 Numere Italia,
preþ 3000 E, KIA Karnivale 7 locuri- 3000 E. Telefon: 0765/561.809;
3533770710.
Vând DACIA 1310 cu
toate taxele la zi. Telefon:
0727/884.205.

VÂNZÃRI DIVERSE

VÂND curcani, gâºte,
raþe, gãini, cocoºi, pãsãri
crescute cu cereale. Telefon: 0765/609.798.
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.

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 ponei. Telefon:
0748/145.050.
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 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 bicicletã bãrbat,
puþin folositã, menghinã,
uruitoare. Telefon: 0721/
483.933.

CONDOLEANÞE

Mircea ºi Ileana Canþãr
deplâng stingerea din
viaþã a celui care a fost
avocat Mihai Neagoe,
decan al Baroului Dolj,
persoanã aleasã, afabilã ºi de excelentã condiþie civicã. Dumnezeu
sã îl odihneascã în liniºte ºi pace! Condoleanþe
familiei îndoliate!

Comuna Valea Stanciului anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia
pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Modernizare drumuri de interes local in comuna Valea Stanciului, judetul Dolj,, propus a fi amplasat in comuna Valea
Stanciului, judetul Dolj.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Dolj, http://
apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la
proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la
data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei
pentru Protectia Mediului Dolj.

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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sport

Pase scurte, pase lungi
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

„Nu poþi fi ºi popã ºi hoþ”
Universitatea Craiova – FCSB 0-2
A marcat: Man 39, 55.
Universitatea Craiova: Pigliacelli 5 – Vlãdoiu 4, Bãlaºa 2, M. Constantin 1, Bancu 1 – Nistor 3, Bic 2
(Screciu ’78) 2, Cicâldãu 4 (Cãpãþânã ’78) 1 – Baiaram 1 (Ivan ’30) 0 (zero), Mamut 3, Ofosu 4 (Bãrbuþ
’70) 1. Antrenor: Corneliu Papurã
FCSB: A. Vlad – V. Creþu, I. Cristea, Ov. Popescu,
Panþîru (Briceag ’46)- Moruþan, G. Simion (Perianu
’64), Olaru – D. Man, Fl. Tãnase (Buziuc ’82), Fl. Coman (O. Popescu ’82). Antrenor: Anton Petrea
Arbitru: Ovidiu Haþegan 6.
Craiova a dezamãgit în derby-ul cu FCSB, fiindcã ºi-a imaginat cã locul acela de lider, ocupat în destule etape, are un fundament. Ei bine, nu prea avea.
Nici ca joc, nici ca valoare, nici
ca potenþial fizic. Au fost destule semne cã Universitatea ºi-a
depãºit condiþia în parcursul
avut în campionat. Eºecurile cu
Tbilisi, Clinceni sau Chindia au
fost numai vârful aisbergului,
fiindcã ºi majoritatea victoriilor
fuseserã rodul norocului, al unor
execuþii individuale sau al ambiþiei suplimentare, al dorinþei de
revanºã dupã titlul pierdut la potou. Cu Bergodi, dupã ce s-a accidentat Koljic ºi a plecat Mihãilã, echipa pãrea impotentã, fãrã
soluþii, fãrã orizont. Cu strategia mai ofensivã a lui Papurã se
spera cã se poate compensa
cumva absenþa celor doi. A

funcþionat oarecum, dar cu „tiriplicii”, când a venit examenul
important, alb-albaºtrii au cãzut
de sus ºi s-au lovit rãu, „au fãcut buba” ºi doare. S-au lovit
însã de realitate. E o vorbã, „nu
poþi fi ºi popã ºi hoþ”. E greu ca
Universitatea sã ºi vândã bine,
sã ºi facã performanþã. Nu e imposibil, dar îþi trebuie o strategie idealã, pusã în practicã de
manageri versaþi, dar în acelaºi
timp loiali. Universitatea a fost
aproape sã ia titlul, dar nu l-a
luat. ªi chiar dacã-l lua, conta
numai ca trofeu pentru suporteri, nu avea o continuare fezabilã. S-a ºi constatat imediat, în
cupele europene, cu minuscula
Tbilisi. E greu sã aducã jucãtori
de clasã, fiindcã nu se cheltuie
milioane, vânzãrile acoperã bugetul, banii nu se duc decât întrun mic procent pentru „acope-

rirea gãurilor”. ªi chiar dacã refaci echipa din mers, mai mult
e „cârpealã”, nu poþi suplini plecãrile cu fotbaliºti mãcar de acelaºi nivel. Oricum, nu imediat.
Iar pe jucãtorii cu potenþial pe
care i-a crescut i-a vândut. Nu
mai sunt Mitriþã, Koljic ºi Mihãilã, iar FCSB încã îi are pe
Man, Coman, Tãnase ºi i-a adus
lângã ei ºi pe Olaru ºi Moruþan.
ªi poate nici aºa nu le ieºea pasenþa, dacã nu-l aducea pe „magul Tommy”, cu „preparateleminune”. FCSB a masacrat tot
în cale în acest sezon, dacã
scoatem din calcul perioada de
infectãri, marcheazã mai mult
decât o fac rivalele laolaltã. CFR
a evitat o luptã directã cu FCSB,
ºtiind cã-i este inferioarã valoric, dar a avut armele, respectiv
potenþialul fizic, de a câºtiga altfel bãtãlia. Vorbim ºi de o echipã construitã pentru a aborda
astfel partidele, pe când Craiova are alt pedigree, e mai puþin
pragmaticã, nu exceleazã prin
forþã. Dar ºi când a pus pe tarabã, a avut ce pune, la fel ca
FCSB, pe când CFR nu-ºi poate propune sã dea lovituri în
mercato.
Cu FCSB, Craiova a încercat
sã se impunã în prima reprizã,
cât timp a putut sã reziste din
punct de vedere fizic la nivel cu
rivala, apoi sã-ºi apere eventualul avantaj. Sau mãcar un 0-0. A
contat mult cine deschidea sco-

Cronica unei alte umilinþe
Craiova e victima preferatã ale FCSB-ului de ani de zile.
Ne bat pe unde ne prind.
Ghencea, Severin, Extensiv,
Arena Naþionalã, Piteºti, vechiul “Ion Oblemenco”, noul
“Ion Oblemenco”, oriunde. ªi
pe Marte dacã jucãm, probabil cã n-avem nicio ºansã.
Mângâiem cele douã victorii
pe care le avem cu ei de parcã am fi aur gãsit din întâmplare. Totuºi, ce s-a întâmplat
în repriza a doua a meciului
din urmã nu cred cã am mai
vãzut de când a revenit echipa în Liga I. Probabil numai
la acel 0-5 de la Giurgiu, din
2014, a fost pusã Craiova în
inferioritate în asemenea hal,
ori la Leipzig, deºi acolo mãcar a marcat. Iar pe vremea
aceea nu era liderul campionatului. Iar cu FCSB, chiar
dacã au fost destule umilinþe,
nici la acel 2-5 de la Severin,
cu Mangia, nici la acel 0-3 la
Bucureºti, cu Mulþescu ºi nici
chiar la acel 1-4 cu Papurã,
la începutul pandemiei parcã
n-a fost atât de rãu. Repriza a
doua a derby-ului a fost umilinþã totalã pentru Craiova ºi
fanii sãi, am vãzut o echipã debusolatã total, rãvãºitã, nici de

sparring-partner n-a avut faþã.
FCSB, care pierduse cu câteva zile înainte în Gruia, a defilat nestingheritã pe “Ion
Oblemenco”, s-a distrat cu
bieþii jucãtori ai lui Papurã, iar
antrenorul ar fi putut probabil numai sã arunce prosopul.
Pânã la 0-1, Craiova a avut
ocaziile. Mamut ºi Cicâldãu lau testat pe Vlad, dar neconvingãtor. Tot Cicâldãu a trimis cu capul, peste poartã, la
o centrare idealã a lui Vlãdoiu. Pânã aici a jucat Craiova.
Sau puþin mai mult, pânã a luat
gol. Apoi, debandadã totalã,
crizã nestãvilitã nici de intrarea la vestiare.
La deschiderea scorului,
Coman a avut spaþiu ºi timp
sã-i vâre mingea lui Man, care
a plecat de lângã Bancu ºi i-a
dat la prima barã lui Pigliacelli.
I-am reproºat italianului, dar nu
ºtiam cã o sã evite un dezastru, dupã pauzã. În repriza a
doua a fost mãcel. E clar cã
dacã oferi spaþii unei echipe
precum FCSB te sinucizi, iar
Craiova s-a expus extrem de
uºor ºi de nesãbuit. Nu a încasat de la rivalã nici un sfert
din cât ar fi putut. Man s-a
distrat, niºte jaloane l-ar fi în-

curcat mai mult, Moruþan a
dansat pe lângã Bancu pânã i
s-a aplecat cãpitanului Craiovei, Olaru ºi Tãnase au intervenit decât când era cazul, iar
lui Coman i s-a fãcut milã de
olteni, fiindcã a ratat de parcã
avea “sub 2,5 goluri” la pariuri.
Dar umilinþa a fost totalã. Am
dat senzaþia cã puteam primi
gol la fiecare acþiune, am fost
sac de box.
Pentru statisticã, ar fi de
menþionat ºi ocazia lui Mamut
din repriza a doua, dar printre atâtea ºanse de gol ale oaspeþilor parcã þi-e jenã sã pretinzi cã ai fi putut relansa partida. OK, FCSB are forþã ofensivã, dar când vezi cã au jucat cu Ovidiu Popescu stoper
ºi cã l-au bãgat ºi pe Briceag,
atunci e grav cã nu le-ai dat
mãcar o “boabã”.
Mai e un meci, la CFR, dar
ºi dacã vii cu toate punctele
din Gruia nu speli ruºinea trãitã cu FCSB. Se spune ºi cã
poþi câºtiga titluri învingând
echipele mici, dar când treci
prin astfel de umilinþe ºi îþi mai
aduci aminte ºi ce s-a întâmplat cu Tbilisi, îþi vine sã-l laºi
naibii de titlu, cã nu-l meriþi
sub nicio formã!

precum Lewandowski. Craiovenii se târau spre minge, iar trupa
lui Petrea zburda pe teren, domina prin forþã fizicã, care-i permite sã-ºi punã în practicã valoarea intrinsecã a jucãtorilor.
Ce va face Craiova în continuare? Îºi permite o schimbare
de marcã la nivelul staff-ului tehnic, cu preparator fizic cu tot,
dar care ar implica, mai mult ca
sigur, ºi o revoluþie la nivelul lotului? Dacã nu, va rãmâne un
club stabil financiar, care nu riscã sã aibã mari probleme dacã
nu-ºi îndeplineºte obiectivele de
performanþã, va rãmâne o echipã cu potenþial de podium, dar
care nu poate spera decât printro conjuncturã la mai mult, ºi
probabil niciodatã la tot.

rul. CFR a dat gol ºi s-a ghemuit
lângã propriul careu pânã la final, având ºi aceastã abilitate, dar
ºi noroc. Craiova nu a putut repeta scenariul, neavând nici un
pic de ºansã, nici organizare impecabilã, dar nici forþa fizicã a
campioanei. Pasa cu rol de assist a lui Nistor pentru Mamut
n-a adus golul, fiindcã Vlad a fost
inspirat. În schimb, pasa lui Coman pentru Man a avut parte de
inteligenþa atacantului, dar ºi de
erorile lui Bancu ºi Pigliacelli. Aici
s-a rupt totul, iar apoi s-au evidenþiat e problemele Craiovei.
Fizice, dar ºi de moral. În repriza a doua a fost ca în Barcelona
- Bayern, scorul neluând proporþii fiindcã, Coman nu e Koman,
iar FCSB nu are un nouar, un killer

Liga I, etapa a XV-a
Chindia – FC Argeº 2-2
Au marcat: Deslandes 35, Dulca 41 / ªerban 34,
Grecu 72.
Mediaº – Viitorul 1-0
A marcat: Baco 48.
Hermannstadt – Poli Iaºi, Botoºani – Voluntari
ºi Clinceni – Dinamo s-au jucat ieri.
UTA – Astra, azi, ora 17.30
FCSB – Sepsi, azi, ora 20.30
CFR Cluj – „U” Craiova, mâine, ora 21
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1. FCSB
2. Craiova
3. CFR Cluj
4. Sepsi
5. Clinceni
6. Chindia
7. Viitorul
8. Botoºani
9. UTA Arad
10. Mediaº
11. Dinamo
12. Hermann.
13. Voluntari
14. Astra
15. FC Argeº
16. Poli Iaºi
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36-14
19-9
18-6
23-12
15-9
12-12
19-19
20-21
13-19
19-26
17-17
16-20
19-24
15-21
14-24
13-35
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11
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