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ISJ Dolj monitorizeazã dinamica scenariilor de funcþionare a unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar, la nivel
judeþean, aceasta fiind influenþatã de evoluþia situaþiei
epidemiologice din fiecare localitate. Astfel, în conformitate cu propunerile transmise de unitãþile ºcolare,
aprobate în Consiliul de Administraþie al ISJ ºi în ºedinþa CJSU, la
nivelul judeþului Dolj, de vineri, 5 februarie, s-a stabilit cum vor
începe ºcolile, în Dolj, de mâine, 8 februarie.
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O neînþelegere: Dacian Cioloº
exprimã punctul de vedere al
diplomaþiei de la Bucureºti?
MIRCEA CANÞÃR
Europarlamentarul Dacian Cioloº
este liderul grupului Renew Europe, al
treilea ca mãrime, din Parlamentul European, un grup dominat de eurodeputaþii Ciudadanos ºi LREM, partidul prezidenþial al lui Emmanuel Macron. În
Parlamentul European, Dacian Cioloº
trimis de micuþa formaþiune politicã
„Plus” nu mai are preocupãrile exclusive legate de „viziunea modernã” asupra Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale,
cum îl gâdila Barroso, la desemnarea
sa în calitate de comisar pentru Agriculturã, deºi „The Independent” critica nominalizarea, considerându-l al doilea comisar francez, date fiind legãturile sale strânse cu aceastã þarã. Mai
mult în 2015 succesorul lui Barroso,
Jean Claude Junker, îl desemna în funcþia de consilier special pentru Siguranþa Alimentarã, un bonus pe care nu ºtim
cât îl merita. Oricum, un mandat mai
degrabã tehnic decât politic. În calita-

tea sa de lider al grupului Renew Europe, Dacian Cioloº exprimã puncte de
vedere pe marile dezbateri din Parlamentul European. Cã nu are pentru toate,
chiar dacã –instructat de Paris- „i se
ºopteºte”, anvergura necesarã, este o
altã problemã. De regulã apãrã cu devotament interesele Parisului ºi mai rar,
chiar foarte, pe cele ale Bucureºtiului.
Dupã vizita Înaltului reprezentant pentru Politicã Externã a UE, fostul ministru spaniol de externe, Josep Borell, la
Moscova ºi întâlnirea acestuia cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov,
Dacian Cioloº a decretat pe Fecebook
cã Josep Borell a fost „umilit”, fiindcã
nu l-a ascultat sã renunþe la vizitã, atât
timp cât nu duce în valizã instrumentele necesare pentru a-l determina pe Vladimir Putin sã-l elibereze pe Alexei Navalny. „Astãzi, Borell a fost umilit de
ministrul rus de Externe, Serghei
Lavrov (...) care a expulzat amba-

sadorii Germaniei, Poloniei ºi Suediei, pentru cã au participat la protestele pentru eliberarea lui Navalny”. Sigur cã Dacian Cioloº –fãrã habar
de rigorile diplomatice- chiar crede ceea
ce afirmã, numai cã n-au fost expulzaþi
ambasadorii celor trei þãri enunþate, ci
trei persoane cu rang diplomatic, care –
încãlcându-ºi statutul- au participat la demonstraþiile cunoscute. O discuþie cu
Serghei Lavrov, pe care Dacian Cioloº
nu va avea ocazia sã o poarte, toatã viaþa lui de politician, nu este deloc uºoarã,
pentru cei avizaþi, ceea ce nu l-a împiedicat pe Josep Borell sã afirme cã „respinge cu fermitate” aceste expulzãri,
„respinge alegaþiile Rusiei”, reiterând
„apelul la eliberarea opozantului” ºi solicitând „o anchetã imparþialã asupra arestãrii acestuia”. În context, Josep Borell
a subliniat „chestiunea statului de drept,
drepturile omului, societatea civilã ºi libertatea politicã” care trebuie sã rãmâ-

nã în centrul relaþiilor ruso-europene.
Vineri, Josep Borell, între altele ºi vicepreºedinte al Comisiei Europene, a precizat cã nici o altã sancþiune n-a fost prevãzutã, dupã încarcerarea lui Serghei
Navalny. Mai mult, Josep Borell ºi Serghei Lavrov, în discuþia purtatã, au pledat pentru o cooperare, în domeniul sanitar, citând vaccinul anti-covid „Sputnik V”, o veste pentru populaþia lumii.
Sã înþelegem ce poate fi înþeles, citând
media francezã, „Le Point” de pildã, care
ne încredinþeazã cã ºeful diplomaþiei europene a avut „une visite catastrophique
a Moscou”. Nu putem sã nu ne întrebãm dacã eurodeputaul Dacian Cioloº exprimã punctul de vedere al diplomaþiei
de la Bucureºti sau pe cel al Parisului.
Chiar dacã, similitudinile, între Bucureºti
ºi Paris pe marile probleme, sunt desãvârºite. Nu de alta, dar Parisul îºi regleazã mai uºor relaþiile cu Moscova, pe
când Bucureºtiul nu mai are ce regla.

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu,
gazda dezbaterii online despre infrastructura
pentru combustibili alternativi
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Europarlamentarul Marian Jean Marinescu a
fost zilele trecute gazda dezbaterii online despre
infrastructura pentru combustibili alternativi,
organizatã de Platforma europeanã pentru mobilitate sustenabilã. Discuþiile au avut ca punct central
revizuirea Directivei privind dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (#AFID).
“Alãturi de colegi europarlamentari, reprezentanþi ai Comisiei Europene ºi ai industriei din
domeniu, am pornit de la evaluarea rezultatelor acestei Directive,
adoptate în 2014 ºi am urmãrit
sã identificãm cele mai bune propuneri privind îmbunãtãþirea viitorului cadru legislativ. Din punctul meu de vedere, trecerea
la #combustibili_alternativi este
una dintre cele mai eficiente metode de a reduce nivelul de poluare generat de toate tipurile de
transport”, a explicat Marian
Jean Marinescu.
Deputatuil european a mai
spus cã trebuie abordat diferit
fiecare tip de combustibil alter-

nativ pentru a avea o imagine clarã despre viitor. “În acest moment, lucrurile nu sunt foarte
clare. Dacã despre trecerea la
electricitate ca si combustibil alternativ avem informaþii mai clare, despre biocombustibili ºtim
relativ puþine, însã despre hidrogen încã nu ºtim exact ce vom
face. De aceea am solicitat Comisiei Europene, ºi în dezbaterea de ieri, sã realizeze o evaluare clarã a fiecãrui tip de combustibil alternativ ºi sã îºi asume
coordonarea între trecerea la
combustibilii ecologici ºi industria din domeniu. De exemplu,
ºtim deja þinta pentru autovehiculele electrice, însã nu ºtim de

câte staþii de reîncãrcare vom
avea nevoie la nivelul UE ºi nu
doar pentru autostrãzi, ci pentru
toate drumurile”, a subliniat europarlamentarul român.
Eurodeputatul PNL a mai spus
totdatp, cã revizuirea Directivei
AFID este un lucru bun ºi necesar, însã trebuie sã se þinã cont cã
toate fondurile necesare dezvoltãrii infrastructurii pentru noii combustibili sunt deja decise. “Avem

posibilitãþi de finanþare doar prin
Facilitatea de conectare a Europei,
iar fiecare stat membru mai poate
investi din fondurile structurale ºi
cele naþionale. Pentru a ajunge la
rezultatele dorite avem mare nevoie de coordonare din partea Comisiei ºi de evaluarea clarã a investiþiilor necesare pe toate tipurile de drumuri”, a subliniat Marian
Jean Marinescu.
MARGA BULUGEAN

luni, 8 februarie 2021

educaþie

cuvântul libertãþii / 3
Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Începe semestrul al II-lea în Dolj,
dupã mai multe scenarii
ISJ Dolj monitorizeazã dinamica scenariilor
de funcþionare a unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar, la nivel judeþean, aceasta fiind influenþatã de evoluþia situaþiei epidemiologice
din fiecare localitate. Astfel, în conformitate
cu propunerile transmise de unitãþile ºcolare,
aprobate în Consiliul de Administraþie al ISJ
ºi în ºedinþa CJSU, la nivelul judeþului Dolj, de
vineri, 5 februarie, s-a stabilit cum vor începe
ºcolile, în Dolj, de mâine, 8 februarie.
Conform unui comunicat
emis de Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj, dupã întâlnirea din data de 5 februarie,
situaþia se prezintã astfel: 87unitãþi de învãþãmânt cu Personalitate Juridicã
(PJ) în Scenariul 1 (S1):
participarea zilnicã (faþã în
faþã) a tuturor preºcolarilor
ºi elevilor în unitãþile de învãþãmânt, cu respectarea ºi
aplicarea tuturor normelor de

protecþie sanitarã; 125 de
unitãþi de învãþãmânt cu
PJ în Scenariul 2 (S2): Participarea zilnicã, cu prezenþã
fizicã în unitãþile de învãþãmânt a tuturor preºcolarilor
ºi elevilor din învãþãmântul
primar, a elevilor din clasele
a VIII-a ºi a XII-a, a XIII-a,
ºi a celor din anii terminali din
învãþãmântul profesional ºi
postliceal, cu respectarea ºi
aplicarea tuturor normelor

protecþie; Participarea zilnicã, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de
studiu; 4 unitãþi de învãþãmânt cu PJ în Scenariul 3
(S3), din comunele Brabova, Drãgoteºti, Gherceºti ºi
Mischii: Participarea zilnicã
a tuturor preºcolarilor ºi elevilor din învãþãmântul primar; Participarea zilnicã, în
sistem on line, a elevilor din
celelalte clase/ani de studiu.
Consiliile de administraþie de
la nivelul fiecãrei unitãþi de învãþãmânt adoptã propunerile
de scenarii ºi, implicit, schimbarea acestora, în funcþie de
analiza situaþiei epidemiologice efectuate de cãtre direcþiile de sãnãtate publicã ºi Institutul Naþional de Sãnãtate Publicã, de infrastructura ºi de
resursele existente în fiecare
unitate de învãþãmânt.

Colegiul Naþional Militar
“Tudor Vladimirescu” – în
scenariul “verde”
Craiova este în scenariul
“galben”, iar liceele ºi colegiile
din municipiu respectã regulile
respective, excepþie fãcând
Colegiul Naþional Militar “Tudor Vladimirescu”, cuprins în
scenariul “verde”. “În conformitate cu art. 9. alin. 7 din Ordinul comun nr. 3.235 din 4 februarie 2021 pentru aprobarea
mãsurilor de organizare a activitãþii în cadrul unitãþilor/instituþiilor de învãþãmânt în condiþii de siguranþã epidemiologicã
pentru prevenirea îmbolnãvirilor cu virusul SARS-CoV-2,
activitãþile ce presupun prezenþa fizicã din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar din subordinea Ministerului Apãrãrii Naþionale ºi Ministerului Afacerilor Interne vor fi gestionate în
funcþie de analiza situaþiei epidemiologice realizate la nivelul
direcþiilor medicale din cadrul
acestora ºi stabilite prin decizie a conducãtorilor acestora.
Astfel, Colegiul Naþional Militar ”Tudor Vladimirescu” Craiova îºi va desfãºura activita-

tea conform scenariului 1”, se
mai menþioneazã în comunicatul ISJ Dolj.

Stagiile de pregãtire practicã
a elevilor se desfãºoarã cu
prezenþa fizicã a elevilor

Stagiile de pregãtire practicã pentru elevii din învãþãmântul liceal tehnologic, postliceal,
profesional ºi profesional dual
se desfãºoarã cu prezenþa fizicã a elevilor, cu respectarea
procedurilor privind mãsurile
de protecþie instituite de cãtre
entitãþile organizatoare de stagii de pregãtire practicã ºi prevederile prezentului ordin, indiferent de scenariul epidemiologic. “Reamintim cã, potrivit
ordinului comun al ministrului
educaþiei ºi cercetãrii ºi al ministrului sãnãtãþii nr. 3.235/93/
4.02.2021 criteriul epidemiologic în baza cãruia unitãþile/
instituþiile de învãþãmânt stabilesc unul dintre cele trei scenarii de funcþionare este rata
incidenþei cumulate, respectiv:
numãrul total de cazuri noi din
ultimele 14 zile raportat la
1.000 de locuitori”, mai precizeazã reprezentanþii ISJ
Dolj.
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VÂNZÃRI

CUMPÃRÃRI Vând loc de casã 500 Vând aparat de masaj Vand 2 instanturi pe Vând veiozã, calorifer

Cumpãr apartament 3
Vând apartament ultra- camere, centru. Telecentral Bulevard (insu- fon 0729/960.795.
la) 1 Mai cu vedere la
TERENURI
bulevard, 4 camere cu Închiriez teren la ºosea,
încãlzire centralã pe pretabil investiþie, 1,5
gaz, aer condiþionat, Ha extravilan, 48 m
baie ºi bucãtãrie în con- deschidere, Segarcea.
diþii excelente, beci cu Telefon: 0783/178.838.
stelaje metalice. TeleVând teren intravilan –
fon: 0744/395.382 înCârcea la stradã –
tre orele 09:00-15:00.
4.000 mp – 10 euro neVând 2 camere deco- gociabil. Telefon: 0766/
mandate, îmbunãtãþi- 503.967.
te. Rovine, et. 4/4. Telefon: 0766/348.398. Vând în Bãile Govora
400 mp ºi 1500 mp;
VÂND apartament 2 asfalt lângã pãdure, uticamere, ultracentral, litãþile instalate. Telefon:
Piaþa Prefecturii. Tele- 0744/563.640, 0770/
fon: 0768/107.255.
661.438.
Vand apartament cu 2 Vand 1200 mp - teren
camere decomandate.
intravilan cu fundatia caTelefon: 0766/348.398.
sei turnata, 5000 euro
CASE
in Draganesti - Olt. TeVând 3 camere, salã lefon: 0724/339.319.
beci cu fundaiþe din be- Vând loc pentru casã la
ton + teren 3000 mp, 10 km Craiova (ºi alte
Comuna Terpeziþa, construcþii diverse). TeDolj, zona Brestuica. lefon: 0727/884.205.
Telefon: 0251/418.760, Vând teren Predeºti,
0770/671.659.
800 mp, utilitãþi, pitoVând casã utilatã, mo- resc, ideal pentru
bilatã, oraº Segarcea, casã sau casã de vastr. Eroilor. 40.000 euro. canþã. Telefon: 0773/
Telefon: 0744/968.675. 996.446.
Vând casã cu teren Vând teren intravilan
2000 mp, 3 camere cu SC Avioane Sa Craiobaie ºi hol construite in va, suprafaþã 1,25 Ha.
2013. Str. Carierei, nr. Telefon: 0769/456.241.
7, comuna Cerãt, Dolj. Vând teren (locuri de
22.000 euro. Telefon: casã), Podari. Telefon:
0730/890.280.
0722/943.220.
Vând casã frumoasã în Vând teren 2000 mp
comuna Vîrtop, judeþul (locuri de casã intraviDolj. Telefon: 0745/ lan cu toate utilitãþile
602.001.
apã, canal, electricitaVând (schimb) casã lo- te, gaze) Cârcea - sicuibilã comuna Periºor, tuat în faþa vilelor de
cadastru, anexe, apã la ieºirea din Comuna
curentã, canalizare la Cârcea pe dreapta
poartã, teren 4500 mp, spre Craiova. Telefon:
livadã cu pruni, vie. Te- 0720/231.610.
lefon: 0765/291.623. Vând 2 terenuri langa
Proprietar, vând casã FABRICA DE TERnouã, BORDEI. Tele- MOPANE ,,Q FORT” –
fon: 0752/641.487.
GARA PIELESTI pt. inVând casã Cioroiaºi + vestitii 5000 m. Pret
anexe, teren 3000 mp. negociabil. Telefon:
Telefon: 0765/152.614. 0752/641.487.

APARTAMENTE
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mp, intravilan Criva, asfalt, pomi fructiferi, posibilitate apã curentã.
Telefon: 0745/043.152.
Vând, inchiriez, schimb
teren, Calea Bucuresti,
km 10, 1000 m-2000
m, deschidere 35 m,
dupa Peugeot. Telefon:
0773/996.446.

OFERTE SERVICIU

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

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 vin natural: 50 l
zaibãr, 50 l altoi. Telefon: 0745/602.001.

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.
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.

electric, aerotermã, piedestal, noptierã, masã,
scaune, dormezã, pat
saltea relaxa. Telefon:
0351/170.085.
Vând sobã teracotã,
cãrucior handicapat,
tub asbo 250 mm, 2
buc, tv color cu 1000
mm diagonalã. Telefon:
0760/588.581.
Vând 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.

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.

PIERDERI

I I Ghenea Iulica declar
pierdute CUI si certificate constatatoare. Le
declar nule.
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Marinos Ouzounidis: „Voi încerca sã
corectez anumite lucruri la Craiova”
Grecul de 52 de ani este noul antrenor al ªtiinþei,
dupã ce a trecut pe la Panathinaikos ºi AEK Atena
ºi a câºtigat titlul în Cipru, cu APOEL Nicosia
Grecul Marinos Ouzounidis
(52 de ani) va antrena Universitatea Craiova, dupã ce Cornel
Papurã a fost demis, iar interimatul este asigurat de Dragoº
Bon. Antrenorul elen a ajuns în
Bãnie pentru derby-ul de sâmbãtã, cu Dinamo ºi va debuta ca
antrenor al oltenilor la meciul de
la Botoºani, din Cupa României.
La Universitatea, antrenorul
grec va avea un salariu de
15.000 de euro pe lunã, plus
bonusuri de performanþã. Dupã
ce ºi-a încheiat cariera de jucãtor, Ouzounidis a început de jos,
pregãtind echipa Kappadokes
Alexandoupolis, în liga a patra
din Grecia. Dupã ce a fost antrenor second la Skoda Xanthi,
a preluat-o pe APOEL Nicosia,
câºtigând unicul sãu trofeu din
carierã, titlul în Cipru, în 2007.
Dupã 3 înfrângeri ºi 4 egaluri în
primele 15 meciuri ale urmãtorului sezon, Ouzounidis a fost
dat afarã. A revenit în þara natalã, preluându-o pe AEL Larissa,
formaþie la care a evoluat în anii
90 fostul jucãtor al ªtiinþei, ªtefan Stoica. Cu Larissa, Ouzounidis a obþinut calificarea în Europa League, dar din nou al doilea sezon i-a fost fatal, fiind demis, dupã ce echipa se afla în
zona retrogradãrii. Le-a pregãtit apoi pe Iraklis Salonic, Skoda Xanthi ºi Platanias, cu rezultate modeste, dar au urmat douã
mandate considerate de succes,
la Ergotelis Creta ºi Panionios
Atena, fiind numit „antrenorul
sezonului” în Grecia, în 2016,
an în care Marinos Ouzounidis
a preluat-o pe Panathinaikos,
preluând postul pãrãsit de italianul Andrea Stramaccioni, fost ºi
la Inter Milano.

Cu AEK Atena în grupele
Champions League

De la PAO, care se confrunta cu mari probleme financiare
atunci, Ouzunidis a trecut la o
altã echipã importantã a Greciei, AEK Atena, dupã ce aceasta câºtigase titlul, cu spaniolul
Manolo Jimenez pe bancã. Ouzounidis a stat pe banca lui AEK
Atena în meciurile din Champions League, acum douã sezoane, fiind demis în februarie
2019, cu câteva luni înainte ca
Universitatea Craiova sã întâlneascã formaþia elenã, în preliminariile Europa League. AEK
nu a fãcut niciun punct în grupa cu Bayern Munchen, Ajax ºi
Benfica, golaveraj 2-13. În februarie 2019 a fost demis, dupã
o remizã cu PAOK-ul lui Rãzvan Lucescu, iar peste un an,

în februarie 2020, a revenit ca
antrenor la APOEL Nicosia, de
unde a fost demis în octombrie
anul trecut, dupã ce n-a reuºit
calificarea în grupele unei competiþii europene. Grecul este
adept al sistemului de joc 4-23-1, Craiova evoluând pânã
acum în aºezarea 4-3-3.

Fost internaþional grec

Ca fotbalist, Marinos Ouzounidis a fost fundaº central ºi a
jucat la Panathinaikos, Xanhi,
APOEL Nicosia, formaþii pe care
le-a pregãtit ºi ca antrenor, dar
ºi la Paniliakos ºi Le Havre. Are
50 de selecþii ºi 4 goluri în naþionala Greciei, fiind ºi cãpitan al
Ethniki. Din aceastã posturã, a
jucat ºi contra României, întrun amical la Pireu, în 2000, câºtigat cu 2-0 de eleni.
Marinos Ouzounidis ºi-a început cariera de antrenor ca secund al lui Giannis Matzurakis,
la Xanthi Skoda, în 2005. Nãscut la Bucureºti, din tatã grec
ºi mamã româncã, Giannis
Matzurakis (71 de ani) a jucat
la CFR Cluj ºi Rapid, apoi a plecat în Grecia, unde a evoluat
pentru PAOK ºi Larissa. A antrenat apoi mai multe echipe din
Grecia, inclusiv pe Olympiakos, dar ºi pe APOEL Nicosia,
în Cipru. Ca fotbalist, a evoluat ºi pentru naþionala olimpicã a României, sub conducerea lui „Ted” Dumitru, antrenor
consacrat în Africa de Sud.

Zindros, grecul care a jucat
la Craiova, în anii 70

Universitatea Craiova a avut
un fotbalist grec în componenþã, pe Giorgios Zindros, între
1974-1976. Nãscut la Oradea,
Zindros a jucat la FC Bihor, apoi
a evoluat în Bãnie, dupã ce
„Campioana Unei Mari Iubiri”
câºtigase primul titlu din istorie, în 1974. Zindros a plecat
apoi în Grecia, unde a evoluat
la Apollon Kalamarias, Aris Salonic ºi Olympiakos Pireu, având
ºi câteva selecþii în naþionala
Greciei. Zindros avea sã joace
ºi împotriva Craiovei, în Cupa
UEFA, în 1984, în Olympiakos
– Universitatea 0-1 (gol Cârþu).

Primele
declaraþii ale lui
Ozounidis ca
antrenor al
ªtiinþei:
„Oricât de bun ai fi, e nevoie mereu sã munceºti mult.
Atât timp cât avem ºi jucãtori
de naþionalã, precum ºi tineri

talentaþi, nu cred cã va fi greu
sã îi pun în valoare împreunã.
De transferuri se ocupã clubul,
nu am avut timp acum. Dar am
putut sã vãd cã echipa are destui jucãtori talentaþi. Nu e bine
sã schimbi frecvent antrenorul,
dar nici jucãtorii. Existã fotbaliºti buni în echipã”
„E foarte important cã echipa a câºtigat meciul cu Dinamo. E foarte important din
punct de vedere psihologic cã
echipa a câºtigat. Mai ales dacã
þinem cont ºi de rivalitatea dintre cele douã echipe”
„Am urmãrit echipa de când
am început discuþiile. Fiecare
antrenor are ideile proprii, strategia sa. Consider cã ar fi o greºealã din partea mea sã încerc
sã schimb totul din prima zi.
Mai ales în aceastã perioadã în
care avem jocuri din trei în trei
zile. Voi încerca sã încerc sã
transmit jucãtorilor câteva aspecte care consider eu cã sunt
foarte importante, dar nu voi
face schimbãri majore de la început, pentru cã voi cauza mai
multe probleme decât efecte
pozitive. Le voi transmite jucãtorilor unele principii pe care le
consider importante ca antrenor. Voi lua câteva mãsuri corective ºi nu vreau sã le interpretaþi ca pe niºte lucruri pe
care le consider greºeli ale antrenorilor precedenþi.
„Dacã vrem sã ajungem în
vârf, trebuie sã schimbãm mentalitatea. Trebuie sã înþeleagã lumea cã, dacã vrei o echipã
bunã, nu îþi trebuie doar talent,
ci ºi minte ºi trup puternicã, plus
voinþã. Trebuie sã lucrãm modul în care se vãd lucrurile. Am
experienþã în a lucra cu echipe
de acest fel ºi sunt sigur cã îi
pot ajuta pe jucãtori sã devinã
mai buni din toate punctele de
vedere. Mã consider un antrenor echilibrat. Pe de altã parte,
când ai de a face cu o echipã
care vrea titluri, trebuie sã te
concentrezi ºi pe partea ofensivã. Cred cã trebuie sã producem mai multe momente pe
atac. Nu voi schimba radical sistemul de joc, cã îi voi pune sã
joace cum nu au mai jucat. Voi
încerca sã îmbunãtãþesc modul
în care echipa joacã, voi interveni în anumite puncte, dar nu
voi încerca sã schimb stilul de
joc. Voi încerca doar sã îmbunãtãþesc anumite aspecte.”
„Aveam o serie de informaþii, dar am aflat, pe lângã faptul
cã aveþi un stadion extraordinar,
e cã existã ºi stabilitate administrativã, la nivel de conducere. E o echipã care îºi doreºte
sã progreseze an de an, care
pretinde titluri. ªi ºtiu cã are fani
foarte puternici. Pentru mine, o
echipã ce vrea sã avanseze e un

proiect foarte bun. Am avut experienþe cu mulþi jucãtori români, cu care am colaborat.
Faptul care m-a convins definitiv a fost chiar visul echipei de
a ajunge cea mai bunã în þara ei.
Informaþiile, peste tot pe unde
am întrebat, au fost favorabile
pentru echipã”
„Nu e de ajuns talentul pentru a ajunge în vârf. Trebuie sã
formãm o echipã cu un nivel
psihologic foarte bun, pentru cã
nu e uºor sã ajungi în vârf. Trebuie sã fim pregãtiþi din toate
punctele de vedere. A fost o experienþã bunã, dar concluzia e cã
la jocurile decisive trebuie sã devenim mai buni. Acolo trebuie sã
ne perfecþionãm”
„Toþi au senzaþia cã numai
succesul te face mai bun. Un insucces te poate ajuta mai mult
decât un succes. Cluj era o echipã mai puternicã, cu experienþã
în privinþa meciurilor la vârf.
Dar ºi echipa noastrã are acum
experienþã. Dar nu e suficient sã
ai echipã bunã, trebuie sã ai caracter puternic. Avem jucãtori
buni, avem fotbaliºti talentaþi,
dar experienþa mi-a arãtat foarte clar cã sunt importante caracterul tare ºi încrederea”
„Echipa nu beneficiazã de un
atu pe care îl are, fanii. E o mare
pierdere cã spectatorii nu sunt
acolo pentru a ne împinge spre
victorie. Din pãcate, în perioade dificile, observãm cã echipele obiºnuite sã aibã fanii alãturi nu merg foarte bine. E
foarte posibil ca unul dintre
meciurie pierdute anterior sã fi
fost câºtigat cu fanii alãturi.
Sperãm sã treacã pandemia cât
mai repede, ca sã putem juca
alãturi de public ºi sã ne bucurãm de ce putem obþine”.
„Foºtii colaboratori români,
precum Bogdan Mara, mi-au
vorbit foarte frumos despre Universitatea Craiova. Toþi mi-au zis
cã e un proiect bun pentru mine,
nu am gãsit pe nimeni care sã
spunã ceva nefavorabil. M-am

informat despre þara în care voi
veni, aºa cum face oricine. A fost
foarte important sã aflu cã aceastã echipã vrea sã progreseze”
„Cred cã, deocamdatã, mã
pot înþelege bine în englezã cu
jucãtorii ºi nu cred cã va exista
o problemã realã în sensul ãsta,
dar nu exclud aducerea unui secund care sã vorbeascã ºi românã ºi greacã. Ne vom adapta
pentru cea mai bunã colaborare
între noi”.
„Nu are importanþã cum miaº fi dorit sã debutez. Important
e cã adversarul va fi FC Botoºani, cu ei jucãm, cu ei trebuie
sã câºtigãm. Dacã vrei rezultate
bune, trebuie sã treci ºi prin jocuri grele, nu pot fi toate duelurile uºoare. Trebuie sã ne pregãtim cât mai bine cu putinþã. Ei
joacã astãzi, deci le putem urmãri
meciul. Le-am vãzut deja o partidã, trebuie sã luãm în calcul ºi
condiþiile meteo. Vreau sã vãd
starea jucãtorilor, pentru cã au
evoluat în multe partide consecutive. Vreau sã vãd care sunt
obosiþi care nu, poate vom face
ºi câteva schimbãri. Ne vom
hotãrî cum va arãta echipa. Avem
doar o zi de antrenament, nu
avem multe zile la dispoziþie. Voi
avea nevoie de ajutorul celor din
jurul meu, pentru o informare
mai bunã. Asta e cel mai important lucru într-o colaborare”.
„Cred cã e important punctul de vedere al jucãtorilor, nu
al ziariºtilor. E mai importantã
pãrerea unuia care a trãit ºi a
lucrat alãturi de tine. Toþi care
au lucrat cu mine au avut de
spus doar lucruri bune, cred cã
doar asta conteazã.”
„Vreau sã transmit fanilor
noºtri cã vreau sã fie siguri cã
vom face tot ce putem ca sã le
oferim bucurii. Vom face totul
ca sã le dãm înapoi dragostea
pe care o aratã faþã de echipã.
Poate n-au fost alãturi de noi ieri,
dar cu o zi înainte au fost înapoi. ªtiu cã vorbesc mult echipa, cã sunt foarte pretenþioºi”.
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ªtiinþa continuã seria pozitivã
contra lui Dinamo
Universitatea Craiova a obþinut al patrulea succes
consecutiv în faþa marii rivale

Universitatea Craiova - Dinamo 1-0
A marcat: Ivan 26.
Universitatea Craiova: Pigliacelli 7 – Vãtãjelu 6, Bãlaºa 6, Constantin 6, Bancu 7 – Nistor 6 (75 Cãpãþânã) 4,
Mateiu 6, Cicâldãu 6 (90 Papp) – Cîmpanu 4 (66 Mamut)
4, Ivan 7, Baiaram 6. Antrenor: Dragoº Bon.
Dinamo: Eºanu 5 – Sorescu 6, Puljic 6, Ehmann 6, Radu
6 – Nepomuceno 6 (81 Achim), Rãuþã 6, Gol 5, Fabbrini 6
(61 Mihaiu) 5 – Nemec 5, Gueye 6 (73 Moldoveanu) 5.
Antrenor: Ionel Gane
Arbitru: Florin Andrei 6.
Când Craiova câºtigã împotriva rivalei Dinamo nu
conteazã maniera prea mult.
Important e cã-ºi rãpune inamicul etern. Aºa a fost ºi când
Gigi Ciurea înscria într-un
mod inedit, în faþa a 55.000
de oameni, aºa e ºi când Ivan
a marcat ºi s-a rostogolit, în
faþa unei arene goale. Aºa a
fost ºi când Dinamo avea cea
mai bunã formulã din istorie,
aºa e ºi acum, când a evitat
retrogradarea datoritã Federaþiei, deºi e în drum spre faliment. ªtiinþa câºtigã ambele
dueluri cu Dinamo din ultimele douã sezoane ºi nu se prefigureazã mai multe, deoarece play-off-ul e obiectiv greu
pentru “câini” de câþiva ani.
În actuala stagiune, ambele
victorii ale Craiovei au fost
cu 1-0 ºi “împotriva cursului
jocului”, aºa cum sunã cliºeul
potrivit acestor situaþii.
S-a respectat tradiþia ultimelor dueluri ºi pentru cã
Ivan a avut din nou inspiraþie
cu Dinamo, marcând decisiv,
dupã o fazã frumoasã. Baiaram ºi-a gãsit coechipierul
din atac printre stoperii dinamoviºti, iar Ivan a profitat ºi
cã Eºanu a fost de fapt Neieºanu, iar Puljic era aproape
sã-i ardã o chelfãnealã portarului fiindcã a rãmas pironit

în careul mic.
Sub privirile viitorului antrenor, alb-albaºtrii i-au arãtat grecului cã are mult de lucru cu ei. Practic, în afara
golului, Craiova a mai avut o
ocazie abia pe final, când Cicâldãu a bãtut subit o loviturã liberã, iar Bancu n-a avut
soluþie viabilã singur cu
portarul, într-o posturã din
care marca împotriva lui Dinamo, în drumul spre cucerirea Cupei, acum 3 ani.
În prima reprizã s-a jucat
“care pe care”, Dinamo a
avut ocazii, dar ªtiinþa a marcat la singura ºansã. În partea secundã, oaspeþii au controlat jocul, dar n-au mai avut
prilejul golului, în timp ce oltenii ºi-au apãrat cu disperare avantajul.
Victoria este tot ce conteazã într-un asemenea duel, dar
ªtiinþa a confirmat cã are nevoie de multe lucruri pentru a
se prezenta decent atunci
când fanii vor reveni pe stadion. Craiova a arãtat în meciul cu Dinamo cã are nevoie
de antrenor, dar ºi de jucãtori.
Fiindcã dacã scoatem din calcul latura emoþionalã, ªtiinþa
nu a fãcut decât sã ciupeascã
o victorie cu niºte adversari
plãtiþi o datã la 5 luni, care au
dominat-o în propriul fief.

Marius Constantin: ”Am vrut
neapãrat sã câºtigãm,
pentru suporteri, pentru noi”
”Am vrut neapãrat sã câºtigãm, pentru suporteri, pentru noi, pentru toatã lumea, dar
ºi sã þinem aproape de primele locuri. Toþi jucãtorii îºi
aduc aportul foarte bine pe
partea defensivã. Ne apãrãm
bine, atacãm bine. Nu ºtiu
dacã se câºtigã cu apãrarea un
campionat, dar echipa care
primeºte cele mai puþine goluri e acolo sus, vrem sã ne
îmbunãtãþim jocul ºi sã fim
acolo sus. Am jucat de foarte
multe ori împotriva lui Dinamo. Ar fi multe de spus, de
povestit, dar mã bucur cã sunt
bine, cã sunt sãnãtos. Aici
avem toate condiþiile, o echipã profesionistã pe nutriþie, pe
pregãtirea fizicã, suntem foarte bine organizaþi. Mi-au rãmas multe ºi de la începutul
carierei, ambiþia de a câºtiga,
spiritul, voi mai juca cât mã
voi simþi bine”, a declarat
Marius Constantin.
”Prima reprizã ne-a aparþinut, în a doua ne-am retras
puþin, nu înþeleg de ce, dar e
important cã am câºtigat. Am
glezna cât capul, finul meu,
Alexandru Rãuþã, m-a controlat la gleznã, dar e foarte important cât am câºtigat. Erau
foarte importante aceste trei
puncte, este o rivalitate, era
foarte important sã câºtigãm”,
a declarat Dan Nistor.
”Forþa echipei este datã ºi
de suporteri. Misiunea mea a
fost grea, pentru cã veneam

antrenor, avem mare încredere ºi sper cã ne putem bate la
titlu. Cu siguranþã cã victoria
aceasta aduce liniºte”, a declarat Dragoº Bon.

dupã o serie dificilã, dar mã
bucur cã am dus-o bine la capãt, am câºtigat ambele jocuri. Ne dorim ca lucrurile sã se
aºeze odatã cu venirea noului

Liga I, etapa a XXII-a
Sepsi – Poli Iaºi 3-3
Au marcat: L. Fulop 17 – pen., Safranko 18, Golofca 42 /
Vega 2, Calcan 77, Gaitan 90.
Astra – FC Argeº 0-2
Au marcat: ªerban 60, Maric 83.
„U” Craiova – Dinamo 1-0
A marcat: Ivan 26.
UTA – Hermannstadt, Mediaº – Chindia ºi FCSB – Clinceni
s-au jucat asearã.
Viitorul – Voluntari, azi, ora 17.30
Botoºani – CFR, azi, ora 20.30
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1. FCSB
2. CFR Cluj
3. Craiova
4. Sepsi
5. Botoºani
6. Clinceni

21
21
22
21
21
21

15
14
12
8
8
7

3
5
7
10
6
9

3
2
3
3
7
5

48-19
29-10
27-13
36-23
31-27
21-20

48
47
43
34
30
30

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

21
21
21
22
21
21
22
21
21
22

7
7
5
7
7
5
5
3
4
4

7
6
10
4
4
8
7
9
5
4

7
8
6
11
10
8
10
9
12
14

19-19
20-29
29-29
23-26
27-32
21-27
28-34
20-31
25-36
21-50

28
27
25
25
25
23
22
18
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16

