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Toate clãdirile ce vor fi construite
Casa Noastrã
Noastrã:: Brand-ul Q-Fort din 2021 trebuie sã aibã consum
n-are „rãu” pe podiumul
energetic aproape zero
exportatorilor cu capital românesc!
interviu / 3

Peste 48 kg de articole pirotehnice,
ridicate de poliþiºti

Ieri dimineaþã, poliþiºti din
cadrul Serviciului Arme Explozivi ºi Substanþe Periculoase Dolj ºi Secþiei 6 Poliþie
Craiova au efectuat o percheziþie la domiciliul unui tânãr
de 26 ani bãnuit de efectuarea

de operaþiuni cu articole pirotehnice fãrã drept. În urma activitãþilor desfãºurate, poliþiºtii au identificat 48 kg de articole pirotehnice tip baterii de
artificii ºi petarde, deþinute
fãrã drept. Întreaga cantitate

a fost ridicatã pentru cercetãri. În cauzã, poliþiºtii continuã ancheta sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de operaþiuni
cu articole pirotehnice efectuate fãrã drept.
CRISTI PÃTRU
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Casa Noastrã: Brand-ul Q-Fort n-are „rãu” pe
podiumul exportatorilor cu capital românesc!
MIRCEA CANÞÃR
Mai bine ca anul trecut? Nu se poate. Ba se poate, ne asigurã ªtefan
Cherciu, mereu senin ºi dezinvolt în
discuþiile de orice naturã. Patronul
Companiei Casa Noastrã, producãtorul titrat în tâmplãria termo-izolantã
din lemn ºi PVC, n-are nevoie de
nicio prezentare. Are deja notabilã
anvergurã în peisajul economiei doljene. E un lider. Un reper. Îl aºezãm
lângã patronul de la Cerealcom, Mihai Anghel, –alt domeniu de activitate- ºi acesta aureolat de rotunde împliniri. Pe ªtefan Cherciu îl legitimeazã performanþele, într-unul din segmentele dinamice ale sectorului de
materiale pentru construcþii, brandul Q-Fort devenind cunoscut nu doar
în þarã cât ºi afarã. Compania a ajuns
în topul marilor exportatori cu capital românesc. Nu prea le dãm importanþa cuvenitã, ºi ar trebui comentatã in-extenso aceastã strategie riscantã din cale afarã, a guvernanþilor.
Se spune cã una din zece ferestre
vândute în Italia ar fi produsã în
imensele hale ale companiei cu sediul la Pieleºti, sub deviza „inventivitate ºi calitate, competenþã ºi dinamism”. Deviza nu e afiºatã nicãieri.

O deduci. Am mai scris despre „Casa
Noastrã”, un vector al economiei
doljene. La marginea unui an, nu sucit, cât menit sã alunge orice speranþã, care a pus la încercare, înainte de toate „rezistenþa” în faþa pandemiei de Covid, „Casa Noastrã” raporteazã o creºtere de 5-7% a cifrei de
afaceri, undeva la 72 mil. euro, ceea
ce înseamnã, concret, o creºtere de
5 mil. euro faþã de anul trecut. Paradoxal, prin luna aprilie a.c. când întreaga noastrã viaþã economicã, socialã, culturalã, devenise neliniºtitoare din cauza pandemiei, ªtefan Cherciu nu dispera ºi opina cã pânã la finele anului, se „redreseazã”. Optimismul sãu, de regulã tonic, pãrea
acum oarecum exagerat. O parantezã, pe care am sã încerc sã nu o dezvolt prea mult. Pentru ªtefan Cherciu, om credincios, cu familie solidã, Dumnezeu existã. Ba chiar ºi îngerii existã. Numai cã nu sunt în cer.
Dumnezeu e lãuntric ºi nu transcendent. E principiul aprioric al conduitei noastre. El este în noi ca o condiþie de posibilitate a altruismului, a
spiritului comunitar, a speranþei,
dreptãþii, milei, iubirii, cãinþei etc.

Când spunem despre cutare cã „nare niciun Dumnezeu”, cã „n-are nimic sfânt în el”, înseamnã cã matca
aprioricã a virtuþii –principiul conduitei ºi moralitãþii din noi- îi este avariatã. Alegerea de a face binele ca sã
fim rãsplãtiþi ºi de a nu face rãul din
frica de pedeapsã eternã sunt impure. Noi suntem „casa Domnului” ºi
în noi e „împãrãþia Cerului”. Una e
sã îl scoþi pe Dumnezeu coafat mitologic din laboratorul transcendentului ºi alta e sã îl scoþi din laboratorul conºtiinþei care n-are nevoie de
travestiuri. Una e sã spui „cred în
Dumnezeu” ca fiinþã eternã ce mã va
primi la sânul Lui ºi alta e sã spui
„cred în Dumnezeu”, adicã în splendoarea divinã ºi în principiul legii
morale care mã guverneazã în virtutea conºtiinþei mele intime. ªtefan
Cherciu se poartã ca un credincios,
nu pentru a primi ca bonus nemurirea ci pentru cã nu poate altfel, pentru cã are „cipul” lãuntric al moralitãþii ºi bunãtãþii umane în el. Are nenumãrate gesturi de caritate, ºi a susþinut ºi va susþine performanþa ºcolarã doljeanã. „Casa Noastrã” are
1.400 de angajaþi, mai exact ºi-a

conservat efectivul de la începutul
anului. ªi-a anexat anul acesta o vopsitorie pentru profile de aluminiu, a
schimbat flota auto asimilând 150 de
autoturisme noi (Ford – Puma ºi
Kuga) de la Ford Craiova. Finalizeazã
o halã pentru instruirea „ucenicilor”,
fiindcã 100 de elevi ai liceelor „Auto”
ºi „Traian Vuia”, dar ºi din Balº sunt
bursieri ai companiei pregãtiþi pentru... mâine. Amfitrionul nostru nareazã seducãtor. Programele de reabilitare termicã din Europa sunt un
semnal pentru noi provocãri ºi extinderea reþelei de distribuþie. O discuþie
cu ªtefan Cherciu, de fiecare datã e
remontantã: acceptã curiozitãþile reporterului, rãspunde la unele dintre
ele, pe cel mai firesc ton posibil, schiþeazã din când în când câte un surâs,
transmiþând curaj ºi un optimism de
care avem toþi nevoie. Q-Fort n-a
ajuns întâmplãtor pe podiumul exportatorilor cu capital românesc. Q-Fort
este un brand, iar „Casa Noastrã” o
ºcoalã înaltã. Sã mai spunem doar
atât, fiindcã e necesar: economia doljeanã are în aceastã companie, impecabil manageriatã, un punct de sprijin. Durabil, ºi dorim noi, etern.

Noul ministru al Tineretului ºi Sportului vrea ca orele de
curs sã înceapã cu minute de miºcare fizicã ºi nutriþie
Noul ministru al Tinereutului ºi Sportului,
Carol Eduard Novak, se ararã bine intenþionat ºi
vine cu idei bune. Într-o intervenþie la postul de
televiziune Digi 24, citat fiind ºi de edupedu.ro,
acesta vrea ca programul la ºcoalã sã înceapã cu
minute de miºcare fizicã ºi nutriþie.
Programul la ºcoalã ar trebui
sã înceapã cu 45 de minute de
miºcare fizicã ºi nutriþie, este de
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pãrere noul ministru al Tineretului ºi Sportului, campionul paralimpic Carol Eduard Novak,
medaliat cu aur la Rio de Janeiro, în 2016, la ciclism acesta,
manifestându-ºi dorinþa de a par-

ticipa ºi la Jocurile Olimpice de
la Tokyo, în vara anului viitor„Fiecare copil trebuie sã ºtie sã
înoate ºi sã patineze”, a spus el
propunându-ºi sã obþinã acest
lucru în decurs de un an. „Îmi
doresc ca fiecare copil sã ºtie
sã înoate, sã patineze. Minimum.
ªi trebuie implicat sistemul educaþional în sport. Împreunã sã
gãsim altã formulã de educaþie
fizicã, 45 de minute de stretching plus nutriþie. Eu aº vrea
ca prima orã sã înceapã, în fie-

care zi, cu 45 de minute de gimnasticã ºi nutriþie, a spus ministrul Sportului.

Mininistrul, nemulþumit de
sportul în pandemie

În ceea ce priveºte modul în
care se desfãºoarã orele de
sport online, ministrului i se
pare nepotrivit modul în care
unii profesori de sport au ales
sã le punã note elevilor în
pandemie. Spre exemplu, le cer
copiilor sã facã în casã sãrituri

ºi exerciþii specifice unei sãli
de sport ºi sã se înregistreze.
Ministrul spune cã a vãzut asta
inclusiv la copiii sãi, pe care îi
aude sãrind în camera lor. „Nu
are sens. Sãrituri? Pentru ce?
Poþi sã faci altceva. Soþiile
noastre se uitã la gimnasticã pe
YouTube, poate sã facã abdomene sau orice, simplu, simplu, numai ca sã învãþãm sã ne
miºcãm, aceasta este prima
fazã. Dupã aceea, putem sã trecem la altã fazã. Sã învãþãm sã
ne miºcãm periodic. Acum, lumea virtualã ne furã”, a mai
spus Eduard Novak. Fiind sportiv, ministrul a dorit sã accentueze cã nu va renunþa la activitate, pe perioada exercitãrii
mandatului, dorind sã participe
ºi la Tokyo. „Aº fi primul ministru care participã efectiv ca
sportiv de performanþã la o
competiþie de aceastã anvergurã”, a spus Novak. Novak se
aratã foarte optimist: „ Sunt
obiºnuit. Am trei copii, am o
academie de copii, am o echipã
profesionistã plus Federaþia ºi în
tot acest timp am fost ºi sportiv
de performanþã, aºa cã ºtiu sãmi prioritizez foarte bine timpul
ºi cred cã, la urma urmei, nimeni nu are timp de pierdut, aºa
cã dacã mã concentrez bine pe
prioritãþi, atunci cred cã pot sã
le fac pe amândouã”.
CRISTI PÃTRU
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Toate clãdirile ce vor fi construite din 2021
trebuie sã aibã consum energetic aproape zero
Finalul de an aduce o schimbare majorã în sectorul
clãdirilor noi private, fie cã vorbim de locuinþe individuale,
blocuri multifamiliale, clãdiri de birouri sau alte tipuri de
spaþii. Astfel, în România, la fel ca în toate celelalte state
membre ale Uniunii Europene, clãdirile pentru care recepþia
la terminarea lucrãrilor se efectueazã în baza unei autorizaþii de construire emiseîncepând cu 31 decembrie 2020
trebuie sã respecte standardul nZEB („nearly zero energy
building”), adicã sã aibã un consum de energie aproape egal
cu zero,asiguratîn mare parte din surse regenerabile de
energie, dar ºi printr-un grad ridicat de eficienþã energeticã.

Pentru clãdirile publice, aceastã
obligaþie era deja valabilã încã de
la finalul lui 2018. Ce înseamnã o
clãdire cu un consum de energie
aproape egal cu zero? Deºi nu
existã o definiþie unitarã la nivel
european, vorbim despre „o clãdire cu performanþã energeticã
foarte ridicatã, care are o reducere substanþialãa consumului de
energie pentru servicii energetice. Simplu spus, fãrã sã ai nicio
diminuare de confort termic, cantitatea de energie necesarã a fi
consumatã în clãdire este mai
micã cu cel puþin 60% faþã de o
clãdire obiºnuitã, iar un procent
important din consumul de energie trebuie sã provinã din surse
regenerabile (energie fotovoltaicã
sau eolianã), pompe de cãldurã
sau agent termic din sistemul centralizat de încãlzire, în perspectiva eficientizãrii ºi decarbonãrii

acestuia”, explicã Radu Dudãu,
director al Energy Policy Group
(EPG) ºi coordonator al proiectului România Eficientã.

Primarii localitãþilor cu mai
mult de 5.000 de locuitori
trebuie sã elaboreze planuri
locale multianuale

În legislaþia naþionalã, clãdirea
al cãrei consum de energie este
aproape egal cu zero este acea
„clãdire cu o performanþã energeticã foarte ridicatã, la care necesarul de energie pentru asigurarea performanþei energetice
este aproape egal cu zero sau
este foarte scãzut ºi este acoperit în proporþie de minimum 30%
cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse
regenerabile produsã la faþa locului sau în apropiere, pe o razã

de 30 de km faþã de coordonatele GPS ale clãdirii, începând cu
anul 2021”. Performanþã energeticã înseamnã necesarul de energie pentru a rãspunde nevoilor legate de utilizarea normalã a clãdirii – necesitãþi care includ, în
principal, încãlzirea, apa caldã
menajerã, rãcirea, ventilarea ºi
iluminatul. Pentru perioadele
2031-2040, 2041-2050 ºi dupã
2051, procentul obligatoriu de
energie din surse regenerabile se
va stabili prin hotãrâre a Guvernului.
Totodatã, primarii localitãþilor cu mai mult de 5.000 de locuitori trebuie sã elaboreze planuri locale multianuale pentru
creºterea numãrului de clãdiri
noi ºi existente al cãror consum
de energie este aproape egal cu
zero, în care pot fi incluse obiective diferenþiate în funcþie de
zonele climatice ºi de funcþiunile clãdirilor.

Clãdirile, printre principalii
consumatori de energie din UE

Prevederile de mai sus sunt
incluse în Legea nr. 101/2020,
ce modificã Legea nr. 372/2005
privind performanþa energeticã

a clãdirilor ºi care transpune Directiva 2018/844/UE din 30 mai
2018 de modificare a Directivei
2010/31/UE privind performanþa
energeticã a clãdirilor ºi a Directivei 2012/27/UE privind eficienþa energeticã. Clãdirile reprezintã un segmentesenþial al politicii UE privind eficienþa energeticã, deoarece ele sunt responsabile pentru aproximativ
40% din consumul final de
energie ºi pentru o mare parte
din emisiile de dioxid de carbon
(CO2).Comisia Europeanã ºi-a
impus ca obiectiv ca Europa sã
devinã primul continent neutru
din punct de vedere al emisiilor
de CO2 pânã în 2050, ceea cenecesitãdecarbonarea sectorului
clãdirilor.Directiva privind performanþa energeticãimpune statelor membre sã elaboreze planuri naþionale pentru creºterea
numãrului de clãdiri al cãror
consum de energie este aproape egal cu zero, atât în cazul
clãdirilor noi, cât prin renovarea clãdirilor existente. „Renovarea clãdirilor vechi pentru a
le aduce la standardul nZEB este
crucialã, pentru cã ele reprezin-

tã cea mai mare parte a parcului
imobiliar, iar cele mai multe vor
fi în folosinþã ºi în 2050. În
România, renovarea extinsã este
cu atât mai importantã, dat fiind cã cele mai multe clãdiri sunt
vechi ºi într-o condiþie mult mai
precarã ca în vestul Europei”,
mai declarã Radu Dudãu.

„E un domeniu în care trebuie
sã formãm competenþe ºi
personal calificat”

Sectorul construcþiilor va trebui sã se adapteze rapid noilor
provocãri, neavând suficientã
experienþã ºi resurse umane în
acest moment. „E un domeniu
în care trebuie sã formãm competenþe, personal calificat – fie
cã vorbim de proiectanþi, arhitecþi, ingineri, muncitori etc. Aºadar, e o zonã care necesitã pregãtire ºi investiþii, dar care va
putea absorbi foarte multã forþã
de muncã. Vor exista ample fonduri europene disponibile pentru
programe de educaþie, calificare
sau reconversie profesionalã în
acest domeniu”, conchide coordonatorul proiectului România
Eficientã.

România Eficientã este un proiect privat, de interes public
naþional, derulat de Energy Policy Group (EPG), în parteneriat
cu OMV Petrom, ce se desfãºoarã pânã în 2022. Proiectul a
demarat în vara anului 2019 ºi constã în derularea unui program
naþional de promovare a eficienþei energetice. România Eficientã
îºi propune sã sprijine atingerea þintelor României pentru anul
2030 în privinþa reducerii emisiilor de carbon ºi a creºterii eficienþei energetice, atât prin campanii de informare ºi educare,
cât ºi prin realizarea unor proiecte concrete de renovare aprofundatã în ºcoli publice din diferite regiuni ale þãrii.
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Cele mai aºteptate 21 de cãrþi ale
Grupului Editorial Corint pentru 2021
2020 a fost un altfel de an, cu provocãri complet diferite, dar ne bucurãm cã, deºi a fost greu pentru toatã
lumea, iubitorii de lecturã, mari ºi
mici, au ales sã cãlãtoreascã în cãrþi
ºi s-au putut delecta cu aventuri magice. Pentru ei, Grupul Editorial
Din colecþia Corint Istorie
– Autori Români vã dezvãluim patru titluri pentru 2021.
Piano Man în Casa Rãzboiului. Însemnãri din Irak ºi Afganistan de Cãtãlin Gomboº.
Este o carte de amintiri din perioada în care autorul, în prezent jurnalist la Radio România,
a fost corespondent de rãzboi
în timpul Rãzboiului din Irak ºi
a evenimentelor din Afganistan,
din perioada 2003–2008.
Stalin ºi poporul rus… Democraþie ºi dictaturã în România contemporanã de Gheorghe Oniºoru. O lucrare monumentalã, o adevãratã „frescã” a României între anii 1918
ºi 1947, bazatã pe documente
inedite provenind de la Arhivele Naþionale ale României ºi de
la Arhiva Consiliului Naþional
pentru Studierea Arhivelor Securitãþii, articole din presa timpului, memorii ºi jurnale, cele
mai recente lucrãri de specialitate din domeniu publicate de
autori români ºi strãini.
Ceauºescu ºi epoca sa ºi
Faraoana, ambele de Lavinia
Betea, sunt douã biografii ale
cuplului Ceauºescu, Elena ºi
Nicolae. Lucrarea despre Elena Ceauºescu este prima biografie a „Tovarãºei”. Autoarea
este o bine-cunoscutã specialistã în istoria regimului comunist, care a publicat o serie de
interviuri cu foºti demnitari de
dinainte de 1989, precum ºi
cãrþi din domeniul psihologiei
politice. Ultima carte a Laviniei Betea a apãrut tot la noi:
Ultimul an din viaþa Elenei
Ceauºescu.
***
Colecþia Istorii Urbane ne
aduce lucrarea Au fost odatã
douã oraºe. O paralelã între
New Yorkul ºi Bucureºtiul anilor 1900 de Mariana Neþ.
Dupã cum reiese din titlu, este
vorba despre o paralelã între
oraºele New York ºi Bucureºti,
realizatã de doamna prof. univ.
dr. Mariana Neþ, specializatã în
studii culturale ºi mentalitãþi.
Autoarea cautã asemãnãri ºi
diferenþe pentru perioada cuprinsã între 1865 ºi 1914.
***
Din colecþia Corint Future ne vom delecta anul viitor
cu Us vs. Them: The Failure
of Globalism de Ian Bremmer. Conform Kirkus Reviews, cartea este „o analizã

Corint are în pregãtire pentru anul
viitor o listã bogatã de cãrþi de ficþiune ºi non-ficþiune pentru toate vârstele ºi toate gusturile. Dintre acestea, vã prezentãm cele mai aºteptate
21 de titluri care cu siguranþã vor
influenþa modul de gândire în 2021.

lucidã a fenomenelor concomitente Trump/Brexit ºi un avertisment sumbru asupra viitorului... o carte provocatoare”.
Ian Bremmer, profesor la New
York University, editorialist la
publicaþia Time ºi preºedinte al
Eurasia Group, exploreazã felul în care dezvoltãrile economice, politice ºi tehnologice ale
globalismului contribuie la divizarea popoarelor.
„Ian Bremmer oferã o avanpremierã frapantã a evenimentelor de mâine. Un avertisment
oportun, dar ºi o sursã de speranþã, NOI versus EI este o
lecturã obligatorie pentru cei
care sunt preocupaþi de viitorul lumii noastre.” – Nouriel
Roubini, profesor de economie
la Stern School of Business din
cadrul New York University ºi
preºedinte al Roubini Macro
Associates.
***
În colecþia Corint Fiction,
mult aºteptatã este o carte care
a câºtigat The Booker Prize în
2019. Girl. Woman. Other de
Bernardine Evarist este un
cântec de dragoste adresat Britaniei moderne ºi feminitãþii de
culoare. Romanul urmãreºte
vieþile a 12 personaje, majoritatea femei britanice de culoare, care povestesc despre familiile, prietenii ºi iubiþii lor dea lungul anilor ºi de-a latul Regatului. Un roman polifonic,
plin de viaþã, vibrant contemporan, dinamic ºi irezistibil.
***
Colecþia Leda Bazaar ne
aduce, printre altele, romanul
Daisy Jones & The Six de
Taylor Jenkins Reid. O poveste cuceritoare despre ascensiunea fulgerãtoare ºi destrãmarea oarecum previzibilã a
unei trupe rock în timpul zbuciumaþilor ani 1970. O poveste despre sex, droguri, rock’n’roll, dar ºi despre preþul
succesului ºi sacrificiile pe
care sunt nevoiþi sã le facã artiºtii ºi familiile lor.
***
Din colecþia Leda Edge dezvãluim acum doar patru romane delicioase ce vor fi publicate în 2021.
Aleºii de Veronica Roth
este primul roman fantasy pentru adulþi semnat de autoarea
seriei „Divergent”. Ce se întâmplã cu eroii dupã ce salvea-

zã lumea? Cu cincisprezece
ani în urmã, cinci adolescenþi
obiºnuiþi au fost aleºi printr-o
profeþie sã învingã o forþã maleficã nemaiîntâlnitã, numitã
Întunecatul, care a aruncat în
haos întreaga Americã de
Nord, distrugând sute de oraºe ºi curmând mii de vieþi.
Good Girl, Bad Blood de
Holly Jackson este al doilea
volum al seriei „Crima perfectã”. Pip Fitz-Amobi a renunþat
la ideea de a fi detectiv. Cu ajutorul prietenului ei, Ravi Singh,
adolescenta a lansat un podcast
despre cazul pe care l-au rezolvat împreunã în urmã cu un
an. Deºi podcastul devine viral, Pip insistã cã nu va mai
încerca sã elucideze niciun
mister. Însã tânãra va trebui
sã-ºi încalce promisiunea când
o persoanã apropiatã dispare.
Chain of Gold de Cassandra Clare este primul volum
al seriei „The Last Hours”. Un
nou roman din universul vânãtorilor de umbre, care continuã povestea din bine-cunoscuta serie „Dispozitive infernale”. Cordelia Carstairs cãlãtoreºte împreunã cu fratele ei
la Londra pentru a se întâlni
cu prietenii din copilãrie, dar,
curând, vor fi siliþi sã þinã piept
demonilor care atacã oraºul
aflat în carantinã.
The Betrothed de Kiera
Cass este un nou roman scris
de autoarea seriei „Alegerea”
– care va fi ecranizatã în curând la Netflix. Când regele Jameson îºi declarã iubirea,
Lady Hollis Brite e deopotrivã
ºocatã ºi încântatã peste mãsurã. La urma urmei, a crescut la castelul Keresken, concurând alãturi de celelalte fiice de viþã nobilã la inima regelui. O viitoare reginã. Un rege
tânãr ºi chipeº. O pereche perfectã… sau nu?
***
Din colecþia CorinTeens
nominalizãm douã romane
foarte aºteptate de iubitorii
genului.
Sânge ºi miere de Shelby
Mahurin este al doilea volum
al seriei „ªarpe ºi porumbel”.
Lou ºi Reid sunt din nou împreunã. Dar, dupã ce au scãpat ca prin urechile acului de
pumnalul lui Morgane, acum
sunt vânaþi din toate pãrþile.
Împreunã, erau convinºi cã vor
putea depãºi orice obstacol.

În Lovely War de Julie Berry, zeii þin în mâinile lor soarta
ºi inimile a patru muritori. Povestea lor, pe care zeiþa Afrodita trebuie sã o depene, altminteri va fi judecatã pentru
infidelitate pe Muntele Olimp,
este plinã de speranþã ºi sensibilitate, de prejudecãþi ºi pasiune, ºi dezvãluie cã, deºi Rãzboiul este o forþã formidabilã,
nu se poate mãsura nicicând
cu puterea transcendentã a
Dragostei.
***
La Corint Junior, în colecþia Aventurã ºi Mister, urmeazã sã aparã În roºu marþian de Christopher Swiedler. Cartea propune o aventurã pe Marte, o provocare
care ne scoate din spaþiul confortabil de zi cu zi. O poveste
despre supravieþuire, prietenie
ºi tenacitate.
În aceeaºi colecþie, Extraordinarele culori ale lui Auden Dare, romanul de debut al
lui Zillah Bethel, este un fantasy emoþionant, un regal imaginativ, o poveste detectivisticã înþesatã de pagini de ºtiinþã, de poezie ºi de istorie care
se topesc în detalii, indicii ºi
rãsturnãri de situaþie neaºteptate. Auden Dare nu distinge
culorile.
Addison Cooke ºi inelul
destinului de Jonathan W.
Stokes, al treilea volum al seriei Addison Cooke, þine la fel
de sus ºtacheta suspansului.
Arheologul Addison Cooke
pleacã într-o cãlãtorie demnã
de Indiana Jones, împreunã cu
sora lui, Molly, ºi cu cei doi
prieteni ai sãi, Raj ºi Eddie.
Londra, Parisul ºi Istanbulul
sunt pe harta peregrinãrilor neobositei echipe care are de în-

fruntat vânãtori de recompense, de rezolvat dileme ºi de
aflat secrete de familie.
O altã carte mult aºteptatã
la Corint Junior este Max
Einstein: Salveazã viitorul de
James Patterson ºi Chris
Grabenstein, a treia din serie. James Patterson, cel mai
bine vândut autor de cãrþi pentru copii, considerat ºi cel mai
de încredere povestitor, ºi
Chris Grabenstein sunt un duo
imbatabil când vine vorba de
imaginat aventuri pe bandã rulantã, comic de limbaj ºi de
situaþie, personaje amuzante ºi
poveºti absolut irezistibile!
Ice Wolves de Amie Kaufman, primul volum al seriei
Elementals, este o carte plinã
de magie ºi de fiinþe fantastice, care-ºi schimbã forma ºi
te þin captiv în paginã, unde
confruntarea dintre haitã ºi
familie creºte cu fiecare rând.
Anders ºi Rayna sunt gemeni.
În The House On Hoarder
Hill #1, Mikki Lish ºi Kelly
Ngai rescriu Crãciunul într-o
variantã delicios de neliniºtitoare pentru o familie atipicã,
blocatã într-o casã care emanã magie
În colecþia Smart Age, The
Kid Who Came From Space
de Ross Welford propune o
cursã fãrã precedent în care
Ethan încearcã sã-ºi recupereze sora, pe Tammy, dispãrutã în chip inexplicabil din
satul lor din Northumberland.
Ross Welford construieºte o
aventurã interstelarã înduioºãtoare ºi amuzantã deopotrivã,
cu extratereºtri, cãlãtorii neaºteptate, mirosuri respingãtoare ºi personaje cu un apetit
sãnãtos pentru încãlcarea metodicã a oricãrei reguli.
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ANUNÞ DE INTERES PUBLIC

U.A.T. Dobreºti anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul ,,Înfiinþare reþea de distribuþie gaze naturale de presiune redusã în comuna Dobreºti ºi comuna Amãrãºtii de Jos, judeþul Dolj” faza – studiu de fezabilitate, propus a fi
amplasat în comuna Dobreºti.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareº,
nr. 1, Craiova, Dolj ºi la sediul primãriei comunei
Dobreºti, str. Principalã, nr. 7, jud. Dolj, în zilele
de luni pânã joi între orele 8:00 – 16:00 ºi vineri
între orele 8:00 – 14:00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova.

VÂNZÃRI

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

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

PRESTÃRI SERVICII

VÂNZÃRI DIVERSE

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

Vând teren 2000 mp (locuri de casã intravilan
cu toate utilitãþile apã,
canal, electricitate,
gaze) Cârcea - situat în
faþa vilelor de la ieºirea
din Comuna Cârcea pe
dreapta spre Craiova.
Telefon: 0720/231.610.
Vând 2 terenuri langa
FABRICA DE TERMOPANE ,,Q FORT” –
GARA PIELESTI pt. investitii 5000 m. Pret negociabil. Telefon: 0752/
641.487.
Vând, inchiriez, schimb
teren, Calea Bucuresti,
km 10, 1000 m-2000 m,
deschidere 35 m, dupa
Peugeot. Telefon: 0773/
996.446.

TERENURI

OFERTE SERVICIU

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.

CUMPÃRÃRI

Vând teren intravilan –
Cârcea la stradã – 4.000
mp – 10 euro negociabil.
Telefon: 0766/503.967.
Vând loc pentru casã la
10 km Craiova (ºi alte
construcþii diverse). Telefon: 0727/884.205.
Vând teren intravilan SC
Avioane Sa Craiova, suprafaþã 1,25 Ha. Telefon:
0769/456.241.
Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon:
0722/943.220.

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.

cuvântul libertãþii / 5

publicitate

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.
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 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.
Maºinã de cusut Ileana cu pedalã- 250 lei,
cuverturã pluºatã grena ºi 2 carpete pentru
fotolii – 150 lei, covor
persan 220/210 – 100
lei, sãpun de casã 5 lei
/kg. Telefon: 0770/
303.445.
Vând bibliotecã lemn,
2 fotolii VINTAGE, 1
aparat radio - pikup, 1
masã 12 persoane, 6
scaune, 1 birou, 1 maºinã de cusut (Rusia),
2 seturi inox (noi) crãtiþi
- Italia, 2 undiþe de pescuit. Preþuri mici. Telefon: 0729/684.222.

Vând sobã teracotã, cãrucior handicapat, tub
asbo 250 mm, 2 buc, tv
color cu 1000 mm diagonalã. Telefon: 0760/
588.581.
Vând cazan de þuicã de
aramã (50 litri). Telefon:
0770/687.430.
Vând bicicletã bãrbat,
puþin folositã, menghinã,
uruitoare. Telefon: 0721/
483.933.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular, (flex)
D125/850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, arzãtoare gaze sobã D
600, alternator 12V
nou, Pick-up Tesla cu
boxe, dozã nouã de
rezervã, discuri cu muzicã diferitã. Telefon:
0251/427.583.
Vand loc de veci si
groapa boltita, Cimitir
Sineasca. Telefon:
0752/236.667.
Vând palmieri la ghiveci anul II, arbore de
mãtase, leandru, lãmâi anul I de fructificare, pomi fructiferi la ghiveci, gutui, pãr, nuc,
trandafiri. Telefon:
0784/893.160.

OFERTE ÎNCHIRIERI

PROPRIETAR, inchiriez apartament 3 camere, decomandat,
complet mobilat ºi utilat,
Zona George Enescu,
Energetic. Telefon:
0740/991.323.
GARSONIERÃ mobilatã, centru, 1.200 Lei.
Telefon: 0761/832.904.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Antrenorii echipelor craiovene,
prieteni la cataramã
Prieteni ºi colegi de generaþie, Cornel Papurã ºi
Ovidiu Stângã sunt principali acum la Universitatea
Craiova, respectiv FCU Craiova
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cele douã echipe craiovene au
acum pe bancã antrenori locali.
Cornel Papurã ºi Ovidiu Stângã
sunt craioveni get-beget, fac parte din aceeaºi generaþie de jucãtori ai ºcolii de fotbal din Bãnie
ºi au ºi rãmas buni prieteni ºi în

prezent. Papurã a împlinit 47 de
ani pe 5 septembrie, zi consideratã de naºtere ºi a ªtiinþei Craiova, iar Stângã a împlinit 48 de
ani luna aceasta. Vei doi au jucat
la Universitatea Craiova din 1991
pânã în 1995, apoi ºi-au conti-

nuat carierele peste hotare, revenind sã joace în Bãnie între
2002-2004, precum ºi în 2005.
Ultima datã când a antrenat o
echipã de club din România, respectiv pe CS Universitatea Craiova, în sezonul 2013-2014, Ovidiu Stângã l-a avut secund chiar
pe Cornel Papurã, în Liga a II-a.
Cei doi fuseserã coordonatori ai
academiei actualei vicecampioane ºi au fost promovaþi împreunã pe banca tehnicã a primei
echipe, în locul lui Erik Lincar.
Stângã ºi Papurã au înfruntat ºi
echipa lui Adrian Mititelu, FCU
Craiova, într-un duel pe „Ion
Oblemenco”, încheiat 0-0, în
urmã cu 7 ani. Cornel Papurã ºi
Ovidiu Stângã au fost colegi ºi
la cursurile PRO, dobândind licenþa în 2012. Anterior, Stângã
promovase, ca antrenor-jucãtor,
cu FC Universitatea Craiova în
Liga I în 2006. ªi Papurã a lucrat la clubul lui Adrian Mititelu,
fiind secund al olandezului Mark
Wotte, dar ºi antrenor principal
la echipa a doua.

Papurã ºi Stângã, cei doi
jucãtori ai Craiovei în lotul
pentru World Cup 1994

Cornel Papurã ºi Ovidiu Stângã au fost cei doi jucãtori de la
Universitatea Craiova convocaþi
de selecþionerul Anghel Iordãnescu în lotul pentru Campionatul Mondial din 1994, din
SUA. Atunci, Gicã Craioveanu
fiind lãsat acasã, deºi fusese de
douã ori golgheter al Ligii I ºi
era la începutul unei cariere de
11 ani în Spania, în locul sãu fi-

ind preferaþi jucãtori precum
Marian Ivan, Iulian Chiriþã sau
Jean Vlãdoiu.
Cornel Papurã, care a strâns
12 selecþii în tricolor, a ºi intrat
pe final în douã partide de la turneul final din America, de fiecare datã schimbându-l pe eroul
meciului. Cu Columbia, Papurã
l-a înlocuit pe Florin Rãducioiu,
iar cu Argentina a intra în locul
lui Ilie Dumitrescu. În schimb,
Ovidiu Stângã nu a jucat la World
Cup 94, dar, faþã de Papurã, a
fost în lot ºi la Europeanul din
1996, fiind integralist în meciul
tricolorilor cu Spania, încheiat 12. Stângã, care a acumulat 24 de
selecþii în naþionalã, a oferit assist-ul pentru reuºita lui Rãducioiu, singura a României la acel
turneu final.

Vicecampioana, mesaj
aniversar pentru antrenorul
rivalei

Ovidiu Stângã a trecut recent
prin momente dificile, el pierzându-ºi tatãl anul acesta. Stângã a împlinit luna acesta 48 de
ani, iar CS Universitatea Craio-

va l-a felicitat printr-un mesaj
postat pe site-ul oficial. „Ovidiu Stângã este un produs sutã
la sutã al ºcolii de fotbal craiovene. Internaþional de juniori,
Stângã a debutat la 20 de ani ºi
în echipa naþionalã a României,
cu care a jucat la douã turnee
finale ale CM (1994 ºi 1998) ºi
unul de CE (1996). A fost unul
dintre jucãtorii titraþi ai Universitãþii Craiova. A fãcut carierã ºi
peste hotare, jucând la PSV Eindhoven, Salamanca ºi Helmond
Sport. Ovidiu Stângã a fost cooptat în proiectul renaºterii fotbalului craiovean în funcþia de
director al Centrului de Copii ºi
Juniori. În etapa a cincea a campionatului 2013-2014, el a fost
promovat antrenor principal la
prima echipã, înlocuindu-l în
funcþie pe Erik Lincar. În cele
12 partide din campionat cu
Ovidiu Stângã pe banca tehnicã, Universitatea a înregistrat 8
victorii, douã egaluri ºi douã înfrângeri” a fost mesajul vicecampioanei pentru Stângã, cel
care a devenit recent antrenorul
rivalei locale (prosport).

Turneu de baschet în Sala Polivalentã Handbalistele Craiovei au debutat cu
dreptul la turneul amical de la Vâlcea

Dupã mai mult de zece luni în care
Craiova nu a mai organizat niciun meci
oficial de baschet, zilele acestea, chiar
înainte de Anul Nou, Sala Polivalentã gãzduieºte unul dintre turneele Ligii Naþionale Masculine de Baschet, conform noului
format de desfãºurare al
campionatului. Astfel,
SCM Craiova organizeazã Turneul 3 al Ligii Naþionale de baschet masculin. Primele meciuri sau jucat asearã: SCM “U”
Craiova – Athletic Constanþa ºi CS Dinamo Bucureºti – CSO Voluntari.
Astãzi sunt programate
duelurile; Ora 16:00: CS
Dinamo Bucureºti – Athletic Constanþa, Ora
19:00: SCM “U” Craiova
– CSO Voluntari. Partidele se vor desfãºura
fãrã spectatori, ca urmare a Ordinului Ministerului Tineretului ºi Sportului ºi al Ministerului Sãnãtãþii. Meciurile vor fi

transmise în direct pe FRBTV. În 2021,
baschetul continuã în Bãnie, pe 6 ºi 7 ianuarie, cu meciurile unui nou turneu, în
care sunt implicate echipele: SCMU Craiova, Dinamo, CSM Miercurea Ciuc ºi
CSM Focºani.

Echipa femininã de
handbal SCM Craiova a
debutat cu o victorie la
Memorialul „Constantin
Titã”, de la Râmnicu
Vâlcea. Bogdan Burcea
l-a învins pe „mentorul”
sãu, Gheorghe Tadici,
Craiova trecând de HC
Zalãu, cu scorul de 2321, dupã ce sãlãjencele
conduceau cu douã goluri la pauzã. Au evoluat
pentru SCM Craiova:
Ekaterina Dzhukeva,
Bianca Curmenþ, Andreea Chetraru – (portari),
Adriana Crãciun (5 goluri), Adina Cace (5), Cristina Zamfir (5),
Ana Maria Savu (5), Alexanda Orºivschi
(2), Valentina Ion (1), Carmen ªelaru,
Andreea Adespii, Ana Maria Þicu, Gogoºeanu, Alexandra Colac, Cristiana Nica.
În cel de-al doilea meci al zilei, SCM
Vâlcea a trecut de CSM Slatina cu scorul

de 22-19 (10-9).Ediþia a 12-a a competiþiei a continuat asearã cu meciurile CSM
Slatina - SCM Craiova (17:00), HC Zalãu
- SCM Râmnicu Vâlcea (19:00. Azi se vor
juca ultimele partide, HC Zalãu - CSM
Slatina (09:00) ºi SCM Râmnicu Vâlcea SCM Craiova (11:00).
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ªtiinþa, la curãþenia de iarnã
Universitatea Craiova încearcã sã se descotoroseascã de jucãtorii care nu au dat randament
Universitatea Craiova intenþioneazã sã-ºi completeze lotul cu
câþiva jucãtori în iarna aceasta,
dar ºi sã renunþe la unii dintre cei
care nu s-au ridicat la nivelul aºteptat. Conform prosport, primul
jucãtor ofertat de gruparea din
Bãnie este spaniolul Juan Camara (26 de ani), împrumutat de
Dinamo de la formaþia polonezã
Jagiellonia Bialystock. Fostul jucãtor de la FC Barcelona ºi-a dat
acordul sã vinã în Bãnie, urmând
sã fie puse la punct detaliile contractului.

Acka, primul care se va
despãrþi de Craiova

Primul jucãtor de care este
aproape sã se despartã vicecampioana României este stoperul

ivorian Stephane Acka (30 de
ani). Revenit în Bãnie acum un
an ºi jumãtate, dupã o experienþã în Turcia, Acka nu-ºi mai doreºte sã rãmânã în Bãnie, dupã
ce a devenit a patra opþiune pentru postul de stoper, titulari fiind
Mihai Bãlaºa ºi Marius Constantin, iar prima soluþie de rezervã,
Paul Papp. Cotat la 550.000 de
euro, Acka are oferte din Turcia, dar ºi din þãrile arabe. Pentru el, gruparea din Bãnie ar solicita numai banii pe care i-a cheltuit cu el într-un an ºi jumãtate,
câteva sute de mii de euro.

Mateiu pleacã, dupã 6 ani ºi
jumãtate în Bãnie

Din linia medianã, Universitatea Craiova va renunþa la Ale-

xandru Mateiu, dar ºi
la unul dintre Mihai
Cãpãþânã ºi Antoni
Ivanov. Existã ºi posibilitatea de a pleca
toþi trei, în funcþie de
achiziþiile care vor fi
efectuate. Aproape sigur, Alexandru Mateiu nu va mai evolua în
Bãnie începând cu
iarna aceasta. El nu a
mai prins nici lotul de
20 de jucãtori la ultimele partide, dar nu
numai Papurã nu l-a
agreat pe mijlocaºul
de 29 de ani, nici Bergodi sau Piþurcã nu lau avut în vedere
pentru primul 11.
Mateiu este unul dintre cei mai vechi jucãtori ai echipei, el
având 6 ani ºi jumãtate la Universitatea Craiova.

Papurã va alege între
Ivanov ºi Cãpãþânã

Un alt jucãtor pus pe lista
disponibilizãrilor este bulgarul Antoni Ivanov (25 de ani).
El nu a jucat niciun minut în
acest sezon, fiind ºi accidentat în ultimele douã luni, iar
în 2020 a strâns numai câteva meciuri în tricoul alb-albastru, unul singur ca titular, fãrã a avea vreo reuºitã.
Între el ºi Mihai Cãpãþânã se
va alege al doilea mijlocaº
care va pãrãsi lotul. Adus în
urmã cu un an ºi jumãtate,
de la Gaz Metan Mediaº, pentru 150.000 de euro, Ivanov
are douã goluri ºi 5 pase decisive la Craiova. Mihai Cãpãþânã (25 de ani) a costat ºi

mai mult, 250.000 de euro, dar
evoluþiile sale la Universitatea
au fost extrem de modeste.
Deºi Ivanov are câteva reuºite
în Bãnie, Cãpãþânã ar putea fi
pãstrat, deoarece a fost adus de
curând ºi nu a apucat sã joace
prea mult, dar ºi pentru cã este
oltean, originar din Slatina.

Mihai Roman, Tudorie ºi Cristi
Bãrbuþ, fãrã viitor în Bãnie

Dintre atacanþi, Mihai Roman ºi-ar putea rezilia contractul cu Universitatea Craiova. Vârful de 28 de ani nu mai
joacã de acum un an, de când
i s-a decoperit o problemã la
inimã ºi nu mai are acordul
medicilor pentru a juca fotbal.
Un alt jucãtor care va pleca din
Bãnie este Cristi Bãrbuþ (25 de
ani), acum sau la varã. El a in-

trat deja în ultimele 6 luni de
contract ºi poate semna cu orice echipã, dar s-ar putea despãrþi încã de acum de formaþia din Bãnie, care îl va aduce
pe postul de atacant dreapta pe
Juan Camara. În doi ani ºi jumãtate, Cristi Bãrbuþ a evoluat
în 105 partide pentru Universitatea Craiova, în care a marcat 10 goluri ºi a oferit 16 pase
decisive.
De asemenea, deºi a fost împrumutat pentru un an de la formaþia Arsenal Tula, Alexandru
Tudorie ar putea reveni încã de
acum la echipa din Rusia, dupã
ce nu s-a acomodat în Bãnie. El
nici nu a prins lotul la ultimele
meciuri, fiind preferat croatul
Ivan Mamut, deºi ºi acesta este
împrumutat tot pânã la varã, de
la croaþii de la Inter Zapresic.

Mirko Pigliacelli, integralist în 2020
Portarul italian a apãrat în toate cele 32 de meciuri ale
Universitãþii Craiova de anul acesta
Portarul italian Mirko Pigliacelli a fost prezent pe teren în
permanenþã la meciurile Craiovei
de anul acesta, indiferent de
competiþie: campionat, Cupa
României sau cupele europene.
Astfel, goal-keeper-ul de 27 de
ani a fost integralist în cele 32
de meciuri ale oltenilor, adunând
2880 de minute neîntrerupte între buturile vicecampioanei. Craiova a jucat 29 de partide în Liga
I, 2 în Cupa României ºi una în
preliminariile Europa League, iar
Pigliacelli a fost titular de fiecare
datã, nefiind înlocuit.
Finalul anului trecut îl gãsea
pe italian în dizgraþia lui Victor
Piþurcã, antrenorul de atunci al
Universitãþii Craiova, care l-a
scos din lot dupã un diferend,
titular la ultimele meciuri ale oltenilor din 2019 fiind Laurenþiu
Popescu. Dupã conflictul cu Piþurcã, a urmat cel cu Peluza

Nord, galeria care l-a acuzat pe
Pigliacelli de lipsã de loialitate
faþã de echipã ºi i-a reproºat
comportamentul neprofesionist.
Galeria chiar a protestat faþã de

pãstrarea lui Pigliacelli în lot,
afiºând mai multe mesaje la
adresa italianului, pe care l-a
poreclit „Pinocchio”.
În ciuda acestor probleme,
Pigliacelli a rãmas la Craiova ºi
bifeazã un an complet, cu toate
minutele prinse în poarta echipei
sale, care se bazeazã în foarte

multe ocazii pe jocul sãu de picior. Pigliacelli a avut evoluþii
destul de bune, cu anumite meciuri în care a excelat, dar ºi unele
în care a gafat, coincidenþã sau
nu, acelea au fost cele împotriva
FCSB. Pigliacelli a greºit la primul gol marcat de FCSB în toate cele trei meciuri cu Craiova
din 2020, douã câºtigate de roºalbaºtri, 4-1 ºi 2-0, iar unul de
vicecampioana României, scor 21. E adevãrat, contra FCSB, Pigliacelli a marcat ºi singurul sãu
gol în Liga I, din penalty, în urmã
cu aproape doi ani.

Suedezul Peterrsson ºi polonezul
Stachowiak, noile „sperietori”
pentru Pigliacelli

Portarul italian spune cã s-a
obiºnuit cu ºtirile care anunþã
despãrþirea sa de Craiova ºi totodatã anumiþi înlocuitori ai sãi,
dar spune cã se simte ca acasã
în Bãnie ºi nu-ºi doreºte sã plece. „Sunt de aproape 3 ani aici
ºi la fiecare pauzã se aude cã

vine alt portar, cã eu plec. În România mã simt foarte bine, mã
simt ca acasã. Trebuie sã câºtigãm campionatul, fiindcã nu sa mai câºtigat de prea mult timp
la Craiova. Nu putem vorbi de
titlu acum, ci în play-off, dupã
ce se vor înjumãtãþi punctele.
Avem o echipã foarte frumoasã, suntem apropiaþi, ne ajutãm
între noi ºi noii-veniþi s-au adaptat ºi facem totul împreunã sã
câºtigãm. Cine nu poate rezista
la presiune nu poate rezista la
Craiova” spune Pigliacelli.
În precedentele perioade de
mercato, au fost daþi ca siguri în
Bãnie goal-keeperi precum: Lazar, de la Astra, de Greab, care
este acum la FC Argeº, de Pleºca, de la Gaz Metan sau de alþi
portari de afarã. În iarna aceasta, suedezul Isak Petersson (23
de ani), de la Norrkoping, ºi polonezul Adam Stachowiak (34 de
ani, ultima datã la Denizlispor)
sunt portarii vehiculaþi ca înlocuitori ai lui Mirko Pigliacelli.
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