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Din pãcate, prezenþa a fost scãzutã...
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Peste 18 milioane de alegãtori au fost aºteptaþi ieri la urne în
cele peste 18.000 de secþii organizate în þarã pentru a-ºi alege reprezentanþii în noul Legislativ.Votarea
în þarã s-a desfãºurat într-o singu-

rã zi – duminicã, de la ora 7,00 pânã
la 21,00. În þarã au fost organizate
18.802 secþii de votare, peste 1.200
în Bucureºti. Doljenii ºi-au ales,
ieri, pentru urmãtorii patru ani, reprezentanþii în Parlamentul Româ-

niei. La nivelul judeþului, au fost
deschise 531 de secþii de votare, iar
pe listele permanente au fost înscriºi 565.981 de doljeni. În strãinãtate au fost organizate 748 de secþii de votare în 93 de þãri.
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Alegeri parlamentare:
Astãzi vom ºti aproape... totul!
MIRCEA CANÞÃR
S-au bifat ºi alegerile parlamentare, îndelung dezbãtute pe fondul
pandemiei de coronavirus, în calendarul unui an electoral, cum n-a mai
fost, care a cuprins ºi alegerile locale. La nivel naþional, aproape 19 milioane de alegãtori, cu drept de vot,
au fost aºteptaþi la urne, iar în Dolj
565.981 persoane, pentru a-ºi alege
senatorii ºi deputaþii pentru urmãtorii patru ani. În tot cursul zilei de ieri,
discuþiile legate de desfãºurarea procesului electoral, calm ºi lipsit de învolburãri prin pãrþile locului, au gravitat în jurul participãrii la vot, anticipatã ca fiind mai redusã ca în urmã
cu patru ani, ºi pânã la ora 13.00 îºi
exercitaserã dreptul constituþional
doar 14% dintre alegãtori la nivel naþional, iar în Dolj 103.241 (18,24%),
dintre care 54.000 în mediul rural ºi
49.243 în mediul urban. Deºi a fost
o vreme rece specificã anotimpului,
dar fãrã intemperii atmosferice, s-a
resimþit din plin inhibarea indusã de

starea de alertã, în care ne aflãm, în
participarea la vot. Mãsurile de rigoare sanitarã la fiecare secþie de votare au fost mai mult decât riguroase (termometrizare cu ajutorul unui
termometru non-contact, distanþare
fizicã, mascã obligatorie în secþiile
de votare º.a.m.d..) ce va rezulta din
urne vom ºti în cursul zilei de astãzi, dincolo de semnalele orientative, conferite de sondajele la ieºirea
de la urne, efectutate de casele de
mãsurãtori sociologice. O coincidenþã, ieri la ora 13.00 la nivelul Doljului: numãrul votanþilor în mediul rural (54.000) a fost apropiat de cel al
votanþilor în mediul urban (49.243).
Aºa cum ne aºteptam, în Dolj, ºi nu
numai, bãtãlia cea mare s-a dus între PSD ºi PNL, ca de altfel ºi la locale, partidele cu structuri organizatorice coerente în teritoriu. Un numitor comun: ºi social-democraþii ºi
liberalii ºi-au îndemnat alegãtorii la
vot. Care vor fi surprizele acestor

alegeri parlamentare rãmâne de vãzut. Se anticipa, pe baza popularitãþii în mediul virtual, ca Alianþa pentru Unirea Românilor (AUR), partid
înfiinþat cu numai un an în urmã, lipsit de fonduri, cu mesaje naþionaliste, bine calibrate, sã ofere marea ºi
insolita surprizã. La rândul sãu, USRPlus, un outsider cam demonetizat,
legat de ceea ce s-a vãzut la Biroul
electoral al sectorului 1 din Capitalã,
la alegerile locale, a avut o campanie
boantã, lipsitã de orice consistenþã,
menitã sã curme din entuziasmul electoratului sãu. Apoi, dacã preºedintele
Klaus Iohannis ne-a spus înaintea
votului cine va câºtiga alegerile –chiar
înaintea STS-ului- ºi mai ales cine nu
trebuie sã câºtige, ceea ce niciun preºedinte de þarã din UE n-a fãcut, urmeazã sã vedem dacã „România normalã” prinde sau nu contur. Ieri s-a
votat pro sau contra Iohannis, nu pro
sau contra PSD, PNL, USR-Plus, Pro
România, PMP ºi care au mai fost.

Oltenia, cu inima ei Doljul, a votat ca
întotdeauna, preponderent cu socialdemocraþii. Care prin liderii lor politici, au dat mesaje robuste ºi tonice
alegãtorilor. Înþelegând funcþia unificatoare a spiritului românesc, care
constituie resortul intim, probând cã
posedã ºi înþelegerea concretã a realitãþilor. Dupã cunoaºtearea deplinã a
rezultatelor vom vedea ce se va decide la Cotroceni. Se vor putea materializa planurile urzite? Aceasta este întrebarea ºi rãspunsul va veni în zilele
ce urmeazã. Deºi s-ar putea ca Moº
Nicolae –din cauza carantinei- sã nu
fi ajuns acasã pe la cei „îndrãgiþi” de
Klaus Iohannis. Sau sã fi ajuns dar sã
nu le fi adus niciun dar, ca rãsplatã
pentru toate cele întâmplate, în gestionarea pandemiei, a problematicii
economice ºi sociale. Ieri românii au
avut puterea în mâini. Aºadar, alegerile parlamentare au trecut ºi ceea ce
am votat... vom avea. Nimic mai
mult, nimic mai puþin.

Construcþia fabricii sunliquid a companiei
Clariant din România, în grafic
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opereazã în deplinã conformitate cu
mãsurile de prevenire a pandemiei
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pamentelor de producþie de mari dimensiuni au fost deja instalate. Recrutarea ºi instruirea operatorilor ºi a
membrilor echipei locale sunt în curs
de desfãºurare.

bricii sale sunliquid® de producþie a etanolului celulozic din Podari, în partea de Sud-Vest a
României. În ciuda situaþiei dificile provocatã de pandemia de
COVID-19, echipa Clariant a
reuºit sã se asigure cã lucrãrile
de pe ºantier continuã, în timp
ce se aplicã ºi respectã pe deplin toate reglementãrile ºi mãsurile de precauþie stabilite de
autoritãþile române. „Este cu
adevãrat impresionant sã vedem
cum echipa noastrã de proiect,
precum ºi toþi partenerii locali,
au reuºit sã avanseze cu construcþia acestui important proiect, asigurând în acelaºi timp
siguranþa ºi sãnãtatea tuturor
celor implicaþi, pe timpul pandemiei provocate de COVID-19.
Odatã finalizatã, fabrica sunliquid® de producþie a etanolului
celulozic va reprezenta piatra de
temelie a transformãrii noastre
continue într-o companie lider
al sectorului de produse chimice de specialitate ºi, totodatã, va
reprezenta o atestare a angajamentului nostru faþã de inovaþie
ºi sustenabilitate,” a declarat
Hans Bohnen, Chief Operating
Officer la Clariant.

O finanþare de peste 40 de
milioane de Euro
din partea UE
Fabrica sunliquid primeºte o
finanþare de peste 40 de milioane de Euro din partea Uniunii
Europene ºi se construieºte pe
un teren cu o suprafaþã de 10
hectare în Podari, lângã Craiova, în regiunea de Sud – Vest a
României, unde are acces la o
aprovizionare regionalã sigurã cu
materia primã, paiele, ºi poate
beneficia de infrastructura logisticã ºi industrialã existentã, în
zonã. Odatã ce fabrica va fi operaþionalã, va prelucra aprox.
250.000 tone de paie ºi va produce 50.000 tone de etanol celulozic anual. Acesta este un biocombustibil avansat, cu adevãrat sustenabil ºi neutru din punct
de vedere al dioxidului de carbon, care poate fi utilizat în infrastructura auto actualã. „Pe
parcursul ultimelor luni, în cadrul ºantierului au fost atinse
mai multe repere importante, realizându-se în acelaºi timp instalarea majoritãþii echipamentelor
de mari dimensiuni. Astfel suntem în grafic pentru a finaliza

construcþia pânã la sfârºitul anului 2021, urmând apoi sã fie demaratã producþia. Suntem
mândri sã vedem deja beneficiile substanþiale pe care investiþia
noastrã le aduce regiunii Podari
ºi aºteptãm cu nerãbdare sã vedem impactul acesteia odatã ce
fabrica va avea personal complet ºi va funcþiona la capacitate maximã,” spune Christian
Librera, Vice President ºi Head
of Business Line Biofuels and
Derivatives la Clariant.

Echipa localã a companiei
se extinde rapid

Clariant face progrese, de
asemenea, în recrutarea ºi instruirea membrilor personalului pentru proiectul sãu sunliquid din România. Echipa lo-

calã a companiei se extinde rapid, numãrând acum 26 de angajaþi. Membrii echipei beneficiazã de un program intensiv
de training în Germania ºi România. Ei au început pregãtirea la uzina pre-comercialã
sunliquid® din Straubing, Germania, iar apoi au urmat sesiunile de instruire realizate în
colaborare cu Universitatea din
Craiova, un centru educaþional
important ºi renumit din regiune. Pe termen lung, în cadrul
fabricii vor fi angajaþi pânã la
100 de membri, în timp ce vor
fi create aproximativ 300 de
locuri de muncã pentru serviciile conexe, de exemplu, pentru colectarea, depozitarea ºi
transportul materiei prime.
MARGA BULUGEAN

Pe Blogul Moleculist de pe website-ul Clariant, veþi putea vedea o
prezentare detaliatã a etapelor care au dus la crearea platformei tehnologice sunliquid, de la dezvoltare ºi testare în Bavaria, Germania
pânã la prima uzinã comercialã de acest gen din Podari, România.
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Din pãcate, prezenþa a fost scãzutã...

Ieri, 565.981
aºteptaþi la
Peste 18 milioane de alegãtori au fost
aºteptaþi ieri la urne în cele peste
18.000 de secþii organizate în þarã pentru a-ºi alege reprezentanþii în noul
Legislativ. Votarea în þarã s-a desfãºurat într-o singurã zi – duminicã, de la
ora 7,00 pânã la 21,00. În þarã au fost
organizate 18.802 secþii de votare, peste 1.200 în Bucureºti. Doljenii ºi-au
ales, ieri, pentru urmãtorii patru ani,
reprezentanþii în Parlamentul României. La nivelul judeþului, au fost deschise 531 de secþii de votare, iar pe lis-

de doljeni au fost
urne

tele permanente au fost înscriºi
565.981 de doljeni. În strãinãtate au
fost organizate 748 de secþii de votare
în 93 de þãri. Cele mai multe sunt în
Spania – 140, Italia – 137, Germania –
61, Regatul Unit al Marii Britanii ºi
Irlandei de Nord – 50, Franþa – 48. În
SUA sunt 36 de secþii de votare, Republica Moldova – 30, Belgia – 19, Austria – 17, Irlanda – 16, Olanda – 15,
Grecia – 11, Norvegia ºi Danemarca –
câte 10, Portugalia – 9, Australia ºi
Noua Zeelandã – 7 secþii.

Preºedintele Organizaþiei Judeþene Dolj a PSD, deputatul european Claudiu Manda :
„Am votat pentru singurul
partid pe care l-am vãzut, în ultimii ani, capabil sã guverneze ºi
care a demonstrat cã, atunci
când guverneazã, pot sã existe
ºi bani pentru investiþii – ºi sunt
sute de proiecte începute ºi dezvoltate în judeþul Dolj în ultimii 4
ani –, dar ºi bani pentru pensionari, ºi bani sã dublãm alocaþiile.
Aºa cã, dacã se vrea, se poate!
Am votat pentru singurul partid

– la nivelul judeþului Dolj – care
înþelege cã femeile nu trebuie sã
stea doar în rândul al doilea ºi
care a promovat pe locuri eligibile un numãr impresionant de
femei, în timp ce alte partide nu
au pus nici mãcar o femeie în
zona eligibilã. Am votat cu speranþa cã foarte mulþi români vor
veni la vot astãzi, cã îºi vor exprima votul vãzând ºi comparând, în ultimii 4 ani, cel puþin 2

Laura Vicol, candidat pe lista Organizaþiei
Judeþene Dolj a PSD pentru Camera
Deputaþilor:
„Am votat astãzi cu credinþã ºi cu speranþã în suflet. Am votat pentru mine,
pentru copiii mei, pentru copiii tuturor,
pentru o þarã sigurã, pentru cã poporul
român este stãpânul acestei þãri ºi nu altcineva. Românii vor decide astãzi dacã mai
vor o þarã în care bãtrânii sunt þinuþi în
frig, o þarã în care copiii nu au nicio ºansã
sã îºi construiascã un viitor aºa cum îºi
doresc. Am votat pentru þara mea, pe care
mi-o doresc înapoi, ºi sper ca poporul
român sã aibã astãzi un cuvânt de spus
pentru ziua de mâine“

tipuri de guvernare; cu speranþa
cã nu se va concentra toatã puterea în mâinile unui singur om
ºi cu speranþa cã, de mâine, vor
începe negocierile pentru a construi o nouã majoritate, în jurul
unui proiect politic care sã însemne bunãstare pentru români.
Dacã toatã lumea înþelege acest
lucru ºi oamenii vor veni la vot,
sã se exprime, sunt sigur cã ºi
rezultatul va fi unul foarte bun ºi
vom putea sã vorbim de mâine
despre unii dintre cei care au
guvernat sau guverneazã astãzi
ca fiind deja parte din istorie.
Suntem un partid care s-a reformat, care a înþeles din greºeli,
care a scos de pe listã oameni
care, poate, prin comportamentul lor nu se încadrau în criteriile
noastre, motiv pentru care venim în faþa românilor cu fruntea
sus ºi cu speranþa cã aºa cum
vedem noi lucrurile foarte mulþi
români le vor vedea. Dar, foarte
important: degeaba le vãd, dacã
nu vin la vot! “

Nicolae Ciucã, candidat la Senatul
României :
“Am votat pentru modernizarea judeþului Dolj, pentru modernizarea României,
pentru un sistem de educaþie modern,
pentru un sistem de sãnãtate publicã care
sã rãspundã nevoilor oamenilor. Am votat
pentru infrastructurã, pentru cã trebuie sã
legãm Doljul de þarã ºi de Europa. Am
votat ca tot ceea ce înseamnã responsabilitatea angajamentului într-un astfel de
proiect sã se întâmple”

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguþa Vasilescu, preºedinte al organizaþiei municipale a PSD :
„Cred cã este prima datã dupã foarte, foarte mulþi ani când votez
contra. Votez contra celor care nu înþeleg cã avem niºte sãrbãtori
religioase ºi copiii noºtri au dreptul sã se bucure de ele. Votez contra
celor care nu înþeleg cã o lege, atât timp cât este votatã de Parlament
ºi promulgatã, trebuie sã fie ºi aplicatã, iar când spun aceste lucruri
mã gândesc la pensionari, care nici pânã în acest moment nu au
putut sã se bucure de prevederile noii legi. Mai mult, nu s-a început
recalcularea tuturor dosarelor, care înseamnã o nouã formulã de calcul ºi, automat, creºteri ale pensiilor. Votez împotriva celor care ne
spun cã trebuie sã ne dezvoltãm, dar în acelaºi timp prevãd pentru
Oltenia zero kilometri de autostradã ºi zero kilometri de cale feratã.
Sigur cã ceea ce au fãcut ceilalþi pot sã judece toþi românii ºi pot sã
se uite în propriul buzunar. Ce au fãcut cei de acum, iarãºi pot sã
judece toþi ºi pot sã îºi dea seama dacã au fost sau nu afectaþi de
aceastã ultimã perioadã. Eu îi îndemn pe toþi craiovenii sã iasã la vot,
pentru cã pânã în 2024 nu va mai fi niciun ciclu electoral, astfel cã de
ceea ce voteazã acum vor avea parte 4 ani de acum înainte. Aºadar,
craioveni ºi români, ieºiþi la vot!“

ªtefan Stoica, preºedintele PNL Dolj,
candidat la Camera Deputaþilor :
“Am votat cu incredere pentru un nou
Parlament, care va da, cu certitudine, un
Guvern. Este vorba de un Guvern care
va susþine dezvoltarea judetului nostru. De
asemenea, ne dorim ca urmatorii patru ani
de zile sã fie ani plini de dezvoltare ºi investiþii în judeþul nostru. Investiþiile publice sunt absolut necesare pentru tot ceea
ce înseamnã viaþa de zi cu zi a cetãþenilor.
Ne intereseazã de asemenea ºi dezvoltarea economiei private, care, din pãcate, a
lipsit în ultimii ani de zile. Sper ca toate
acestea sã se realizeze prin programul de
guvernare al PNL”

Marian Jean Marinescu,
europarlamentar PNL :
“Am votat pentru un Parlament mai
responsabil ºi pentru un Guvern care sã
scoatã Oltenia din izolare. Cum ? Prin proiecte, prin investiþii. Nu prin minciuni, ci
fantasmagorii. Este un exerciþiu democratic ºi românii trebuie sã-ºi exprime opinia
astfel încât de acum înainte sã avem un
Parlament altfel, totul diferit de ceea ce
am avut pânã acum”
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De la Montreal la Bulzeºtiul lui Marin Sorescu
În seara de 28 spre
29.11.2020, am participat împreunã cu soþul meu la un cenaclu
cultural, o adevãratã conferinþã
internaþionalã, un regal, moderat
de la Montreal, de cãtre domnul
Alex Cetãþeanu, un român cu
suflet mare, de pe plaiurile vâlcene (Amãrãºtii de Jos, jud. Vâlcea), acum în Canada. Participanþii, oameni de culturã de pe
toate meridianele lumii (Canada,
SUA, Australia, Europa ºi, evident, România). Între ei, domnul Dinu Doru Glãvan, Preºedintele Uniunii Ziariºtilor din România, personalitate contemporanã nouã, ce a anunþat, printre altele, formarea unei filiale ce va
cuprinde ºi jurnalismul cultural.
În cadrul întâlnirii, diversitatea
temelor, dar ºi emoþia cu care sa vorbit, au devenit liantul tuturor dezbaterilor. S-au pus întrebãri ºi s-au cãutat rãspunsuri pe
mãsura preocupãrilor ºi a timpurilor în care trãim. În cadrul întâlnirii, într-o înlãnþuire, doar intuibilã, a tuturor celor aflaþi în
cealaltã lume ºi a celor în viaþã,
prezenþi virtual, prin intermediul
tehnologiei, la acest simpozion,
s-a amintit despre Mãnãstirea
Vãratec, locul în incinta cãruia,
undeva, aproape de mormântul
Veronicãi Micle, un român, cãsãtorit în Anglia, a construit, în
memoria soþiei sale englezoaice,
un Centru Cultural. Acolo, la
Vãratec, a avut loc o întâlnire a
eminescologilor, de mare anvergurã, din toatã lumea. Trebuie
amintit cã în cimitirul lãcaºului
de cult îºi odihneºte sufletul ºi
Zoe Dumitrescu Buºulenga, per-

sonalitate a culturii româneºti,
devenitã, în cadrul mãnãstirii,
Maica Benedicta.
In timpul discuþiilor, s-a strecurat ºi numele Mânãstirii Sfânta Ana, situatã pe unul din dealurile Orºovei. Pentru cei care nu
ºtiu, reamintesc faptul cã adevãratul ctitor al acestui locaº de
cult, este celebrul ziarist Pamfil
ªeicaru. De altfel, cu foarte puþin timp în urmã, Uniunea Ziariºtilor din România, prin preºedintele acesteia, domnul Doru
Dinu Glãvan, împreunã cu alþi
ziariºti ºi oameni de mare spirit,
au comemorat pe distinsul om de
culturã pomenit anterior. Printre
multe alte amãnunte, în contextul discuþiilor, s-a amintit ºi faptul cã în anii 1969 -1970, regimul politic, trâmbiþat timp de
peste 100 de ani, de-a lungul ºi
de-a latul, pe faþa pãmântului, sa folosit, la propriu, de munca
patrioticã a unor elevi de liceu,
pentru a transforma mãnãstirea
din lãcaºul de cult existent, întrun restaurant, într-o bodegã, nu
la îndemâna oricui, pentru activiºtii înverºunaþi ai pcr-ului din
Orºova sau pentru cei din preajmã, din zona Severinului. Multe,
foarte multe biserici, din tot blocul comunist, au fost dãrâmate,
au fost transformate în hambare
pline de ºoareci ºi ºobolani, în
grajduri pentru animale sau bordeluri departe de ochii trecãtorului. Acolo, în aceste bordeluri
de tip nou, alãturi comuniºtilor,
curvele de tip nou. Lenin, ale
cãrui învãþãturi ni s-au bãgat pe
gât zeci de ani (înverºunaþii vremurilor comuniste, înverºunaþi

ºi acum, dacã Dumnezeu ne lear fi pus un nod în gât, l-ar predica neîncetat), apoi Stalin, pe
lângã desfiinþarea bisericilor, au
executat peste 20 000 de preoþi,
alte zeci de mii au ajuns în închisorile URSS-ului ºi alþii au pierit
sub nãmeþii Siberiei.
Într-o astfel de perioadã a dictaturii proletare, pe când la Orºova se transforma o mânãstire
în cârciumã, sub nasul lui
Ceauºescu ºi a acoliþilor sãi, I.P.S
Nestor Vornicescu, Mitropolit al
Olteniei, membru al Academiei
Române, Marin Sorescu, ºi el
membru al aceleiaºi instituþii, dar
ºi scriitor plecat din Bulzeºtiul
Doljului, împreunã cu Valericã
Petria, preot al comunei, reuºesc sã obþinã aprobãrile de renovare a bisericii din comuna
Bulzeºti, satul Seculeºti, bisericã din care mai existau, atunci,
doar niºte cioturi ale zidurilor
(cele din pãrþile laterale de aproximativ o jumãtate de metru, cele
dinspre rãsãrit, din spatele altarului, de peste un metru). Banii,
din câte se pare, au venit din partea Mitropoliei Olteniei, prin intermediul Ministerului Cultelor,
din partea mânãstirilor din Oltenia, ºi o parte din Premiul Herder, premiul decernat lui Marin
Sorescu, prin urmare, o parte din
partea poetului.
Astãzi, 21.11.2020, în acest
lãcaº creºtin, rezidit pe vechea
fundaþie a bisericii distruse cândva (probabil tot de activiºtii comunismului), la iniþiativa pãrintelui spiritual din comuna Bulzeºti, Dolj, preotul Sanda, un
sobor de preoþi, în prezenþa con-

sãtenilor, contemporani sau nu lui
Sorescu, scriitorul ce ºi-a împins
satul românesc spre universalitate, a fost comemorat. Amintesc
faptul cã Marin Sorescu s-a stins
din viaþã la data de 08.12. 1996,
la Spitalul Elias din Bucureºti.
Sunt convinsã cã Marin Sorescu, Zoe Dumitrescu Buºulenga, Pamfil ªeicaru, Eminescu,
Amita Bhose, Veronica Micle ºi
toþi ceilalþi pomeniþi de noi de-a
lungul convorbirilor, de acolo,

din ceruri, ne-au vegheat ºi, probabil, s-au bucurat alãturi nouã.
Mulþumim preoþilor ºi sãtenilor prezenþi, mulþumim ºi celor
care din diverse motive nu au
putut participa la acest moment.
Mulþumim anticipat ºi celor ce îl
vor ruga pe Dumnezeu sã se
îngrijeascã de sufletul sãu, al
poetului Marin Sorescu ºi al nostru, al celor rãmaºi încã în viaþã
pe faþa pãmântului.
Beatrice Silvia Sorescu

Biserici din Craiova cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”
Ieri, în ziua de prãznuire a Sfântului Ierarh Nicolae, mai multe
biserici din Craiova ºi-au sãrbãtorit
hramul. Printre cele mai reprezentative amintim: Biserica „Sfântul
Nicolae – Dorobãnþia”, Biserica
„Sfântul Nicolae – Brânduºa”,
Biserica „Sfântul Nicolae – Amaradia”, Biserica „Sfântul Nicolae –
Craioviþa I”, Biserica „Sfântul
Nicolae – Ungureni”, Biserica Mânãstirii Coºuna – Bucovãþul vechi.
Biserica „Sfântul Nicolae – Dorobãnþia”
a fost restauratã ºi renovatã în perioada
2011 – 2014. Este una dintre bisericele
vechi ale Cetãþii Bãniei. A fost construitã
din lemn în jurul anului 1760, iar în 1793 a
fost ridicatã o bisericã din cãrãmidã la iniþiativa clucerului Constantin Fotescu. Sfântul locaº a suferit de-a lungul anilor mai
multe reparaþii ºi modificãri, mai ales dupã
avariile provocate de cutremurele din anii
1863, 1940 ºi 1977. Numele sub care este
cunoscutã biserica vine de la mahalaua
Dorobãnþia, o zonã a vechii Craiove în care
locuiau mulþi militari ce formau pe atunci
corpul de ostaºi numiþi dorobanþi.
Biserica Parohiei Amaradia, cu hramurile „Sfântul Nicolae” ºi “Schimbarea la
Faþã”, s-a numit, în trecut, „Sfântul Nicolae – Belivacã”, dupã numele unuia dintre ctitori, sau Sfântul Nicolae ot Trãistari, aceasta dupã îndeletnicirea unora dintre „megieºii” din „drumul Amãrãzii”.

Prima bisericã de mir din Oltenia cu
douã turle deschise
,,Denumirea «Sfântul Nicolae – Amaradia» i s-a dat în anul 1950, dupã numele
strãzii ºi cartierului pe care-l deserveºte. Biserica a fost ctitoritã de Hristea Belivacã ºi
de cãtre Mihail Socolescu în anul 1794, pe
locul alteia mai vechi. În patrimoniul Bisericii noastre existã cãrþi de cult mai vechi decât construcþia actualã a bisericii, ceea ce
înseamnã cã a existat înainte o altã bisericã
pe locul acesta. Hristea Belivacã, principalul
ctitor, a fost un negustor vestit prin pãrþile
locului, la sfârºitul secolului al XVIII ºi începutul secolului al XIX-lea”, a povestit preotul paroh al Bisericii, Florin Bonea.
Dupã cum ne-a relatat pr. Florin Bonea, de-a lungul timpului, Biserica a cunoscut numeroase reparaþii ºi restaurãri,
însã arhitectura ºi pictura au rãmas nealterate. Din punct de vedere arhitectonic, Biserica Belivacã pãstreazã neschimbat stilul
postbrâncovenesc al vechilor biserici din
Oltenia ºi Þara Româneascã, cu plan triconic, pridvor deschis pe arcade ºi coloane de cãrãmidã. Este prima bisericã de mir
din Oltenia cu douã turle deschise, fiind
consideratã de specialiºti un monument de
referinþã pentru arta bisericeascã din Þara
Româneascã, de facturã post brâncoveneascã din secolul al XVIII-lea.
„Aceastã bisericã este reprezentativã pentru societatea aflatã în plinã metamorfozã a
acelei epoci. În ea s-au înglobat toate ele-

mentele specifice artei de tranziþie al secolului al XVIII-lea, în care noul dialogheazã
cu vechiul, tradiþionalul primeºte elemente
noi, împrumutate din alte spaþii culturale,
devenite accesibile reprezentanþilor timpului, negustori ºi mici întreprinzãtori cu stare, aflaþi în plin proces de emancipare culturalã. Pictura Bisericii Belivacã, realizatã în
tehnica frescã, se numãrã printre puþinele
picturi postbizantine ce se mai gãsesc astãzi la Bisericile Craiovei ºi totodatã cea mai
veche frescã pãstratã integral într-o bisericã din acest oraº. Pictura originalã dateazã
din anul 1794 , fiind de o valoare istoricã ºi
artisticã notabilã. Între anii 2010 – 2013,
întregul ansamblu a trecut printr-o restaurare amãnunþitã ºi lucrãri de conservare ºi
punere în valoare. Astãzi, venerabila Bisericã Amaradia este un reper în viaþa bisericeascã a creºtinilor din Cetatea Bãniei”, a
subliniat pr. Florin Bonea, paroh al Bisericii
,,Sfântul Nicolae - Amaradia” din Craiova.

Una dintre cele mai vechi construcþii
atestate documentar din Craiova

Mãnãstirea Coºuna Bucovãþul vechi, situatã în incinta Seminarului Teologic „Sfântul
Grigorie Teologul”, este una dintre cele mai
vechi construcþii atestate documentar din
þinuturile Craiovei, fiind o piesã de inestimabilã valoare patrimonialã a Mitropoliei Olteniei. „Mãnãstirea Coºuna - Bucovãþul Vechi
dateazã din anul 1483, dupã o informaþie
întãritã de Bogdan Petriceicu Haºdeu ºi Nicolae lorga, primul egumen fiind Eftimie

(1571 - 1575). Mãnãstirea Coºuna a fost
ziditã din piatrã ºi cãrãmidã de la vechiul
castru roman Pelendava - Mofleni. Biserica este singura clãdire care se mai pastreazã din vechea mãnãstire ºi este construitã
în doar 75 de zile (20 iulie -3 octombrie
1572), de marele ban Stefan ºi de fiul sãu,
Pârvu. Pe lângã numele de Coºuna l-a primit ºi pe cel de Bucovãþ, de la moºia din
satul cu acelaºi nume. În chiliile ei funcþioneazã Seminarul Teologic «Sfantul Grigorie
Teologul». Pictura din Mãnãstirea Coºuna Bucovãþul Vechi dateazã din anul 1574. În
anul 2002 a fost construit în curtea seminarului un paraclis cu hramul Sfântul Grigorie
Teologul”, a istorisit parintele paroh al Bisericii Mânãstirii, Iulian Cravcenco.
MARGA BULUGEAN
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Anunþul tãu!
Comuna Amãrãºtii de Sus,
titular al proiectului „EXTINDERE ªI MODERNIZARE REÞEA CU APÃ ÎN COMUNA
AMÃRÃªTII DE SUS” anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare
de cãtre APM Dolj în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul proiectului „EXTINDERE ªl MODERNIZARE
REÞEA CU APÃ ÎN COMUNA
AMÃRÃªTII DE SUS”, propus
a fi amplasat în comuna Amãrãºtii de Sus, judeþul Dolj. Proiectul deciziei de încadrare si
motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul
APM Dolj din Craiova, strada
Petru Rareº, nr.1, în zilele de
L-J, între orele 08.00-16.00 ºi
vineri, între orele 08.00-14.00,
precum ºi la urmãtoarea adresã de internet: www.apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la
data publicãrii anunþului pe
pagina de internet a APM Dolj.
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
APARTAMENTE
VÂND apartament 2 camere, ultracentral, Piaþa
Prefecturii. Telefon:
0768/107.255.
Vand apartament cu 2
camere decomandate.
Telefon: 0766/348.398.
Vând/schimb cu garsonierã, o casã la þarã, trei
camere. Telefon: 0775/
502.588.
Vând/schimb 2 camere
mari, bucãtãrie, hol,
baie, boxã, apã, gaze,
curent cu garsoniera
decomandatã. Telefon:
0772/134.197.

TERENURI

Vând teren intravilan –
Cârcea la stradã – 4.000
mp – 10 euro negociabil.
Telefon: 0766/503.967.
Vând în Bãile Govora
400 mp ºi 1500 mp; asfalt lângã pãdure, utilitãþile instalate. Telefon:
0744/563.640, 0770/
661.438.
Vand 1200 mp - teren
intravilan cu fundatia casei turnata, 5000 euro in
Draganesti - Olt. Telefon:
0724/339.319.
Vând loc pentru casã la
10 km Craiova (ºi alte
construcþii diverse). Telefon: 0727/884.205.
Vând teren Predeºti,
800 mp, utilitãþi, pitoresc,
ideal pentru casã sau
casã de vacanþã. Telefon: 0773/996.446.
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.
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 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.

UNITATEA administrativ-teritorialã Gângiova, din judeþul
Dolj, anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale
nr.19, 20, începând cu data de
14.12.2020, pe o perioadã de 60
de zile, la sediul Primãria Gângiova, conform art.14 alin.(1) ºi
(2) din Legea cadastrului ºi a
publicitãþii imobiliare nr.7/1996,
republicatã, cu modificãrile ºi
CASE
completãrile ulterioare. Cererile Vând casã
veche, Crade rectificare ale documentelor ioviþa. Telefon: 0729/
tehnice vor putea fi depuse la 960.795.
3 camere, salã
sediul primãriei ºi pe site-ul Vând
beci cu fundaiþe din beAgenþiei Naþionale de Cadastru ton + teren 3000 mp,
Terpeziþa, Dolj,
ºi Publicitate Imobiliarã. Cereri- Comuna
zona Brestuica. Telefon:
le de rectificare depuse prin ori- 0251/418.760, 0770/
ce alte mijloace de comunicare 671.659.
casã utilatã, mobidecât cele menþionate mai sus Vând
latã, oraº Segarcea, str.
nu vor fi luate în considerare. Eroilor. 40.000 euro. Tel.
UNITATEA administrativ-te- 0744/968.675.
Vând casã cu teren
ritorialã Catane, din judeþul Dolj, 2000 mp, 3 camere cu
ºi hol construite in
anunþã publicarea documentelor baie
2013. Str. Carierei, nr. 7,
tehnice ale cadastrului pentru comuna Cerãt, Dolj.
sectoarele cadastrale nr.21, 22, 22.000 euro. Telefon:
începând cu data de 14.12.2020, 0730/890.280.
Vând casã frumoasã în
pe o perioadã de 60 de zile, la comuna Vîrtop, judeþul
Telefon: 0745/
sediul Primãria Catane, conform Dolj.
602.001.
art.14 alin.(1) ºi (2) din Legea ca- Vând (schimb) casã lodastrului ºi a publicitãþii imobili- cuibilã comuna Periºor,
anexe, apã
are nr.7/1996, republicatã, cu cadastru,
curentã, canalizare la
modificãrile ºi completãrile ulte- poartã, teren 4500 mp,
cu pruni, vie. Terioare. Cererile de rectificare ale livadã
lefon: 0765/291.623.
documentelor tehnice vor putea Proprietar, vând casã
fi depuse la sediul primãriei ºi pe nouã, BORDEI. Telefon:
site-ul Agenþiei Naþionale de Ca- 0752/641.487.
Vând casã Cioroiaºi +
dastru ºi Publicitate Imobiliarã. anexe, teren 3000 mp.
OFERTE SERVICIU
Cererile de rectificare depuse prin Telefon: 0765/152.614. Caut
femeie îngrijire penorice alte mijloace de comunica- CUMPÃRÃRI tru o bãtrânã în vârstã de
apartament 3 70 de ani în Craiova.
re decât cele menþionate mai sus Cumpãr
camere, centru. Telefon Relaþii la nr. de telefon:
nu vor fi luate în considerare.
0729/960.795.
0766/232.108.
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Universitatea din Craiova organizeazã licitaþie în
data de 18.12.2020, pentru închirierea unui spaþiu temporar disponibil.
Amplasamentul ce se doreºte a fi închiriat se aflã
situat în Comuna Cârcea, Strada Banu Mãrãcine,
nr.15.
În caz de neadjudecare, licitaþia se va repeta în
data de 04.01.2021.
Caietul de sarcini se poate procura de la Direcþia
Generalã Administrativã, str.Libertãþii nr.19 ºi relaþii la
telefon 0351/403137.

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

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.
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.
Vând sobã teracotã, cãrucior handicapat, tub
asbo 250 mm, 2 buc, tv
color cu 1000 mm diagonalã. Telefon: 0760/
588.581.
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Vând cazan de þuicã de
aramã (50 litri). Telefon:
0770/687.430.
Vând bicicletã bãrbat,
puþin folositã, menghinã,
uruitoare. Telefon: 0721/
483.933.
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.

PRIMÃRIA ORAªULUI DÃBULENI, JUDEÞUL
DOLJ
a n u n þ ã:
Primãria oraºului Dãbuleni organizeazã concurs pentru
ocuparea postului vacant de naturã contractualã:
1. Conducãtor autospecialã în cadrul Formaþiei de
intervenþie al Serviciului Voluntar pentru Situaþii de
Urgenþã.
Nivelul studiilor ºi vechimea în specialitatea studiilor:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate
cu diplomã de bacalaureat;
- permis de conducere, categoria B, C, E.
Dosarele de înscriere se depun începând cu data de
07.12.2020, ora 800 pânã pe data de 18.12.2020, ora 16
00
, la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, str. Unirii nr. 15,
jud. Dolj
data, ora ºi locul susþinerii probei practice –
29.12.2020, ora 1000 , la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii, nr. 15;
data, ora ºi locul susþinerii probei scrise –
29.12.2020, ora 1400 , la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii, nr. 15;
- data ºi locul susþinerii interviului – în maxim 4 zile
lucrãtoare de la susþinerea probei scrise, la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii nr. 15.
Datele de contact ale persoanei care asigurã secretariatul comisiei de concurs: Broºteanu Otilia-Denisa, tel.
0251/334.317 int. 109.

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.

P R I M A R,
jr. AUREL BÃJENARU

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: .................

CONDOLEANÞE

Familia Tudor Nedelcea aduce un pios
omagiu Profesorului
emerit NICOLAE A.
ANDREI, Omul, Pedagogul, Cercetãtorul ºtiinþific, Autorul
a zeci de cãrþi de importanþã naþionalã!
Dumnezeu sã-l aibã
în grijã!
Cu durere ne luãm
adio de la tine Vasiloiu Petre. Amintirea ta
va fii mereu prezentã
în sufletele noastre
pentru totdeauna.
Fratele, cumnata ºi
nepoþii.

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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Craiova încearcã sã-ºi recapete cadenþa
Dupã ce a marcat un singur gol în ultimele 4 meciuri
de campionat, Universitatea are o misiune destul de
dificilã azi în faþa Mediaºului

Universitatea Craiova – Gaz Metan Mediaº
Stadion: „Ion Oblemenco”, astãzi, ora 19
Universitatea Craiova: Pigliacelli – Vlãdoiu, Acka, M.
Constantin, Bancu – Mateiu, Nistor, Cicâldãu – Baiaram,
Ofosu, Mamut. Antrenor: Cornel Papurã. Rezerve: Marinescu – Mitran, Neþoiu, Papp, Vãtãjelu, Screciu, Cãpãþânã, V. Constantin, Tudorie.
Gaz Metan Mediaº: Buzbuchi – Butean, Baco, Larie,
Velisar – Alceus, F. Junior – Ze Manuel, Deaconu, Cardoso – L. Niþu. Antrenor: Jorge Costa. Rezerve: Pleºca –
Romeo, De Sousa, Smola, Horj, Horºia, Nuno Valente,
Chamed, Idrissa Sambu.
Dupã douã înfrângeri acasã
în campionat, care au scurtat
mandatul lui Bergodi, Universitatea Craiova încearcã sã
confirme cã ºi-a recãpãtat apetitul ofensiv, etalat în Cupã,
contra unui sparring-partner.
Papurã are ºi el ºansa de a-ºi
consolida postura, aflatã nu
numai sub ameninþarea permanentã a rezultatelor, ci ºi a numelor vehiculate pentru a-l înlocui. Craiova nu mai are valoarea din sezonul precedent,
dupã ce a dat greº în campania
de transferuri, cumpãrând jucãtori modeºti, care nu doar cã
nu aduc un plus, ba chiar sunt
sub nivelul lotului existent. Rãmasã fãrã Koljic, Gustavo ºi
Mihãilã, cu Nistor dezamãgind
meci de meci, ªtiinþa se mai
bazeazã numai pe sclipirile lui
Cicâldãu ºi Bancu (care au avut
coronavirus în ultima lunã), iar
adversarii sunt avizaþi ºi îºi iau
mãsuri. Lotul Universitãþii conþine în rest jucãtori de pluton,
cam de acelaºi nivel cu majoritatea echipelor din campionat,
deºi pretenþiile în Bãnie sunt
unele de performanþã. Dar cu
excepþia FCSB-ului, care mãrºãluieºte spre titlu, ºi poate a
lui Dinamo, care se confruntã
însã cu alte probleme, echipele
din Liga I nu posedã fotbaliºti
de clasã. În aceste condiþii, diferenþa se poate face la capitolele determinare ºi strategie de
joc. Pe de altã parte, Universitatea se considerã ºi este evaluatã ca echipã de top ºi nu-ºi
permite o tacticã speculativã,
trebuie sã atace ºi sã se expunã. Numai cã atunci când nu-þi
evaluezi corect potenþialul, pot
surveni cataclisme. Echilibrul
poate fi adus totuºi de rezultate, fiindcã un joc consistent nu
au mai etalat craiovenii cam de
când au câºtigat în Gruia cu 32, astã-varã.
Adversarul de azi, Gaz Metan Mediaº, nu mai este echipa
din startul sezonului, care nu
avea jucãtori nici pentru a completa foaia de joc. O datã cu
portughezul Jorge Costa, legendarul stoper al lui FC Porto,
au sosit la Gaz Metan ºi câþiva
jucãtori decenþi, care au adus
echilibru. Mediaºul a câºtigat la
Cluj ºi la Arad, contra uor echi-

pe bine organizate, a fost învinsã numai de decizia lui Colþescu în duelul cu FCSB ºi a
administrat un „set alb” Voluntariului, în Cupa României.
Faþã de Craiova, care a marcat
un singur gol în ultimele 4 meciuri de campionat ºi vine dupã
singurul meci din deplasare de
anul acesta în care nu a dat gol,
Mediaºul a punctat des în ultima perioadã, în evidenþã ieºind
Cardoso, unicul jucãtor peste
medie al lor, ºi Deaconu, prin
execuþiile din faze fixe, unde îl
concureazã pe Chamed.

Papurã: „Mediaº e o echipã
în formã”

Cornel Papurã a prefaþat meciul de azi, subliniind cã Gaz
Metan Mediaº este o echipã
mult mai bine organizatã acum,
cu portughezul Jorge Costa la
cârmã. „Ne aºteaptã un meci
dificil, contra unei echipe care
este în formã, agresivã, dar
sper sã ne ridicãm nivelul jocului ºi sã ne impunem, cred
cã putem totuºi sã câºtigãm
contra oricãrei echipe din campionat. Fiecare meci are istoria
lui, are presiunea lui, dar conteazã sã jucãm bine, vom vedea ce obþinem. Important este
sã te adaptezi imediat la ceea
ce îþi oferã jocul. Gaz Metan
are jucãtori buni de atac, le vom
da atenþie tuturor, nu numai lui
Cardoso. Mediaº este o echipã
complet schimbatã faþã de începutul anului, mult mai puternicã acum, sunt mai bine organizaþi, mai agresivi, au arãtat
foarte bine în ultimele meciuri.
Sã sperãm cã vom arãta ºi noi
mai bine pe faza de atac. Sper
sã batem în toate meciurile rãmase pânã la final, dar sã vedem ce putem” a declarat antrenorul Craiovei, adãugând cã
pe lângã jucãtorii indisponibili
pe termen lung, Koljic, Ivan ºi
Ivanov, au devenit incerþi pentru jocul de luni ºi Bãlaºa ºi Bic.
Cornel Papurã spune cã
Radu Drãguºin de la Juventus
nu a fost în atenþia grupãrii din
Bãnie în trecut: „Nu-mi aminte
sã fi fost propus la Craiova,
trebuie sã mã uit în registrul cu
jucãtori, dar nu þin minte sã-l fi
avut”. Antrenorul Craiovei ºia precizat încã o datã poziþia în

privinþa regulii under 21: „Jucãtorii tineri trebuie sã se impunã datoritã calitãþilor, nu trebuie împinºi de la spate, ar trebui sã avem regulile care sunt
ºi în cupele europene”.

Bãrbuþ: „Nu este o presiune
cã nu am câºtigat de mult
acasã”

Cristi Bãrbuþ spune cã la Craiova nu se mai resimte presiunea luptei pentru titlu, aºa cum
s-a întâmplat anul trecut, ºi îºi
doreºte ca toatã lumea sã o
considere favoritã la primul loc
pe FCSB, dar la finalul sezonului Universitatea sã devinã campioanã. Totodatã, atacantul de
25 de ani nu-ºi mai doreºte vacanþã, deoarece a fost suficientã pauzã din cauza pandemiei.
„Sã vorbeascã toatã lumea de
FCSB cã este anul lor ºi noi sã
câºtigãm. Vacanþa am avut
atunci când a fost pauzã din
cauza pandemiei, atât cât avem
acum..trebuie sã ne odihnim ºi
sã fim gata de meciuri. Cele
patru meciuri sunt importante
la fel cum au fost ºi cele de pânã
acum. Câteodatã jocul nostru
a lãsat de dorit, dar sper ca pe
viitor sã câºtigãm ºi sã arãtãm
un joc bun. Cred cã anul acesta nu mai este o presiune. ªtim
cu toþii ce ne aºteaptã ºi ne vom
lupta la campionat. Mai este
mult pânã la final. Lupta va fi
în play-off” a declarat atacantul. Cristi Bãrbuþ este convins
cã Papurã va rãmâne antrenorul Craiovei ºi nu crede cã Marius ªumudicã îl va înlocui pe
actualul antrenor, aºa cum se
vehiculeazã: „Avem antrenor,
nu cred cã e vorba de schimbare pe banca tehnicã. Nu cred
cã este vorba de o venire a lui
ªumudicã la noi”.
Cristi Bãrbuþ apreciazã apetitul ofensiv al viitorului adversar, Gaz Metan Mediaº, dar
spune cã Moº Nicolae va lãsa
trei puncte în ghetele alb-albaºtrilor, pentru meciul de azi. „Ne

în ghetuþe. Cel mai important
este sã obþinem cele trei puncte în meciul de luni, iar dupã
aceea vom vedea.” a spus Bãrbuþ. Deºi a prins destul de rar
un loc în primul 11 al Craiovei,
Bãrbuþ considerã cã ºi-a fãcut
destul de bine treaba: „Mi-au
ieºit câteva execuþii cu stângul
ºi sper sã continui sã dau goluri pentru Universitatea. Am
intrat cu Iaºi, ca rezervã, ºi am
dat gol. Este important sã dãm
totul pe teren sã câºtigãm”.

aºteaptã un meci dificil, cu o
echipã care a marcat mult în
ultima perioadã, dar vrem sã ne
facem jocul ºi sã luãm punctele. Gaz Metan are jucãtori de
calitate ºi în atac, dar ºi în apãrare. Nu este o presiune cã nu
am câºtigat de mult acasã.
Avem o echipã puternicã ºi trebuie sã o arãtãm. Este o atmosferã bunã, suntem aproape de
primul loc, dar nu ne gândim
decât la meciul de luni. Cred cã
Moº Nicolae ne va lãsa puncte

Liga I, etapa a XII-a
Voluntari – Clinceni 3-3
Au marcat: Ion Gheorghe 25 – pen., 90, C. Achim 33 – pen. /
Bilali 10, Cebotaru 14, Rusescu 89.
FC Argeº – Dinamo 0-1
A marcat: Camara 7.
Sepsi – FC Botoºani 2-2
Au marcat: Mitrea 55, Dimitrov 90 / Târcoveanu 36, Keyta 53.
FCSB – UTA 3-0
Au marcat: Man 76 – pen., Coman 89, Olaru 90.
Viitorul – Hermannstadt, amânat
Poli Iaºi – CFR Cluj s-a jucat asearã.
Astra – Chindia, ora 16.45
„U” Craiova – Gaz Metan, astãzi, ora 19

CLASAMENT

M

V
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Î
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P

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

12
11
11
12
12
12
11
12
11
11
12
12
11
11
12
11

10
8
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
2
3
2
2

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

2
2
2
2
2
3
3
6
5
6
5
6
4
7
7
7

34-12
14-5
12-6
17-12
14-9
12-14
17-15
17-19
7-9
17-17
17-19
13-14
11-16
12-29
10-19
11-20

30
25
21
20
20
17
16
14
14
13
13
12
11
10
9
8
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