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arondate: Dolj, Gorj, Valcea, Olt, Mehedinþi.
Echipa de geneticieni de la acest centru reprezintã Craiova în proiectul selectat pentru finanþare: Secvenþierea genomului SARS-CoV-2 ºi
analiza filogeneticã a tulpinilor circulante în
România. Scopul proiectului este acela de a propune, prin rezultatele obþinute, strategii de vaccinare ºi terapeutice ajustate pentru populaþia
României. Despre acest proiecte, dar ºi despre
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Centrul Regional de Geneticã Medicalã
(CRGM Dolj)este unul dintre cele ºase centre
regionale din Reteaua Românã de Geneticã Medicalã înfiinþatã prin Ordinul Ministrului Sãnãtãþii nr. 1358/13.11.2014. Funcþioneazã în structura Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã din
Craiova, în parteneriat cu Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din Craiova. CRGM Dolj coordoneazã activitãþile specifice din judeþele
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Consiliul Judeþean Dolj
investeºte în culturã
Administraþia judeþeanã investeºte în culturã.
Rând pe rând, muzee, cule, biblioteci, sãli de spectacole, au fost modernizate ºi renovate, iar ulterior,
puse în circuitul turistic sau la dispoziþia doljenilor. Milioane de euro investiþi din fonduri europene în proiecte interesante, avangardiste, proiecte
vizionare, care pun Doljul pe harta judeþelor culturale. Necesitatea achiziþionãrii unor echipamente
de ultimã generaþie constã în nevoia de a moderniza tehnicile de expunere muzealã, de a avansa
dotarea unui muzeu cu tehnica secolului XXI,
modernã ºi atractivã, ºi de a folosi tehnicile interactive ºi virtuale în integrarea informaþiilor de pe
ambele pãrþi ale frontierei.
Recent, vicepreºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj Antonie Solomon a participat la evenimentul în cadrul cãruia a fost
semnat un contract în valoare de
peste 350.000 de euro, inclusiv
TVA, care vizeazã dotarea celor
trei secþii ale Muzeului Olteniei
Craiova (MOC) cu echipamente
moderne de prezentare ºi promovare a ofertei culturale. Fondurile au fost obþinute de instituþia muzealã printr-un proiect cu
finanþare europeanã, în valoare
totalã de peste 1,3 milioane de
euro, implementat în parteneriat
cu Municipalitatea Vãrºeþ, în cadrul Programului Interreg V-A
România – Bulgaria.
„Felicitãri echipei de la Muzeul
Olteniei, felicitãri ºi colegilor din
Consiliul Judeþean Dolj care au
acordat sprijinul pentru reuºita
acestui demers. Avem una dintre cele mai prestigioase instituþii muzeale din România, posesoarea unui tezaur vast. Sã ne
gândim doar la faptul cã deþinem
un exemplar foarte rar, precum
Tetraevangheliarul Bizantin, la
Secþia de Istorie-Arheologie, cã

deþinem scoarþe olteneºti de patrimoniu UNESCO sau întreaga
colecþie «Maria Tãnase» la cea
de Etnografie ºi cã avem, la
ªtiinþele Naturii, piese extrem de
valoroase, cum este ºi scheletul
de mastodont descoperit de însuºi Nicolãescu-Plopºor. Vorbim, în acelaºi timp, despre un
muzeu care s-a bucurat din plin
de atenþia autoritãþii judeþene ºi,
în ultimii ani, CJ Dolj a investit
aproape 12 milioane de euro –
din fonduri europene sau din
bugetul propriu – pentru a restaura clãdirile secþiilor, incluzând
aici un edificiu emblematic precum Casa Bãniei, pentru a amenaja expoziþiile de bazã ºi chiar
pentru a ridica de la zero un imobil. Era necesar, totuºi, ca tehnicile ºi instrumentele de prezentare sã facã ºi ele un pas decisiv
cãtre modernizare, deoarece s-a
constatat cã vechile metode nu
mai au un impact puternic asupra vizitatorilor. Îl facem acum,
odatã cu acest proiect finanþat
din fonduri europene, care va
aduce în viitorul apropiat, la toate cele 3 secþii ale muzeului,

echipamente de ultimã generaþie,
cu menþiunea cã holograma care
se va regãsi la ªtiinþele Naturii
reprezintã o premierã pentru instituþiile culturale din regiunea
Oltenia“, a declarat vicepreºedintele Consiliului Judeþean Dolj
Antonie Solomon.

Dotarea cu holograme,
asistenþi virtuali ori totemuri
interactive

La semnarea acestui contract
s-a ajuns dupã o activitate laborioasã de documentare desfãºuratã de cãtre specialiºtii Muzeului Olteniei, pe o perioadã de
aproape un an, asupra acestui
aspect din dezvoltarea muzeelor:
folosirea tehnologiilor high-tech
în promovarea patrimoniului cultural. Dotarea cu holograme,
asistenþi virtuali ori totemuri interactive sporeºte interactivitatea
cu publicul ºi, implicit, creºte
atenþia ºi interesul pentru muzeu.
Nu ar fi fost posibilã implicarea

Muzeului Olteniei în acest proiect cu finanþare europeanã, în
premierã pentru instituþia muzealã din Bãnie, fãrã sprijinul acordat de cãtre Consiliul Judeþean
Dolj, fãrã consultanþa permanentã oferitã de Direcþia Afaceri Europene ºi de Serviciul de Achiziþii Publice din cadrul autoritãþii
judeþene.“

Bugetul total al proiectului
este de 1.364.438,31 euro

Contractul de furnizare a echipamentelor de prezentare semnat luni, la sediul Muzeului Olteniei Craiova, are o valoare totalã
de 308.959,18 euro, fãrã TVA.
Achiziþia a fost realizatã în cadrul proiectului „Noi destinaþii în
turismul transfrontalier“, cofinanþat de Uniunea Europeanã,
prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã (FEDR), în cadrul
Programului Interreg V-A România – Bulgaria, Axa Prioritarã 2
„O regiune verde“, Obiectivul
specific 2.1 „Îmbunãtãþirea utilizãrii durabile a patrimoniului
natural ºi a resurselor ºi patrimoniului cultural“. Bugetul total al
proiectului este de 1.364.438,31
euro, din care 85 % finanþare a
Uniunii Europene prin FEDR, 13
% din bugetul naþional ºi 2 % din
bugetul local. Din valoarea totalã eligibilã a proiectului, Muzeului Olteniei Craiova îi revine suma
de 459.451,39 euro.

MuzeulCãrþiiºiExiluluiRomânesc,
aproapedeinaugurare
Consiliul Judeþean Dolj ºi Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” au reuºit de asemenea obþinerea finanþãrii pentru reabilitarea clãdirii ºi, apoi,
organizarea în interiorul ei a
unui Muzeu al Cãrþii ºi Exilului
Românesc. Investiþia totalã se
ridicã la aproximativ 5 milioane
de euro, din fonduri europene.
Casa Dianu din Craiova va gãzdui Muzeul Cãrþii ºi Exilului Ro-

mânesc. Clãdirean este un monument datând de la începutul
secolului XX, fiind un reper arhitectural ºi stilistic semnificativ
pentru arhitectura municipiului
Craiova. A aparþinut familiei Dumitru ºi Sofia Dianu, un neam de
moºieri cunoscut. În 1955, casa
a fost naþionalizatã, iar din 1964
pânã în 2008 (an în care a ajuns
în proprietatea moºtenitorilor,
care o revendicaserã în 2001) a
fost sediul ªcolii de Artã „Cornetti”. Din 2013, Casa Dianu a
intrat în proprietatea Consiliului
Judeþean Dolj, din 2016 aflânduse în administrarea Bibliotecii
Judeþene „Alexandru ºi Aristia
Aman”. Imobilul, care dispune
de demisol, parter ºi mansardã,
a fost scos din circuitul public,
din cauza stãrii de degradare.

“Terminãm în primãvarã
ºi cele douã Cule de la
Cernãteºti ºi Brabova”
În prezent este într-un proces
de reabilitare ºi restaurare. ”Da,
investim în culturã. Terminãm în
primãvarã cele douã Cule de la
Cernãteºti ºi Brabova ºi continuãm
tot acolo cu un muzeu al satului
ºi un centru cultural împreunã
primãria. Un proiect finanþat
printr-un program transfrontalier.
Vom face un circuit turistic pentru a arãta lumii întregi cum aratã
Oltenia ruralã. Terminãm ºi Centrul Brâncuºi. Sperãm sã ieºim din
pandemie ºi sã organizãm un
moment inaugural cu invitaþi de
marcã pentru cã aceastã investiþie culturalã, unicã, chiar meritã
sã fie promovatã. Avem în lucru
Casa Dianu care gãzduieºte Muzeul Exilului Românesc, gata în
proporþie de 80%. Echipa lucreazã în ritm alert. Întreaga restaurare se realizeazã cu materiale
conforme celor care au fost folosite la construcþia iniþialã, la începutul secolului XX”, explicã
preºedintele Consiliului Judeþean
(CJ) Dolj, Cosmin Vasile.
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Centrul Regional de Geneticã Medicalã
(CRGM Dolj)este unul dintre cele ºase centre regionale din Reteaua Românã de Geneticã Medicalã înfiinþatã prin Ordinul Ministrului Sãnãtãþii nr. 1358/13.11.2014. Funcþioneazã în structura Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã din Craiova, în parteneriat cu
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din
Craiova. CRGM Dolj coordoneazã activitãþile
specifice din judeþele arondate: Dolj, Gorj,
Valcea, Olt, Mehedinþi. Echipa de geneticieni
de la acest centru reprezintã Craiova în proiectul selectat pentru finanþare: Secvenþierea
SCJU din Craiova, prin laboratorul CRGM Dolj, a fost inclus în lista „unitãþilor de specialitate care deþin în dotare echipament medical pentru efectuarea testãrii RT-PCR pentru identificarea virusului 2019-nCOV.
De când aþi început sã primiþi
probe aici ? ªi pânã la momentul respectiv cum aþi contribuit
la depistarea acestui virus.
Specialitatea noastrã, Genetica
medicalã, acoperã un domeniu
foarte vast ºi complicat. Pentru a
gestiona adecvat bolile genetice ai
nevoie nu doar de instruire ºi documentare permanentã, ci ºi de o
infrastructurã diagnosticã de excepþie. În momentul în care plãnuieºti organizarea ºi dezvoltarea
unui laborator de geneticã trebuie
sã te gândeºti nu doar la puterea
diagnosticã a fiecãrui flux de lucru, ci ºi la versatilitatea acestuia.
Direcþiile majore de testare geneticã vizeazã diagnosticul pre- ºi
post-natal al bolilor genetice, identificarea mutaþiilor în patologia oncologicã cu dublu scop, prevenþia
ºi terapia personalizatã în cancer,
dar ºi detecþia ºi cuantificarea infecþiilor prin analiza ADN-ului sau
ARN-ului agenþilor infecþioºi.
Noi, la început de februarie
2020, în Centrul Regional de Geneticã Medicalã de la Craiova, cu
importantul sprijin al Universitãþii
de Medicinã ºi Farmacie din Craiova, aveam funcþional diagnosticul pre- ºi post-natal, totul pregãtit pentru oncogeneticã ºi disponibile echipamente pentru un
fluxul de capacitate micã pentru
identificarea agenþilor infecþioºi
prin tehnica Real-Time PCR.
Anticipând nevoia de testare
pentru COVID-19 am creat iniþial
un parteneriat cu Spitalul Clinic de
Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie „Victor Babeº” Craiova ºi am
organizat acolo în martie 2020 primul laborator COVID-19 din Oltenia cu echipamente de la UMF
Craiova ºi specialiºti de la UMF ºi
SCJU Craiova cãrora li s-au adãugat colegii de la „Victor Babeº”.
Ulterior, prin implicarea Primãriei Craiova, laboratorul de la spitalul de boli infecþioase a fost dotat,
fapt ce ne-a permis relocarea echipamentelor ºi activitãþii echipei Centrului Regional de Geneticã Medicalã într-un spaþiu pus la dispoziþiede cãtre UMF Craiova. La acel
moment, în cadrul SCJU Craiova

genomului SARS-CoV-2 ºi analiza filogeneticã a tulpinilor circulante în România. Scopul
proiectului este acela de a propune, prin rezultatele obþinute, strategii de vaccinare ºi
terapeutice ajustate pentru populaþia României. Despre acest proiecte, dar ºi despre alte
proiecte de cercetare , precum ºi despre activitatea Centrul Regional de Genetica Medicalã în pandemie am stat de vorbã cu prof.
univ. dr. Mihai IOANA, medic-ºef CRGM Dolj,
vicepreºedintele Societãþii Româna de Geneticã Medicalã, Prorector - UMF Craiova – Cercetarea ºtiinþificã ºi relaþii internaþionale.

nu identificaserãm încã un spaþiu
potrivit...Am efectuat acolo teste
genetice pentru COVID-19 pânã în
luna iunie 2020. Apoi, prin deschiderea ºi decizia colegilor din conducerea administrativã a SCJU Craiova ne-a fost alocat un spaþiu bun
ºi definitiv.Practic am primit aproape toate spaþiile unde funcþiona conducerea spitalului!
Trebuie menþionat faptul cã activitatea de diagnostic a fost demaratã ºi augumentatã prin implicarea generoasã a unor firme,
ONG-uri ºi persoane fizice în primul rând din Craiova, dar nu numai (detalii la adresa http://
www.geneticamedicala.ro/ secþiunea COVID-19). Am început cu
o capacitate de câteva zeci de probe pe zi ºi cu ajutorul lor am ajuns
la 150-200 probe/zi. Prin finanþarea ulterioarã a Ministerului Sãnãtãþii am continuat cu 400-600 probe pe zi, capacitate aflatã într-o
continuã creºtere. Pânã în prezent
am efectuat peste 50.000 de teste, echipa a lucrat extraordinar! Nu
poþi face lucruri importante fãrã
oameni de calitate! În tot acest
timp am avut ºi alte activitãþi, didactice cu studenþii, am implementat activitãþi de cercetare ºi formare
în geneticã... suntem pregãtiþisã
trecem ºi la nivelul urmãtor în testarea geneticã a SARS-CoV-2, secvenþierea genomului viral.
Revenind la instruire. De la începutul pandemiei echipa CRGM
a instruit în tehnica Real-Time PCR
medici ºi biologi din toatã Oltenia
ºi nu numai, ajutând la creºtereacapacitãþii regionale dediagnostic
COVID-19.
Care sunt dotãrile laboratoarelor care se ocupã cu diagnosticarea acestui virus?
Existã fluxuri diverse de echipamente utilizate în diagnosticarea
COVID-19. Începând cu aºa numitele sisteme Real-Time PCR rapide, de tip Point-of-Care, de multe
ori cu o capacitate mai micã de
testare ºi care genereazã rezultatele la un cost ceva mai mare. Apoi
sunt sistemele deschise, cu extracþie manualã/automatã a ARN-ului
viral, mai versatile, dar care necesitã un nivel mai mare de instruire
a personalului. Aº încheia cu sistemele închise de mare capacitate
în care totul este automat, de la
preluareavirocultorului în care
avem proba biologicã de testat,
pânã la încãrcarea rezultatului în

buletinul de analize. Fiecare coordonator de laborator trebuie sã
aleagã varianta potrivitã, o dimensionarea nerealistã a capacitãþii
putând conduce la blocaje tehnice
sau financiare. Trebuie sã gândim
ce vom face cu echipamentele ºi
dupã rezolvarea pandemiei... Revenind la echipamentele pentru fluxurile deschise.. trebuie sã ne protejãm colegii, dar ºi probele... pentru aceasta avem nevoie de cel
puþin douã hote, una pentru manipularea probelor, cealaltã pentru
pregãtirea amestecurilor de reacþie. Apoi sunt necesare sistemele
automate de izolare ºi purificare
ARN viral... ulterior aparatele de
ciclare termicã a amestecului de
reacþie prevãzute cu sisteme de stimulare-detecþie a ARN-ului viral,
aºa-numitele sisteme Real-Time
PCR. În plus, trebuie sã regãsim
ºi sisteme de crioprezervare a materialului biologic ºi stocare a reactivilor (ultracongelatoare, combine frigorifice de laborator, etc).
Laboratoarele de nivel superior
trebuie sã aibã în dotare sisteme de
secvenþiere adecvatã de tip NGS
(Next-GenerationSequencing).
Sunt þãri care vorbesc deja de
un paºaport de vaccinare. Ce credeþi cã este mai relevant, un certificat de vaccinare sau un test
negativ ?
În acest moment, þinând cont de
context, cred cã este mai relevant
testul negativ.
Credeþi cã vaccinul va rezolva aceastã mare problemã ?
Cum vi se pare cã se desfãºoarã
aceastã campanie?
Cred cã vaccinarea este soluþia
care va da timp “sistemului imun
omenesc planetar” sã se calibreze.
Va fi o competiþie în care foarte probabil companiile producãtoare vor
trebui sã îºi adapteze periodic “reþeta” pe mãsurã ce virusul se va
reconfigura. Dar acest fapt este
cunoscut în lumea medicalã de mult
timp, acum diferite sunt viteza de
reacþie ºi anvergura problemei.
În legãturã cu vaccinul...Aþi
auzit în popor vorbindu-se de modifarea ADN-ului, în timp, dacã
ne facem vaccinul. Ce le explicaþi
pacienþilor, studenþilor, prietenilor
dumneavostrã care în mod cert vã
întreabã dacã vaccinul este sigur.
Trebuie sã menþionez cã eu mam vaccinat. Evident, dupã ce mam documentat ºi analizat informaþia culeasã din sursele de spe-

cialitate. Oamenii acceptã cã viaþa este în multe tonuri de gri, însã
doresc adevãruri ºi asigurãri absolute. Este natural... dar nerealist. Totuºi, în balanþa medicalã ºi
socialã, vaccinarea atârnã greu,
cu multe argumente ºtiinþifice!
Se poate cunoaºte în acest moment, cât timp suntem imunizaþi, dupã ce facem vaccinul ?
La nivel populaþional nu am trecut încã testul timpului pentru
aceste vaccinuri. Pentru aceasta ar
fi utilã evaluarea în dinamicã a nivelelor anticorpilor generaþi postvaccinare. O schemã propusã de
colegi din Olanda ar cuprinde 5
momente: la 1-2 zile înaintea administrãrii primei doze, cu 1-2 zile
înaintea rapelului, la 2 sãptãmâni
dupã rapel, apoi la 6 ºi 12 luni.
Dacã am face asta ºi lotul evaluat
ar fi ales cu grijã am putea obþine
o imagine a stabilitãþii în timp a
imunitãþii populaþiei la COVID-19.
Echipa de geneticieni a
UMFCV-CRGM-SCJUC reprezintã Craiova în proiectul selectat pentru finanþare: Secvenþierea
genomului SARS-CoV-2 ºi analiza filogeneticã a tulpinilor circulante în România. Vã rugãm
sã ne daþi mai multe detalii despre acest proiect.
Da, facem parte dintr-un consorþiu naþional care urmãreºte în
primul rând secvenþierea unui numãr reprezentativ de probe de ARN
viral.Þinta intermediarã a proiectului este reprezentatã de identificarea variantelor SARS-CoV-2 circulante la nivelul României. Scopul proiectului este acela de a propune,prin rezultatele obþinute, strategii de vaccinare ºi terapeutice
ajustate pentru populaþia României.
Evident, dacã rezultatele vor duce
în aceastã direcþie.
Geneticienii de la CRGM mai au
ºi alte proiecte în implementare?
Aº menþiona pentru acest interviu doar douã proiecte. Primul, cu
titlul“Genomica FUncþionalã în infecþii SEvere (FUSE)” în care echipa noastrã este coordonatã de cãtre domnul profesor universitar

doctor Mihai Netea, expert de talie mondialã în domeniul imunologiei ºi bolilor infecþioase. În cadrul
acestui proiect recent încheiat din
punct de vedere administrativ, însã
în plinã activitate de analizã ºi valorificare a rezultatelor generate,
am studiat felul în care rãspunsul
imuneste alterat în sepsis. Am evaluatinteracþiunea dintre genomul
uman, agenþii patogeni ºi microbiom. Datele de identificare aleproiectului: Numãr proiect 31/
01.09.2016, Autoritate contractantã-Autoritatea Naþionalã pentru
Cercetare ªtiinþificã (ANCS).
Cel de-al doilea proiect este în
curs de implementare dupã ce am
fost nevoiþi sã îl suspendãm în anul
2020 din cauza pandemiei. Este un
proiect cu fonduri europene pe care
am onoarea sã îl coordonez la nivel
naþional. Titlul sãu: Îmbunãtãþirea
competentelor PROfesionale ale
personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialitãþi relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor GENEtice RARE (PROGENERARE). La
scrierea proiectului ne propuseserãm sã îi apropiem pe medicii ºi pe
asistentele din alte specialitãþi decât
Geneticã Medicalã de ceea ce înseamnã prevenþia, diagnosticul ºi
managementul bolilor genetice ºi
bolilor rare. De asemenea, elaborãm seturi de ghiduri de bunã practicã în acest domeniu. În plus, pentru 60 medici geneticieni din toatã
þara am inclus activitãþi practice în
diagnosticul genetic avansat prin
metoda secvenþierii de ultimã generaþie (NGS).
La reluarea proiectului în 2021
am solicitat autoritãþii finanþatoare
suplimentarea activitãþilor prin includerea unei secþiuni dedicate secvenþierii SARS-CoV-2. Credem cã
acest proiect va reprezenta în Româniaunul dintre pilonii organizãrii
diagnosticului genetic prin educaþie aplicatã. Datele de identificare a
proiectului: Numãr proiect 108073/
POCU/91/4/8/01.09.2016, Autoritate contractantã -AMPOCU –
Fonduri UE.
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Întrerupere temporarã a
împrumutului de carte la domiciliu

Vineri, 12 februarie 2021, Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman” întrerupe temporar
serviciul de împrumut de carte la domiciliu. Corpul de clãdire ce deserveºte secþiile de Împrumut
Carte Adulþi, Copii ºi Tineret intrã într-un amplu
proces de reabilitare, care se va desfãºura pe parcursul urmãtorilor doi ani.
Tot vineri, 12 februarie
2021, va fi iniþiat procesul de
organizare în cutii a tuturor
cãrþilor deþinute la nivelul

secþiilor de împrumut, în
vederea mutãrii acestora
într-o altã locaþie. Pânã la finalizarea lucrãrilor de reabi-

litare, activitatea de împrumut de carte la domiciliu se
va desfãºura în imobilul situat în Craiova, pe strada
Unirii, vis-a-vis de Biserica
„Mântuleasa”.
Ne dorim ca transportarea
cãrþilor spre noul sediu sã se
desfãºoare într-un ritm susþinut ºi într-o perioadã cât
mai scurtã. Intenþionãm sã
reluãm activitatea de împrumut de carte la domiciliu la
începutul lunii aprilie 2021.
Mai multe detalii cu privire la
reluarea propriu-zisã a activitãþii vor fi oferite în perioada urmãtoare.
Pentru a limita disconfortul cauzat utilizatorilor bibliotecii, fiecare dintre cititorii
care împrumutã cãrþi pânã vineri, 12 februarie 2021, în intervalul orar 10:00-18:00, beneficiazã de douã facilitãþi
importante:
- Posibilitatea împrumutãrii unui numãr nelimitat de
cãrþi;
- Posibilitatea returnãrii
acestora în aprilie 2021.
Vã mulþumim pentru înþelegere!
Biroul de Presã al
Bibliotecii Judeþene
„Alexandru ºi Aristia Aman”

joi, 11 februarie 2021
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Anunþul tãu!
Gherghe Ciprian Viorel, cu ultimul
domiciliu cunoscut în localitatea
Breasta, sat Breasta, str. Morii, nr. 52,
jud. Dolj este citat la Judecãtoria Craiova în dosarele: 19119/215/2020*,
obiect-lichidare regim matrimonial,
termen la 22.02.2021, CMF 3 ºi în dosarul nr. 19118/215/2020* ce are ca
obiect tãgadã paternitate, cu termen
la 25.03.2021, CMF 5, în contradictoriu cu Cãpãþânã Ionela-Rodica.
Sc Alpaccess Srl angajeazã
personal pentru schele, izolaþii,
vopsitorie. Oferim: contract
perioadã nedeterminatã, tichete de masã. Cerinþe: minimum
10 clase, rezistenþã la efort fizic, disponibilitate lucru în mediu industrial ºi deplasare, apt
lucru la înãlþime. Relaþii la telefon: 0726.439.185. Aºteptãm
CV-ul dvs. la adresa de e-mail:
recrutari@alpaccess.com.

MULÞUMIRI Vând 2 camere deco-

Andra fiicã, Costel
soþ, Claudiu fiu, aducem sincere mulþumiri
celor care prin prezenþã, flori, condoleanþe,
lacrimi ºi sprijin, au
fost alãturi de noi la
dispariþia scumpei
noastre mame ºi soþii
profesoarã ELENA
BAZÃVERDE. Nu te
vom uita niciodatã!

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
Vând apartament ultracentral Bulevard
(insula) 1 Mai cu vedere la bulevard, 4
camere cu încãlzire
centralã pe gaz, aer
condiþionat, baie ºi
bucãtãrie în condiþii
excelente, beci cu
stelaje metalice. Telefon: 0744/395.382 între orele 09:00-15:00.

mandate, îmbunãtãþite. Rovine, et. 4/4. Telefon: 0766/348.398.
VÂND apartament 2
camere, ultracentral,
Piaþa Prefecturii. Telefon: 0768/107.255.
Vand apartament cu 2
camere decomandate.
Telefon: 0766/348.398.

CASE
Proprietar, vând casã
nouã, BORDEI. Telefon: 0752/641.487.

CUMPÃRÃRI

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

TERENURI

Închiriez teren la
ºosea, pretabil investiþie, 1,5 Ha extravilan, 48 m deschidere, Segarcea. Telefon: 0783/178.838.

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 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.

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

Maseur, efectuez masaj celulitic de relaxare
si medical la domiciliul
clientului. Telefon: 0765/
744.323.
Firma constructii ADNET RESIDENT efectueaza case la rosu, lucrari complexe interioare si exterioare de toate felurile. Telefon:
0765/744.323.
Execut lucrãri de fierãrie, dulgherie, zidãrie, tencuieli, faianþã,
gresie, rigips ºi finisaje, parchet. Telefon:
0765/744.323.
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R.A.A.D.P.F.L. Craiova, scoate la licitatie, in vederea inchirierii, urmatoarele spatii situate in Craiova:
- Str. Petru Rares, nr. 11, pivnita – suprafata 22,70
mp, profilul – spatii de depozitare;
- Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 13 – suprafata 18,83
mp, profil: prestari servicii
Mentionam ca profilul de activitate nu se
poate schimba.
Licitatia publica va avea loc la sediul RAADPFL
Craiova, din str. Brestei nr. 129A, CUI: RO7403230,
in data de 16.02.2021, data limita de depunere a ofertelor 15.02.2021, ora 16:00.
Pretul documentatiei de atribuire este de 176,00
lei si se poate achizitiona de la sediul RAADPFL Craiova, Birou Contracte.
Relatii suplimentare, la telefon 0251/411214.
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 Dacia 1310
Break, Ford Focus
Break, masini injectat
plastice, matrite facut
zdrobitoare, tocatoare
plastice, circular, granule plastice, cazan,
putina, carucior, roaba, damigene. Telefon: 0251/416.027.

Vând aparat de masaj cu sistem infraroºu pentru reflexoterapie. Nou, în ambalaj
original. Telefon:
0720/115.936.
Vând aparat auditiv,
oglindã cristal 1,60/
0,80, bol bucãtãrie
inox 6 l, cãrþi literaturã
universalã. Telefon:
0752/236.667.
Vând vin natural: 50 l
zaibãr, 50 l altoi. Telefon: 0745/602.001.
Disponibil scaun rulant,
pe roti, pentru handicapat locomotor. Telefon: 0721/995.405.
Vând roþi Mercedez,
cu cauciucuri de iarnã.
Preþ convenabil. Jenþi
din Germania. Telefon:
0762/183.205.
Vând sobã teracotã,
cãruþ handicap, pat
mechanic, 2 tuburi
azbociment 250 X
300. Telefon: 0760/
588.581.
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.

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.
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INFORMARE
In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 07/
1996, cu modificarile si completarile ulterioare TITULARUL: S.C. SEMTEST CRAIOVA S.A., intentioneaza sa solicite de la A.N. “Apele Romane” –
Administatia Bazinala de Apa JIU – Craiova (S.G.A.
Dolj), pentru punctul de lucru - ENTRUL GENETIC
MALU MARE, Comuna Malu Mare judetul Dolj, aviz
de gospodarire a apelor pentru investitia:
„REALIZARE FORAJE DE MONITORIZARE ”
pe latura nordica si sudica a platformei de gunoi de grajd,
apartinand CENTRULUI GENETIC Malu Mare,
comuna Malu Mare, judetul Dolj.
Bazin Hidrografic JIU,
Aceasta investitie este noua.
Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare sau sa transmita observatii, sugestii si recomandari cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa
mentionata, sau la 0755 021596, dupa data
de 08.02.2021.
Primãria comunei Pleniþa, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea unei funcþii in regim contactual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pleniþa.
1. 1. Denumirea postului: Inspector de specialitate - Compartimentul Întreþinere/ Administrare domeniul public ºi privat;
2. 2. Nivelul studiilor: Studii universitare de licenþã
absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de
lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în unul din domeniile: drept sau economie;
3. Locul ºi data pânã la care se pot depune dosarele
de înscriere: 25.02.2021- Primãria comunei Pleniþa,
str. Traian, nr. 34;
4. Data ºi locul organizãrii concursului: 04.03.2021,
ora 09,00, proba scrisã ºi 08.03.2021, ora 12:00 interviul, la sediul primãriei;
5. Condiþii de participare: condiþiile cerute de art. 3
din Anexa la H.G. nr.286/2011;
- fiºa medicalã cu menþiunea APT pentru
ocuparea postului;
- vechime in munca: minim 7 ani.
6. Persoanã de contact: Secretarul general al comunei Pleniþa tel. 0251368086; e-mail: ady.marian68@yahoo.com

joi, 11 februarie 2021

Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj organizeazã concurs pentru ocuparea urmãtoarelor posturi de naturã contractualã de execuþie vacante:
5 posturi îngrijitor la domiciliu, 3 posturi infirmierã ºi 2
posturi muncitor calificat tr. I (bucãtar), în data de
09.03.2021 - proba scrisã, ora 10 00, ºi în data de
11.03.2021 - interviul, ora 1400.
Condiþii generale de participare la concurs:
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale
prevãzute la art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant aprobat prin H.G. nr. 286/2011 cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
Condiþii specifice:
 5 posturi îngrijitor la domiciliu:
-studii minim generale;
-vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului – nu se solicitã.
 3 posturi infirmierã:
-studii minim generale;
-vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului – nu se solicitã.
 2 posturi muncitor calificat tr.I (bucãtar) :
-studii minim generale;
-certificat/diploma care sã ateste absolvirea unui curs de
bucãtar;
-vechime în muncã minimum 5 ani.
Informaþii referitoare la conþinutul dosarului, bibliografia, condiþiile generale ºi condiþiile specifice stabilite pentru ocuparea postului, vor fi afiºate la sediul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj ºi
pe site-ul instituþiei www.dgaspcdolj.ro. Dosarele de concurs se depun la sediul Direcþiei Generale de Asistentã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj, în termen de 10 zile lucrãtoare de la data publicãrii prezentului anunþ, respectiv
pânã pe data de 25.02.2021. Relaþii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obþine la sediul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj din str.
Nicolae Titulescu, nr.22, loc. Craiova, jud. Dolj, precum
ºi la numãrul de telefon 0251/407009, persoana de contact – Busuiocescu Csilla, inspector, Serviciul resurse umane, organizare, salarizare.

SC Casa Noastrã SRL anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul ,,Construire halã de producþie sticlã’’, propus a fi amplasat în comuna Pieleºti, sat Pieleºti, str. Calea Bucureºti, nr. 113, jud.
Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, din Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1 ºi la sediul Casa Noastrã S.R.L. din com.
Pieleºti, Calea Bucureºti, nr. 113, în zilele de luni-joi,
între orele 8.00 - 16.00 ºi vineri între orele 8.00 –
14.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1.

joi, 11 februarie 2021
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Spitalul Orãºenesc „Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii de execuþie vacante, perioada nedeterminata:
- 1 post economist IA în cadrul Compartimentului RUNOS/SSM;
- 1 post asistent medical generalist debutant în cadrul
Compartimentului Pediatrie;
- 1 post paznic în cadrul Compartimentului Tehnic;
- 1 post infirmiera debutantã în cadrul Compartimentului Psihiatrie;
Concursul se va desfãºura la urmãtoarele locaþii:
1. pentru posturile de economist IA, asistent medical generalist debutant si paznic - la sediul spitalului din strada
Unirii nr. 11, în data de 09.03.2021, orele 10:00 – proba scrisã, ºi în data de 15.03.2021, orele 10:00 – proba de interviu;
2. pentru postul de infirmiera debutanta - la sediul Compartimentului Psihiatrie, din strada Alecu Russo nr. 2, în data
de 09.03.2021, orele 10:00 – proba scrisã, ºi în data de
15.03.2021, orele 10:00 – proba de interviu;
Condiþiile de participare la concursul menþionat mai sus
sunt cele prevãzute în art. 3 din H.G. nr. 286/2011, actualizatã, precum ºi cele specifice, ºi anume:
1. pentru postul de economist IA:
- nivelul studiilor: superioare, absolvite cu diplomã de
licenþã;
- vechimea în specialitate: minimum 6 ani ºi 6 luni;
2. pentru postul de asistent medical generalist debutant:
- nivelul studiilor: minim postliceale sau postliceale
prin echivalare conform HG nr. 797/1997;
- nu este necesarã vechimea în muncã/specialitate;
- dovada deþinerii certificatului de membru OAMGMAMR ºi a asigurãrii de rãspundere civilã, în termen de
valabilitate;
- adeverinþã pentru participare la concurs, eliberatã de
OAMGMAMR;
3. pentru postul de paznic:
- nivelul studiilor: minim generale;
- nu este necesarã vechimea în munca/specialitate;
- certificat de calificare profesionalã de agent de securitate
ºi atestat IPJ pentru exercitarea ocupaþiei de agent de securitate;

În conformitate cu prevederile art.1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011,
astfel cum a fost modificat prin Hotãrârea de Guvern
nr. 1027/2014, Direcþia Judeþeanã de Pazã ºi Servicii
Dolj organizeazã concurs la sediul din Craiova, str.
Constantin Lecca, nr. 32, pentru ocuparea a 6 (ºase)
posturi vacante în regim contractual, pe perioadã nedeterminatã de ,,paznic’’, în cadrul Serviciului pazã.
Concursul pentru ocuparea celor 6 (ºase) posturi de paznic vacante se va desfãºura astfel:
- Selecþia dosarelor de înscriere – 25.02.2021, ora 1200
- Proba scrisã – 09.03.2021, ora 1000
- Interviul – 12.03.2021, ora 1000
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã
pe data de 24.02.2021, orele 16.00 la sediul Direcþiei
Judeþene de Pazã ºi Servicii Dolj, din Craiova, str. Constantin Lecca, nr. 32, judeþul Dolj.
Condiþii de participare la concurs:
a) Condiþii generale, în conformitate art. 3 din Regulamentul-cadru de aplicare a prevederilor H.G. nr. 286/2011;
b) Condiþii specifice:
- Studii medii/generale
- Atestat profesional pentru pazã.
Detalii privind condiþiile specifice ºi bibliografia de
concurs sunt disponibile la avizierul ºi pe site-ul Direcþiei Judeþene de Pazã ºi Servicii Dolj. Persoane de contact: Brãiloiu Lenuþa ºi Berceanu Florentina Laura, la telefon 0251/415841.

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:

4. pentru postul de infirmierã debutantã:
- nivelul studiilor: minim generale;
- nu este necesarã vechimea în muncã/specialitate;
Aceste condiþii de participare la concurs vor fi afiºate
la sediul Spitalul Orãºenesc „ Aºezãmintele Brâncoveneºti”
Dãbuleni din str. Unirii nr. 1, pe site-ul
www.spitalulorasenescdabuleni.ro, în cotidianul „Cuvântul
libertãþii”, precum ºi pe portalul posturi.gov.ro.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã la
data de 25.02.2021, orele 16:00, la sediul spitalului din str.
Unirii nr. 1.
Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul spitalului ºi
la numãrul de telefon 0251 334 824 (secretariat comisii de
concurs - Ing. Minuþã Cãtãlin ºi Jr. Andrei Cristina).
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Debut complicat pentru Ouzounidis
FC Botoºani – Universitatea Craiova
Stadion: „Municipal”, ora 20.30
FC Botoºani: Hankic – Braun, Chindriº, ªeroni,
Þigãnaºu – Papa, Rodriguez, Ongenda – Keyta, Caia,
Al Mawas. Antrenor: Marius Croitoru. Rezerve: Pap
– Patache, Holzmann, Plãmadã, Florescu, Fili, M.
Roman, Târcoveanu, Ashkovski.
Universitatea Craiova: Pigliacelli – Vlãdoiu, Bãlaºa,
M. Constantin, Bancu – Mateiu, Bic – Ivan, Cicâldãu,
Baiaram - Mamut. Antrenor: Marinos Ouzounidis.
Rezerve: L. Popescu – Vãtãjelu, Papp, V. Constantin,
Cãpãþânã, Screciu, Bãrbuþ, Câmpanu, Tudorie.
Antrenorul Universitãþii Craiova, grecul Marinos Ouzounidis,
ºi-a expus primele impresii dupã
ce a urmãrit meciurile din Liga I
ºi spune cã este un stil de joc
diferit faþã de cel din Grecia. „Nu
mã aºteptam sã ajung în România, dar ca antrenor trebuie sã fii
pregãtit sã te duci oriunde þi se
oferã un job. Este bine pentru
mine, fiindcã îmi place sã cunosc
lucruri noi. Ce am vãzut în România este un stil diferit total faþã
de Grecia ºi trebuie sã mã adaptez ºi au ca antrenor stilului de
aici. Am gãsit ce am aºteptat, o
echipã bunã, cu jucãtori buni,
organizare bunã, jucãtorii dornici
sã obþinã mai mult, sã ne îndeplinim obiectivele. Eu sunt mulþumit de ei, sper ca ºi ei de mine.
E important ca eu sã vorbesc mai
mult româneºte, nu sã-i învãþ pe
ei greaca. Înþeleg ceva românã,

fiindcã ºtiu italianã ºi seamãnã”
a spus Ouzounidis.

Elogii la adresa Botoºaniului

Grecul a fost impresionat de
jocul adversarei din Cupa României, FC Botoºani. „Mã aºtept la
o partidã dificilã, atât din cauza
adversarului, dar ºi a terenului.
Îmi place echipa Botoºaniului, îmi
place stilul de joc, încearcã sã
joace ofensiv, plãcut, se vede
mâna antrenorului, face o treabã
foarte bunã, încearcã sã construiascã, sã facã un joc pozitiv.
Sper sã jucãm noi mai bine, sper
sã fie ºi terenul mai bun, echipele cu calitate au nevoie de terenuri bune, dar trebuie sã ne adaptãm. Ar fi o greºealã sã ne gândim cã suntem echipa mai bunã.
Trebuie sã luptãm ºi sã încercãm
sã ne calificãm. Ca sã câºtigãm
Cupa României trebuie sã câºti-

gãm urmãtorul meci, nu sã
ne gândim la finalã. Nu avem
timp sã facem transferuri,
avem jucãtori, e important
sã-i recuperãm pe cei accidentaþi, inclusiv pe Koljic. E
greu sã aduci jucãtori care sã
te ajute imediat. Am adus
aceºti doi jucãtori, Burlacu ºi
Fedele, ºi sper sã se integreze. Sper ca jucãtorii pe carei avem sã înþeleagã filosofia
mea. De ce atâtea înterbãri
despre arbitri? Se pot întâmpla erori ºi la arbitri, cum facem ºi noi. Sã-i lãsãm sã-ºi
facã treaba, chiar dacã mai
greºesc. Uneori, greºelile lor
sunt folosite de antrenori pentru a-ºi explica înfrângerile”
a spus grecul.

Vãtãjelu: „Cred cã vom face
treabã bunã”

Bogdan Vãtãjelu spune cã e
esenþial ca echipa sã priceapã
„limba fotbalulului” de la tehnicianul grec. „Fiecare antrenor
vine cu regulile lui, cu strategia
lui, cu atmosfera lui, am apucat
sã vedem cât de cât ce vrea de
la noi, am avut azi ºi o discuþie
mai îndelungatã cu fundaºii ºi nea explicat ce vrea de la noi. O sã
constataþi ce vom juca ºi veþi trage concluziile. Nu cred cã a fost
crispare înainte, dar în fotbal ai
ºi puþin noroc. Cu Bergodi, jocul nu era extraordinar, dar am
câºtigat ºapte meciuri la rând de

Pase scurte, pase lungi

ªtiinþa à la grecque
Marinos Ouzounidis, al treilea antrenor strãin al ªtiinþei în
„era Rotaru”. În primul rând, finanþatorul ºi-a respectat promisiunea, în sensul cã a surprins prin
aducerea grecului, dar ºi cã a adus
un antrenor cu trofee, chiar dacã
în cazul lui Ouzounidis ne referim la singular, câºtigând numai
titlul cu APOEL Nicosia, în Cipru. Dacã Sorin Cârþu se distra
cu Olympiakos Pireu ca jucãtor
ºi antrena Veria, a venit rândul elenilor sã ne înveþe fotbal. Momentul nu pare unul potrivit, întrucât
meciurile se succes des, pentru
orice antrenor fiind dificil „sã-ºi
impunã ideile tactice”, aºa cum
gloata de preparatori pare inutilã
când joci o datã la trei zile. Handicapul este evident: necunoaºterea echipei, a limbii, a campionatului. Nu ai timp practic decâ de
un antrenament între meciuri, altfel numai recuperare ºi drumuri.
Cliºeul „limba fotbalului” e greu
aplicabil în Bãnie, unde unii jucãtori au probleme sã punã în practicã ºi ce le parvine în românã.
CV-ul pare al unuia dintre cei mai
versaþi antrenori ajunºi în România, recomandãrile, majoritatea
subiective, îi susþin cauza cu vâf

ºi îndesat, sunt mai degrabã elogii. Ouzounidis are ºi o carierã remarcabilã ca jucãtor. Fost internaþional grec, chiar cãpitan al Ethniki, în perioada premergãtoare
performanþei maxime a elenilor la
nivel de naþionalã, titlul continental cucerit în Portugalia, Ouzounidis are ºi experienþa Champions
League, atât ca jucãtor, cât ºi ca
antrenor. Deºi nu a cules vreun
punct cu AEK Atena în grupa cu
Bayern, Benfica ºi Ajax, n-am fi
noi, ãºtia eliminaþi de Lokomotiv
Tbilisi, cei mai potriviþi sã-i gãsim nod în papurã.
La prima apariþie, antrenorul
a pãrut sobru, dar comunicativ,
direct, deloc emfatic, carismatic, dar nu fals. A pãrut cã ºtie
unde a venit ºi cã are ceva de
arãtat, nu numai prin aºternerea
portofolului. Craiova nu e un tãrâm al serenitãþii, dar nici grecul
nu a pãrut cã ar cãuta aºa ceva.
Când joci ºi antrenezi la PAO,
AEK sau APOEL, majusculele se
simt ºi în atmosfera ºi presiunea
care învãluie aceste echipe, din
toate punctele de vedere.
Craiova are condiþii, are un lot
decent, de podium, dar nu de titlu, depinde de antrenor sã o poa-

tã face ºi campioanã. Sau mãcar
sã-i confere mentalitate de campioanã. Poþi rata titlul printr-o
conjuncturã, nimeni nu-þi oferã
garanþii în acest sens, dar sã nu
etalezi un joc de calitate, sã nu te
lupþi exemplar ºi sã nu baþi niºte
gruzini de mâna a patra este de
inacceptabil. Pânã la urmã, un
antrenor bun ridicã echipa peste
condiþia ei, dincolo de nivelul individual al jucãtorilor. Grecul ºia asumat obiectivul în contextul
lotului ºi va plãti în consecinþã,
când se va trage linie, dar ºi Rotaru trebuie sã înþeleagã cã mai
multe mandate eºuate, cu atât mai
mult dacã se va adãuga ºi cel al
lui Ouzounidis, vor da de înþeles
cã problema e în altã parte, nu
pe banca tehnicã. Suporterii l-au
alintat imediat „nea Mãrin Þuicaru’”, într-o adaptare neaoºã a
numelui grecului. Începutul nu
e deloc lin pentru elen. Dacã pierde la debut, iese din cursa pentru un trofeu. Nu i se poate imputa neapãrat, dar nici nu va fi
menajat. În astfel de situaþii jucãtorii, printr-un supliment de
dãruire, de implicare, trebuie sã
mascheze perioada de adaptare
a noului antrenor.

de altfel toate pe care le-am avut,
într-o deplasare în care avem
numai o victorie în ultimii ºapte
ani. Botoºani joacã fãrã mare
presiune, joacã un fotbal ofensiv. Terenul este un impediment
pentru ambele echipe, ambele
suntem dezavantajate, fiindcã ºi
ei au un joc de posesie foarte
bun. Îi respectãm pe adversari,
dar respectul trebuie sã fie pânã
la un prag” a declarat Vãtãjelu.

douã ori. Sper cã noul antrenor
va veni cu cunoºtinþe, sã avem
repere, dar cred cã este nevoie
ºi de ºansã. Cu Cornel Papurã
ne-a lipsit ºi ºansa, þinând cont
cã am avut multe ocazii, dar nu
le-am fructificat. Cred cã vom
face treabã bunã în continuare,
ne înþelegem în toate limbile posibilecu noul staff, dar important
este sã înþelegem limba fotbalului. Ne aºteaptã un meci greu, ca

Optimile Cupei României
Petrolul Ploieºti – Poli Iaºi 3-0
Au marcat: Moise 17, Þicu 45, Buhãescu 55.
Farul Constanþa – Chindia, „U” Cluj – UTA Arad,
Dinamo – FCSB s-au jucat ieri.
Viitorul Pandurii – Gaz Metan, azi, ora 15
ASU Poli Timiºoara – Astra, azi, ora 17.45
FC Botoºani – „U” Craiova, azi, ora 20:30
Dunãrea Cãlãraºi s-a calificat, deoarece Turris s-a desfiinþat.

Liga I, etapa a XXIII-a
FC Argeº – Viitorul, vineri, ora 20
Chindia – UTA, sâmbãtã, ora 14.30
Dinamo – Sepsi, sâmbãtã, ora 21
Poli Iaºi – Astra, duminicã, ora 12.15
Clinceni – „U” Craiova, duminicã, ora 14.30
Hermannstadt – FCSB, duminicã, ora 19.45
Botoºani – Mediaº, luni, ora 17.30
CFR Cluj – FC Voluntari, luni, ora 20.30

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

1. FCSB
2. CFR Cluj
3. Craiova
4. Sepsi
5. Botoºani
6. Clinceni

22
22
22
21
22
22

15
14
12
8
9
8

3
5
7
10
6
9

4
3
3
3
7
5

48-20
30-12
27-13
36-23
33-28
22-20

48
47
43
34
33
33

7. Chindia
8. Mediaº
9. UTA Arad
10. Viitorul
11. Dinamo
12. FC Argeº
13. Astra
14. Voluntari
15. Hermann.
16. Poli Iaºi

22
22
22
22
22
21
22
22
22
22

7
8
7
5
7
5
5
5
3
4

7
4
7
10
4
8
7
5
10
4

8
10
8
7
11
8
10
12
9
14

19-20
28-32
21-30
29-30
23-26
21-27
28-34
26-36
21-32
21-50

28
28
28
25
25
23
22
20
19
16

