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Ieri dimineaþã, poliþiºti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizaþi cu privire la
faptul cã pe DN 6, pe raza localitãþii Leu, a
avut loc un accident rutier. La faþa locului
s-au deplasat poliþiºtii, care au stabilit cã
un bãrbat de 40 de ani, cetãþean strãin, care
conducea un autoturism pe DN 6, din direcþia Craiova cãtre judeþul Olt, a lovit un
cap de pod, rãsturnându-se cu autoturismul
în afara pãrþii carosabile. În urma eveni-

mentului rutier, conducãtorul auto, o femeie de 32 de ani ºi doi copii de 10 ºi 11 ani,
pasageri în autoturism, au fost transportaþi
la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Din pãcate, un alt copil, în vârstã de
4 ani, pasager, a decedat la faþa locului. În
cauzã, poliþiºtii au întocmit un dosar penal
sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de ucidere din culpã ºi vãtãmare corporalã din
culpã, iar cercetãrile sunt continuate pen-

tru stabilirea cu exactitate a împrejurãrilor
în care s-a produs accidentul. Conform ISU
Dolj, la locul accidentului s-au deplasat un
echipaj de descarcerare, un echipaj de prim
ajutor medical, echipajul SMURD ºi echipaje SAJ. ªoferul e cetãþean egiptean ºi
are, împreunã cu familia, reºedinþa în Drãgãneºti, judeþul Olt. Se pare cã a muncit în
Italia, de unde s-a întors azi în România.
CRISTI PÃTRU
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Geneva, capitala mondialã
a diplomaþiei!
MIRCEA CANÞÃR
Dacã preºedintele american Joe Biden
ºi delegaþia sa au sosit la Geneva, încã
de marþi seara, în vederea primei întâlniri ca preºedinte, cu omologul sãu rus,
Vladimir Putin ºi delegaþia însoþitoare au
venit abia ieri, la ora 12.30, aeronava sa
evitând spaþiul ucrainian, prezentânduse în schimb, înaintea delegaþiei americane la Villa La Grange de pe malul lacului Leman, unde au fost întâmpinaþi
de preºedintele Elveþiei, Guy Parmelin.
Mãsurile excepþionale de securitate au
creat încoveniente, de scurtã duratã localnicilor, dar ele au fost similare, scrie
presa helvetã, celei de la sosirea Papei
Francisc în 2018. Presa helvetã a fãcut
unele similitudini ale acestui summit, cu
întâlnirea din 19 noiembrie 1985, dintre
Ronald Regan ºi Mihail Gorbaciov, cea
dintâi dintre liderii a douã superputeri,
americanã ºi rusã. Numai cã atunci pe
agenda celor doi lideri mondiali se aflau
dezarmarea ºi manifestanþii scandau
„vodka, coca, da, SS20, Pershing,
nu”. Evenimentul mediatic are o amploare mondialã ºi comentariile aprinse abia
încep de astãzi. Peste 3000 de reprezentanþi media au fost acreditaþi. La Gene-

va, cuvântul de ordine a fost: securitatea. Un dispozitiv important fiind instalat, în ultimele zile în zona somptuasei
vile La Grange. Poliþia din Geneva a instituit restricþii severe ºi în centrul oraºului, iar o brigadã caninã a verificat în
permanenþã autoturismele staþionate în
perimetrele de refugiu. Pe micul lac Leman, ambarcaþiuni militare au strãjuit în
permanenþã. În fine: o femeie cu o fetiþã
de numai câþiva ani, ce etala o pancartã
pe care se putea citi „Poutine tueur”, o
ucrainiancã refugiatã în Elveþia, a fost
deposedatã de pancarta respectivã ºi i
s-a verificat identitatea, în timp ce un
grup de armeni purtau un mesaj adresat
celor doi preºedinþi, referitor la 200 de
prizonieri de rãzboi armeni din Karabach
deþinuþi ilegal la Baku. Se spune cã numãrul persoanelor din fiecare delegaþie
a depãºit cifra de 800. Discuþiile bilaterale, în formatul convenit, au avut douã
sesiuni: în prima sesiune, pe durata a mai
mult de o orã, Joe Biden ºi Vladimir Putin, nu tete-a-tete, ci flancaþi de Anthony Blinken ºi Serghei Lavrov, la care sau adãugat interpreþii, iar în a doua sesiune, în format lãrgit, au participat ºi

ceilalþi membri ai delegaþiilor. De o parte
Jake Sullivan, consilier pentru securitate naþionalã, Victoria Nulan, subsecretar de stat pentru afaceri politice, John
Sullivan, ambasador la Moscova, Eric
Green, director senior la departamentul
Rusia în consiliul naþional de securitate,
Stergos Kaloudis, director departamentul Rusia în consiliul naþional de securitate, respectiv Yuri Ushakov, consilier
prezidenþial pentru afaceri externe,
Dmitri Peºkov, purtãtor de cuvând la
Kremlin, Anatoli Antonov, ambasador la
Washington, Valeri Gherasimov, ºef de
stat major, Serghei Ryabkov, ministru
adjunct la externe, Dmitri Kozak, director adjunct al administraþiei prezidenþiale ºi Alexander Lavrentiev, reprezentant
special al preºedintelui pentru Siria. Componenþa celor douã delegaþii sugera clar
cã dosarele fierbinþi privind Ucraina ºi
Siria fuseserã convenite a fi acroºate în
timpul discuþiilor. În faþa vilei La Grange, Joe Biden ºi Vladimir Putin, dupã
alocuþiunea preºedintelui helvet Guy
Parmelin, care le-a urat „bun venit în
oraºul pãcii”, ºi un dialog fructuos în
interesul celor douã þãri ºi al lumii, ºi-

au dat mâna, înainte de a intra în sala
destinatã discuþiilor, pe seama unui contencios fãrã sfârºit. Joe Biden a spus
cã „este bucuros sã îl întâlneascã tetea-tete” iar Vladimir Putin la rândul sãu
a spus cã „sperã într-o întâlnire productivã”. Geneva 2021 n-a fost nici
Yalta, unde Francklin Delano Roosevelt
ºi Winston Churchill au fãcut concesii
lui Stalin, nici Helsinki, fiindcã prin interferenþa rusã în alegerile americane din
2016 ºi 2020, cum susþine anturajul lui
Joe Biden, relaþiile între Moscova ºi
Washington sunt deteriorate ca niciodatã. A urmat o dupã-amiazã a negocierilor prelungite, premergãtor cãreia
echipa preºedintelui american fãcuse
cunoscut cã nu va avea loc nici o tentativã de relaxare a relaþiilor bilaterale
în absenþa unui context propice, urmare a unei discuþii deschise, destinatã sondãrii intenþiilor Kremlinului, în perioada
imediatã. Cota de optimism nu era deloc ridicatã nici în rândul analiºtilor ruºi,
ºi nici a membrilor delegaþiei lui Vladimir Putin, care l-a însoþit la Geneva.
Deºi, anumite progrese, pe calea destinderii, nu puteau fi ocultate.

Daniel Pitãroiu, primarul care va transforma
Filiaºiul într-un oraº cu adevãrat european
Daniel Pitãroiu, candidatul
PNL pentru funcþia de primar al
oraºului Filiaºi, la alegerile din 27
iunie 2021, are soluþii pentru
creºterea nivelului de trai al locuitorilor acestui mic oraº neglijat de foarte mulþi ani de cei
care l-au condus.
“Filiºenii au o puternicã dorinþã de schimbare. Oamenii s-au
sãturat de promisiunile actualei
conduceri, care i-a þinut cât mai
departe de standardele unei vieþi
demne de secolul XXI” afirmã
Daniel Pitãroiu.
Candidatul PNL îºi doreºte
evoluþie pentru comunitatea din
care face parte ºi ºtie cã soluþia
o reprezintã abordarea unei strategii de dezvoltare structurate pe
domenii de activitate, strategie
care sã fie pusã în practicã, în
special, cu bani europeni.
Daniel Pitãroiu este respectat
de oameni ºi apreciat pentru determinarea de care a dat dovadã
pentru realizãrile pe plan profesional ºi personal. Astfel, caracterul proactiv al candidatului PNL
a creat în jurul sãu un nucleu de
oameni care îndrãznesc sã viseze la un viitor prosper, optimist
pentru întreaga comunitate. Cu
toþii recunosc cã micul oraº în
care s-au nãscut poate fi transformat, doar cu implicarea fiecãruia dintre ei.

“Îmi doresc sã existe comunicare între cetãþeni ºi administraþia localã, astfel încât sã fie
gãsite rapid soluþii la problemele
adresate de cãtre aceºtia ºi poate cel mai important, sã se observe într-un timp cât mai scurt
beneficiile unei abordãri sãnãtoase ºi transparente. Avem acces
la toate mijloacele de care avem
nevoie sã reformãm mediul în
care trãim, totul þine de voinþã
noastrã, a tuturor” susþine Daniel Pitãroiu
Avem soluþii financiare, avem
specialiºti, sã trecem la acþiune!
“Filiaºiul anului 2021 ne demonstreazã sfidarea aleºilor locali la adresa cetãþenilor; este
trista realitate pe care filiºenii o
resimt. Aºa trebuie sã arate un
oraº în plinã dezvoltare, cum
susþin autoritãþile? Nimic din ce
s-a promis în ultimul deceniu, nu
s-a fãcut. Promisiunile, încondeiate frumos de edilii noºtri, au
rãmas doar în mintea oamenilor,
ca simple speranþe. Uitaþi-vã în
jur, ce vedeþi? Drumuri distruse
peste tot; printre blocuri e dezastru când plouã, stagneazã apa prin
gropi ºi câte o sãptãmâna, spre
disperarea locatarilor. Pe Bulevardul Racoþeanu, nu mai zic…,
din douã benzi pe sens se poate
circula doar pe una, pentu cã
cine a gândit proiectul sigur nu a

luat în calcul ºi amenajarea de
parcãri. Care parcãri? Duceþi-vã
pe aleile paralele cu principala...nimic amenajat....ici colo au mai
aruncat câte o lopatã de pietriº.
Sau, vã rog, duceþi-vã în Fratoºtiþa, În Bâlta sau la Rãcari, oamenii sunt disperaþi, parcã ºi-au
pierdut ºi ultima razã de speranþã cã într-o zi vor putea circula
civilizat…”, afirmã candidatul
PNL la primãria Filiaºi.

Daniel Pitãroiu susþine cã trebuie accesate surse de finanþare
pentru proiectele de investiþii în
lucrãri de reabilitare ºi modernizare a drumurilor publice. Acestea trebuie începute urgent în
oraºul Filiaºi ºi în localitãþile aparþinãtoare, astfel încât urmãtorul
sezon ploios ºi rece sã nu afecteze stadiul lucrãrilor.
Totodatã, planul de investitii din
fondurile europene realizat de Da-

niel Pitãroiu include: spitalul orãºenesc, instituþiile de învãtãmânt
ºi instituþiile publice, infrastuctura de drumuri, prin care sã fie
puse bazele unui amplu proces de
modernizare ºi transformare a Filiaºiului într-un oraº occidental.
Comandat de Partidul National Liberal Dolj, Executat de S.C.
ED PRESS COM S.R.L., tiraj
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Horaþiu Mihai Lazãr, un profesionist pentru
Primãria Sadova
Horaþiu Mihai Lazãr candideazã pentru funcþia de primar al
comunei Sadova, la alegerile locale din 27 iunie 2021, din partea Partidului Naþional Liberal.
Horaþiu Mihai Lazãr are 51 de
ani, este economist la Direcþia
Generalã Regionalã a Finanþelor
Publice (DGRFP) Craiova, are
un copil ºi a decis sã se implice
activ în viaþa comunei natale,
Sadova, pentru cã doreºte sã
contribuie la bunãstarea ºi binele
oamenilor de aici, aºa cum au
fãcut ºi înaintaºii sãi. Principalele sale obiective sunt sã rezolve
problemele urgente ale oamenilor, sã dezvolte Sadova cu bani
europeni ºi sã creeze spiritul de
unitate al satelor ºi al oamenilor,
despre care spune cã au fost
dezbinaþi de politicienii care ºiau urmãrit doar propriile interese. Are ºi pregãtirea ºi expertiza
necesare sã facã administraþie în
mod profesionist ºi sã construiascã pentru oameni: este absolvent al Colegiului Naþional “Fraþii Buzeºti”, este economist, ºtie
administraþie publicã ºi este dedicat oamenilor ºi tinerilor.
Horaþiu Mihai Lazãr cunoaºte
foarte bine problemele comunei
Sadova, pentru cã provine de
aici: mama sa a fost profesoarã
de geografie în Sadova, bunica
lui a fost asistent medical ºef aici,
unde a lucrat cu marele chirurg
ªtefan Iorgulescu, care a salvat

mii de vieþi, a construit spitalul
din Sadova ºi s-a dedicat întrutotul meseriei sale, însã a ajutat
foarte mult ºi oamenii sãraci, în
special pe copii, inclusiv din banii personali.
“Am fost crescut într-o familie
care mi-a cultivat spiritul de a
ajuta oamenii, de a face bine comunitãþii. Sadova este comuna
din Dolj cu cei mai mulþi tineri,
dar ºi cu multe probleme sociale. Ne putem îmbunãtãþi condiþiile de trai prin proiecte concrete, cu o strategie pe termen lung,
cu o bunã gospodãrire a banului
public ºi atragerea de fonduri
europene. Dezvoltarea Sadovei ºi
bunãstarea oamenilor de aici înseamnã proiecte în toate domeniile: atragerea de investitori pentru ocuparea forþei de muncã;
înfiinþarea unei pieþe de desfacere pentru cultivatorii de teren
agricol; extinderea reþelei de alimentare cu apã în satul Damian;
realizarea sistemului de canalizare
în comunã cu fonduri europene
nerambursabile; asfaltarea strãzilor din comunã cu fonduri europene nerambursabile; finalizarea ºi corectarea problemelor legii fondului funciar; stabilirea
unei taxe corecte pentru colectarea deºeurilor menajere în sistem centralizat; amenajarea aleilor pietonale de pe principalele
strãzi ale comunei; rezolvarea
problemelor dintre izlaz ºi tere-

nul agricol; retrocedarea terenurilor agricole ºi pãdurilor cãtre
cei îndreptãþiþi; promovarea tinerilor în funcþii de conducere în
toate domeniile de activitate;
modernizarea ºi întreþinerea permanentã a tuturor drumurilor din
comunã; acordarea de sprijin
pentru nevoile parohiilor de pe
raza comunei Sadova; susþinerea
asocierii în grupuri de producãtori pentru cultivatorii de teren

agricol ºi pentru crescãtorii de
animale în vederea obþinerii de
subvenþii ºi fonduri europene
nerambursabile; spijinirea tuturor
activitãþilor ºcolare ºi acordarea
de stimulente pentru elevii cu
rezultate bune”, spune Horaþiu
Mihai Lazãr.
Pentru Horaþiu Mihai Lazãr
a face administraþie înseamnã
sã rãspundã nevoilor comunitãþii ºi sã-i rezolve problemele.

Susþine cã interesele politice au
dezbinat satele ºi oamenii au
rãmas cu aceleaºi necazuri ºi
probleme vechi nerezolvate, iar
pe 27 iunie 2021 au ocazia sã
aleagã pentru bunãstarea lor ºi
a copiilor lor.
Comandat de Partidul National Liberal Dolj, Executat de S.C.
ED PRESS COM S.R.L., tiraj
1000 exemplare/zi, cod mandatar financiar 51210004

Virgil-Daniel Gruia, primarul care dezvoltã
Terpeziþa cu bani europeni
Virgil-Daniel Gruia candideazã la alegerile din 27 iunie 2021
pentru funcþia de primar al comunei Terpeziþa din partea Partidului Naþional Liberal, pentru cã
doreºte ca localitatea sa sã intre
cât mai repede în liga zonelor
rurale dezvoltate din România.
Prosperitatea, schimbarea în bine
a vieþii oamenilor din Terpeziþa
reprezintã principalul obiectiv al
mandatului sãu de primar în urmãtorii patru ani, iar aducerea
banilor europeni este pilonul de
bazã al dezvoltãrii comunei.
„Comunele din România care,
în ultimii 10 - 15 ani, au beneficiat de fonduri europene pentru
proiecte bine realizate se aflã la
un nivel ridicat de dezvoltare. Fie
cã este vorba de asfaltãri de drumuri, de reþele gaze, de reþele de
apã ºi canalizare, de dispensare,
de ºcoli, de proiecte sociale pentru persoanelor vârstnice ºi singure ºi alte categorii de persoane defavorizate, pentru copii fãrã
posibilitãþi, pentru sprijinirea persoanelor care doresc sã îºi deschidã o afacere etc., pentru toate s-au gãsit soluþii acolo unde a
existat voinþã ºi viziune din partea primarului”, afirmã VirgilDaniel Gruia.
În comuna Terpeziþa, VirgilDaniel Gruia a început proiecte

de investiþii de anvergurã în mandatul 2016-2020, iar acum doreºte sã le continue, dar ºi sã înceapã unele noi. Din pãcate, dupã
alegerile de anul trecut, proiectele au fost blocate, iar comuna
a pierdut bani.
“Vreau sã continuãm proiectele pe care le-am început în
urmã cu cinci ani, proiecte care
înscriu ºi comuna noastrã pe linia modernizãrii ºi a normalitãþii”, spune fostul edil.
Virgil-Daniel Gruia este omul
faptelor, îºi þine promisiunile fãcute ºi îi place sã împãrtãºeascã
cu oamenii fiecare proiect depus ºi realizat. “Am vrut sã ne
bucurãm împreunã, sã le demonstrez oamenilor cã putem sã facem lucruri durabile ºi frumoase în comuna noastrã, prin care
sã îmbunãtãþim condiþiile de trai
ºi sã facem ca localitatea sã fie
atractivã ºi pentru tineri. Vedem
comune moderne care s-au dezvoltat cu fonduri europene în
toate domeniile, care au drumuri
moderne, sisteme moderne de
sãnãtate ºi de învãþãmânt, locuri
de muncã, care au devenit spaþii
atractive de locuit pentru oameni. Inclusiv persoane din mediul urban se duc acum sã locuiascã acolo, pentru cã au condiþii la fel ca la oraº ºi au ºi un

mediu mai curat,
mai sãnãtos. Pe
drumul acesta neam înscris ºi noi
acum 5 ani, drum
care din pãcate a
fost blocat de niºte persoane care
au acþionat în defavoarea oamenilor, pentru cã noi
toþi am pierdut în
ultimul an: am
pierdut fonduri
pentru comunã ºi
am pierdut timp.
Însã, cu voinþã, cu
multã determinare
ºi cu ajutorul lui
Dumnezeu, vom
recupera. Am încredere în oamenii
din Terpeziþa ºi în
puterea noastrã de a evolua împreunã!”, spune Virgil-Daniel
Gruia.
În perioada în care a fost primar, Virgil-Daniel Gruia a depus
o serie de proiecte europene, iar
acum unele sunt finalizate, iar
altele sunt în curs de finalizare.
A depus proiect la Compania
Naþionalã de Investiþii (CNI) pentru realizarea reþelei de apã-canal, iar lucrãrile de reabilitare a
noului sediul al Primãriei Terpe-

ziþa au fost începute în luna septembrie 2020. De asemenea,
douã proiecte pentru modernizarea infrastructurii rutiere (asfaltarea drumurilor din Terpeziþa,
Lazu, Cãciulatu ºi Floran, pornind de la arterele principale,
pânã la strãduþele lãturalnice)
depuse la CNI au fost aprobate
în august 2019, obiectivul DC
103 fiind inclus în acestea.
Virgil-Daniel Gruia iubeºte satul românesc, iubeºte Terpeziþa

ºi locuitorii ei ºi este hotãrât sã
lupte în fiecare zi pentru a demonstra cã se poate face performanþã administrativã modernã ºi
aici, aºa cum s-a putut face în
alte zone rurale din þarã, cu potenþial de dezvoltare mult mai
redus.
Comandat de Partidul National Liberal Dolj, Executat de S.C.
ED PRESS COM S.R.L., tiraj
1000 exemplare/zi, cod mandatar financiar 51210004
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Clariant formeazã specialiºti în Germania,
pentru un viitor acasã, în România
Pentru mulþi români, a gãsi un loc de muncã
stabil, care sã îþi ofere perspective pe termen lung,
este o provocare. În special în afara oraºelor mari,
oportunitãþile sunt destul de limitate, aºa cã orice
investiþie care susþine comunitatea ºi economia
localã este mai mult decât binevenitã.
În comuna Podari, de lângã
Craiova, compania elveþianã Clariant deruleazã un proiect susþinut de recrutare ºi formare profesionalã a echipei, cu ajutorul
partenerilor locali ºi internaþionali. O ºansã în plus pentru cei
care vor sã îºi construiascã un
viitor ºi sã facã performanþã,
aproape de casã.
Angajãrile pentru zona de producþie a viitoarei fabrici de bioetanol au început din 2020, iar
acum echipa de bazã – formatã
din 8 operatori ºi 4 ºefi de echipã – a finalizat stagiul de practicã la fabrica pe care Clariant o
deþine în Straubing, Germania.
Programul a fost adaptat condiþiilor de pandemie, pentru ca
întreg proiectul sã se desfãºoare
în deplinã siguranþã. Astfel, pe
parcursul stagiului de formare, ce
a durat 4 luni, cei 12 s-au putut
familiariza cu toate etapele din
procesul de producþie, pe care le
vor pune în practicã atunci când
unitatea sunliquid® din Podari va
deveni operaþionalã.
Profesionalismul ºi cãldura de
care au dat dovadã atât colegii
germani, cât ºi cei români au fãcut ca întreaga experienþã sã fie
extrem de plãcutã, aºa cum povesteºte ºi Alina – Mãdãlina, Tehnician de Laborator: “Perioada
petrecutã în Straubing a fost o
experienþã extraordinarã ºi mi-a
permis sã mã dezvolt profesional
ºi personal deopotrivã. În doar o
lunã, am învãþat ºi evoluat cât
nu credeam cã este posibil. Cole-

gii din Germania ne-au primit cu
braþele deschise ºi, cu un extraordinar spirit didactic, au reuºit
ca într-o perioadã scurtã de timp
sã ne formeze pentru a deveni
buni profesioniºti. Am reuºit sãmi fixez cunoºtinþele în microbiologie ºi am avut oportunitatea sã
descopãr echipamente noi de laborator care, în scurt timp, ne vor
servi în realizarea activitãþilor de
zi cu zi. Sunt fericitã ca am putut
întâlni aºa oameni minunaþi, buni
profesioniºti ºi cu suflet mare, ce
s-au implicat 100% în proiectul
Clariant din Podari.”
Fabrica demonstrativã din
Germania a fost inauguratã de
Clariant în anul 2012 ºi dispune,
la rândul sãu, de o tehnologie de
fabricaþie de ultimã generaþie, capacitatea de producþie fiind de
1.000 de tone de bioetanol celulozic pe an. Aici, toþi cei aflaþi în
etapa de pregãtire, pot observa
în detaliu ce înseamnã tehnologia sunliquid® ºi de ce este
aceasta atât de apreciatã la nivel
european ºi nu numai: “Stagiul
mi-a oferit posibilitatea de a
opera în sistem ºi de a lucra în
laborator, la cele mai înalte standarde. Am luat parte la multiplicarea drojdiilor ºi la propagarea enzimelor, procese care mi
s-au pãrut foarte interesante. Am
fost cu toþii atât de impresionaþi
încât, la sfârºitul sãptãmânii, ne
întâlneam ºi discutam despre procesul tehnologic” explicã Andreea, Operator Bio Tech.
Cu toþii sunt de acord cã au

existat ºi bariere sau momente
mai dificile: dorul de familie,
adaptarea la o limbã ºi o culturã
strãinã dar ºi volumul de informaþii noi pe care l-au avut de
acumulat. Aºa cum povesteºte ºi
Ileana, una dintre specialistele
care vor lucra în Laboratorul fabricii din Podari, aºteptãrile au
fost mari de ambele pãrþi, însã
rezultatele nu s-au lãsat aºteptate. Liantul dintre toþi cei implicaþi a fost comunicarea: “Am
plecat în Straubing cu gândul de
a acumula cunoºtinþe noi ºi de a
evolua cât mai mult în domeniul
în care m-am pregãtit, însã ceea
ce am descoperit acolo a fost
mai mult de atât : am împãrtãºit atât experienþe profesionale,
cât ºi de viaþã ºi mi-am dat seama cã întotdeauna colaborarea
ºi comunicarea duc spre reuºitã.”

Fãrã doar ºi poate, însã, fiecare membru al echipei a depãºit cu
brio aceastã etapã ºi s-a întors în
þarã mai încrezãtor ºi mai pregãtit
pentru un parcurs profesional de
succes: “Perioada de formare a
fost una interesantã, un proces nou
pentru mine, din care am avut mult
de învãþat. Am încercat sã înþeleg
cât mai bine tehnologia de obþinere a bioetanolui ºi, astfel, am
reuºit sa operez cu succes, dupã
primul stagiu, procesul termic ºi
mãcinarea paielor. Trainerii au fost
pe deplin implicaþi, au oferit explicaþii ºi ne-au rãspuns la toate
întrebãrile. Acum, fiecare dintre
noi este gata sã aplice toate aceste cunoºtinþe în fabrica din România”, adaugã ºi Cristian, unul
dintre operatorii de proces.
Perioada de formare a devenit,
astfel, o veritabilã platformã de
colaborare între specialiºtii din cele
douã fabrici ºi a reprezentat un pas
important înainte, în pregãtirea
producþiei de bioetanol celulozic la
scarã comercialã: “Toþi colegii din
Straubing – de la directorul unitãþii ºi pânã la ºefii de turã ºi operatori – s-au implicat în formarea
noastrã, iar ajutorul lor a fost
foarte important pentru înþelegerea etapelor procesului tehnologic”, afirmã ºi ceilalþi membri ai
echipei de producþie.
Demersurile Clariant pentru a
asigura dezvoltarea profesionalã
a angajaþilor nu se opresc, însã,
aici. Compania a dezvoltat un parteneriat pe termen lung ºi cu Universitatea din Craiova, destinat, în
mare parte, tot echipei de bazã.
În cadrul colaborãrii, angajaþii
Clariant sunt implicaþi în diverse
proiecte ºi beneficiazã de cursuri
avansate de limba englezã, chimie
ºi tehnologia informaþiei (IT), care
sã îi ajute sã îºi desfãºoare activitatea la cel mai înalt nivel.

Continuitatea este un alt aspect
cheie: cursurile se desfãºoarã în
baza unui calendar anual, astfel
încât toþi cei vizaþi sã aibã acces
la informaþii de ultimã orã, ce le
pot fi utile în carierã. Noul calendar, ce va fi anunþat în luna ianuarie a anului viitor, va include
ºi alte activitãþi de formare pentru reîmprospãtarea cunoºtinþelor,
obþinerea de noi calificãri ºi consolidarea abilitãþilor generale.
“Ne dorim sã avem în echipã
profesioniºti de top, însã ºtim
foarte bine cã recrutarea este doar
primul pas. De aceea, am investit ºi am pus bazele unor programe de formare complexe, pentru
toþi angajaþii. Echipa de bazã
reprezintã nucleul viitoarei activitãþi de producþie, însã fiecare
coleg din Podari poate beneficia
de numeroase oportunitãþi astfel
încât sã se dezvolte, ca specialist
ºi ca om ºi sã îºi poatã îndeplini
visul, alãturi de Clariant”, concluzioneazã Raluca Cercelaru,
Directorul de Resurse Umane.

Despre Clariant ºi fabrica
sunliquid® din Podari, judeþul Dolj

Clariant construieºte în prezent la Podari, lângã Craiova o
fabricã la scarã comercialã pentru producþia de etanol celulozic
din reziduuri agricole, pe baza
tehnologiei sunliquid®, deþinutã
de cãtre companie. Odatã devenitã operaþionalã, unitatea va prelucra anual aproximativ 250.000
tone de paie, pentru a produce
50.000 tone de etanol celulozic.
Etanolul celulozic este un biocombustibil avansat, cu adevãrat sustenabil ºi neutru din punct
de vedere al dioxidului de carbon, care poate fi combinat cu
uºurinþã în combustibilii convenþionali, pentru a fi utilizat în infrastructura auto actualã.
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Vând sau schimb
ANUNÞ PUBLIC
casã Pleniþa cu apartament sau garsonierã Craiova. Telefon:
RISTEA IONEL anunþã publicul interesat asu0775/502.588.
pra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de

TERENURI

mediu pentru proiectul ”CONSTRUIRE SPATIU
COMERCIAL P, SPALATORIE AUTO, PLATFORMA BETONALA, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI
IMPREJMUIRE TEREN”, propus a fi amplasat în
Comuna Bucovãþ, sat Bucovãþ, T6, P38, judeþul Dolj.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1 ºi
la sediul: Ristea Ionel, Comuna Bucovãþ, sat Bucovãþ, T6, P38, judeþul Dolj în zilele de luni pânã joi
între orele 8:00-16:00 ºi vineri între orele 8:00-14:00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1.

Închiriez teren la ºosea,
pretabil investiþie, 1,5
Ha extravilan, 48 m
deschidere, Segarcea.
Telefon: 0783/178.838.
Vând teren intravilan
SC Avioane Sa Craiova, suprafaþã 1,25 Ha.
Telefon: 0769/456.241.
Vând 2 terenuri langa
FABRICA DE TERMOPANE ,,Q FORT” –
GARA PIELESTI pt. investitii 5000 m. Pret negociabil. Telefon: 0752/
641.487.
ANUNÞ PUBLIC
Vând, inchiriez, schimb
teren, Calea Bucuresti,
II ENACHE MIHAELA CODRUTA anunþã publikm 10, 1000 m-2000 cul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a
m, deschidere 35 m, acordului de mediu pentru proiectul ”REALIZARE
dupa Peugeot. Telefon:
SISTEM IRIGATII MECANIZATE CULTURA
0773/996.446.

OFERTE SERVICIU

VÂNZÃRI

Vând 2 camere decoAPARTAMENTE mandate, îmbunãtãþiVând apartament ultra- te. Rovine, et. 4/4. Tecentral Bulevard (insula) lefon: 0766/348.398.
1 Mai cu vedere la buleCASE
vard, 4 camere cu încãl- Proprietar, vând casã
zire centralã pe gaz, aer nouã, BORDEI. Telecondiþionat, baie ºi bucãfon: 0752/641.487.
tãrie în condiþii excelente,
beci cu stelaje metalice. CUMPÃRÃRI
Telefon: 0744/395.382 în- Cumpãr apartament 3
tre orele 09:00-15:00.
camere, centru. TeleVÂND apartament 2 fon 0729/960.795.
camere, ultracentral,
Piaþa Prefecturii. Tele- SCHIMBURI
Schimb garsonierã
fon: 0768/107.255.
Vand apartament cu 2 Bucureºti, str. Turda,
camere decomandate. variante Bucureºti. TeTelefon: 0766/348.398. lefon: 0251/598.954.

MARE”, propus a fi amplasat în Oraº Filiaºi, Rãcarii
de Sus, T129, 131, judeþul Dolj.

Caut femeie îngrijire
pentru o bãtrânã în vârstã de 70 de ani în Craiova. Relaþii la nr. de ACOPERIªURI Lintelefon: 0766/232.108. dab, orice mici reparaþii, zugrãveli, jgeaburi,
PRESTÃRI SERVICII dulgherie. Telefon:
ÎNCHIRIERI UTILAJE 0757/790.001.
OLTENIA S.R.L. efectu- Executãm mici reparaeazã lucrãri, execuþie a þii, acoperiºuri, þiglã
drumurilor, rigole, com- metalicã, vopsit acopactare, cãi pietonale. periº, izolaþii carton. TeTelefon: 0744/800.338. lefon: 0759/347.573.
Maseur, efectuez maÎNCHIRIERI
saj celulitic de relaxare
si medical la domiciliul Închiriem vilã cu o suclientului. Telefon: 0765/ prafaþã de aproximativ
150 mp. Vila sã conþi744.323.
Execut lucrãri de fierã- nã living 50 mp, bucãrie, dulgherie, zidãrie, tãrie, camerã, spaþiu de
tencuieli, faianþã, gresie, depozitare si baie. Terigips ºi finisaje, parchet. lefon: 0728111167.
Telefon: 0765/744.323.
PIERDERI
Construcþii, þiglã meta- Pierdut parafã medic
licã, reparaþii, accesorii, cod A98956 în data
dulgherie, vopsitorie, de 20.08.2019. Se
orice tip de materiale, declarã nulã.
orice mici reparatii de Pierdut parafã medic
urgenþã, izolaþii, dis- cod E61316 în data
count între 10%-15%. de 30.09.2020. Se
Telefon: 0726/940.142. declarã nulã.

Viorica, soþie, Tania ºi
Mihaela, fiice, Victor
Horia, ginere, Andreea
ºi Ana-Maria, nepoate,
anunþã cu durere cã asCOMEMORÃRI tãzi, 17 iunie, se împliPE 16 iunie am co- neºte 1 an de la decememorat un an cu sul fulgerãtor al dragumare durere trece- lui lor soþ, tatã ºi bunic.
rea în nefiinþã, tragicã ºi prematurã, a
minunatului nostru
prieten, Dr. LIVIU
MUGUR RIZA. Un
doctor foarte competent, plin de compasiune, respectat
ºi apreciat, precum Lacrimile noastre nu ne
ºi un prieten adevã- alinã dorul de tine! De
rat, generos, a cã- amintirea lui Marin Lunrui întreagã viaþã gu,primaralCraioveiîneste reflectatã per- tre anii 1984-1988, se
leagã construirea liniei
fect în cuvintele de tramvai a oraºului.
„Prietenul adevãrat ”Un înþelept senin” spula nevoie se cu- nea despre el un bun
noaºte”. Veºnic prieten. Nu te vom uita
omagiu ºi amintire! niciodatã! Dumnezeu
Fam. Dima-Istodo- sã te odihneascã în
rescu (Londra)
pace ºi liniºte!

Pierdut livret militar
pe numele CPT (R)
Stãnicã Dinu Nicolae.
Se declara nul.
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CONVOCATOR

SHARE INVEST S.A., cu sediul în mun. Craiova,
str. Mihai Viteazul, nr. 4, jud. Dolj, înregistratã la ORC
de pe langa Tribunalul Dolj cu nr. J16/866/1996, CUI
8579448, prin preºedintele Consiliului de Administraþie, dl. Sãndiþã Adrian-Victor, în conformitate cu
prevederile legale,
CONVOACÃ
Adunarea Generalã Extraordinarã a Acþionarilor în
data de 12.07.2021, ora 12:00, la sediul societãþii,
având urmãtoarea ordine de zi:
1. Modificarea obiectului de activitate al Share Invest SA, conform Legii 126/2018 privind pietele de
instrumente financiare ºi Regulamentului ASF nr. 5
din 2019;
2. Aprobarea datei de 27.07.2021 ca data de înregistrare a acþionarilor asupra cãrora se vor rãsfrânge
efectele A.G.E.A.
3. Împuternicirea persoanei care va întocmi toate
formalitãþile legale necesare pentru îndeplinirea hotãrârilor ce vor fi adoptate de A.G.E.A.
La A.G.E.A. pot participa acþionarii înregistraþi la
sfârºitul zilei de 26.06.2021, consideratã ca datã de
referinþã.
Materialele aferente ordinii de zi pot fi consultate
sau procurate gratuit de cãtre acþionari, la cerere, de
la sediul societãþii din Craiova, str.Mihai Viteazul, nr.4,
de la data convocãrii adunãrii generale.
În cazul în care nu se va întruni majoritatea prevazutã de lege sau nu se poate constitui din alte motive în
data de 12.07.2021, Adunarea Generalã Extraordinarã
a Acþionarilor se va þine la data de 13.07.2021, în acelaºi loc ºi la aceeaºi orã, având aceeaºi ordine de zi.

S.C. 2IND S.R.L., cu sediul în Craiova, anunþã organizarea unei competiþii în vederea atribuirii unui
proiect de cercetare privind Evaluarea efectelor organice ale pandemiei Covid-19 asupra populaþiei din
judeþul Dolj.
Depunerea proiectelor se va face pânã la 18.06.2021,
la adresa de e-mail: doi_ind@yahoo.com.
Rezultatul va fi comunicat câºtigãtorului în data de
18.06.2021.

CNAIR prin DRDP Craiova, cu sediul în Mun.
Craiova, anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrãri de întreþinere periodicã la Pod
pe DN7 km 207+830” propus pentru lucrãri de întreþinere periodicã amplasat pe drumul naþional DN
7 la km 207+830.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritãþii competente pentru protecþia
mediului la sediul APM Vâlcea din Rm.Vâlcea, str.Remus Bellu, nr.6, în zilele de L-V, orele 09.00-14.00 ºi la
sediul DRDP Craiova în zilele de L-V, orele 07.30-15.30.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
autoritãþii competente pentru protecþia mediului APM
Vâlcea.
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CONVOCATOR

ANUNÞ

SHARE INVEST S.A., cu sediul în mun. Craiova,
str. Mihai Viteazul, nr. 4, jud. Dolj, înregistratã la ORC
de pe langa Tribunalul Dolj cu nr. J16/866/1996, CUI
8579448, prin preºedintele Consiliului de Administraþie, dl. Sãndiþã Adrian-Victor, în conformitate cu
prevederile legale,

Comitetul constitutiv al OUAI Întorsura-Bãnãgui, în
baza Procesului verbal al Comitetului constitutiv din data
de 01.03.2021 prin care îºi exprimã intenþia de înfiinþare
a unei organizaþii de irigaþii pe teritoriile UAT- urilor
Întorsura ºi Radovan, cu alimentare din lacul de acumulare Bãnãgui, precum ºi notificarea de constituire nr.
291.862/13.05.2021 emisã de cãtre Direcþia Îmbunãtaþiri
Funciare ºi Fond Funciar din cadrul MADR, anunþã:

CONVOACÃ
Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor în data
Adunarea generalã de constituire a OUAI Întorsude 10.07.2021, ora 12:00, la sediul societãþii, având
ra-Bãnãgui va avea loc în ziua de 17.07.2021 în locaurmãtoarea ordine de zi:
litatea Întorsura, judeþul Dolj, ora 9,30 la sediul SC
1. Prezentarea ºi discutarea raportului Consiliului AGRIFARM - SRL, cu urmãtoarea ordine de zi:
1. Delimitarea preliminarã a teritoriului O.U.A.I.
de Administraþie, Auditorului financiar ºi Auditoruîn conformitate cu prevederile Legii Nr.138/2004
lui intern pentru exerciþiul financiar 2020;
2. Aprobarea situaþiilor financiare pentru exerciþiul ºi a Normelor Metodologice de aplicare a acesteia;
2. Stabilirea activitãþii de bazã ºi a altor activitãþi
financiar 2020, în baza raportului Consiliului de Administraþie, Auditorului financiar ºi Auditorului intern; pe care le va desfãºura;
3. Stabilirea sediului organizaþiei;
3. Aprobarea repartizãrii profitului rezultat din exer4. Stabilirea patrimoniului OUAI;
ciþiul financiar 2020 în cuantum de 93.459 lei în con5. Alegerea organelor de conducere: consiliul de adtul 117 (rezultatul reportat), urmând ca ulterior sã i se
ministratie, comisia de cenzori ºi comisia de conciliere ;
dea o altã destinaþie;
6. Aprobarea actului constitutiv ºi a statutului OUAI
4. Aprobarea descarcãrii de gestiune a Consiliului
de Administratie pentru activitatea desfãºurata în anul Întorsura-Bãnãgui;
7. Desemnarea persoanei care va fi împuternicitã de
2020, în baza rapoartelor prezentate;
5. Stabilirea remuneraþiei membrilor Consiliului de adunarea constitutivã sã îndeplineascã procedura de
dobândire de cãtre organizaþie a personalitãþii juridice;
Administraþie autorizaþi de A.S.F.;
8. Desemnarea persoanei care va depune la bancã
6. Aprobarea Bugetului de Venituri ºi Cheltuieli ºi a
politicii de investiþii pentru anul 2021, precum ºi îm- patrimoniul organizaþiei;
9. Diverse.
puternicirea Consiliului de Administraþie pentru a
efectua eventuale modificãri ulterioare impuse de
necesitãþile economice ale societãþii;
7. Alegerea unui nou membru al comitetului de audit
ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
care sã îndeplineascã cerinþele prevãzute de art. 30,  TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
alin (1) ºi (2) din Norma A.S.F. 13/2019;
8. Aprobarea datei de 25.07.2021 ca data de înre- TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR: .................
gistrare a acþionarilor asupra cãrora se vor rãsfrânge
efectele A.G.O.A.
Cãtre S.C.
S.R.L.
9. Împuternicirea persoanei care va întocmi toate Subsemnatul.................................................................................
formalitãþile legale necesare pentru îndeplinirea ho- Domiciliat în ...........................................................................
tãrârilor ce vor fi adoptate de A.G.O.A.
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

ED PRESS COM

La A.G.A.O. pot participa acþionarii înregistraþi la
sfârºitul zilei de 24.06.2021, consideratã ca datã de
referinþã.
Materialele aferente ordinii de zi pot fi consultate
sau procurate gratuit de cãtre acþionari, la cerere, de
la sediul societãþii din Craiova, str.Mihai Viteazul, nr.4,
de la data convocãrii adunãrii generale.
În cazul în care nu se va întruni majoritatea prevazutã de lege sau nu se pot constitui din alte motive în
data de 10.07.2021, Adunarea Generalã Ordinarã a
Acþionarilor se va þine la data de 11.07.2021, în acelaºi loc ºi la aceeaºi orã, având aceeaºi ordine de zi.

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã, la
rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Universitatea Craiova vs KF Laci
sau FK Podgorica
Alb-albaºtrii se vor duela cu albanezii sau cu muntenegrenii,
în turul 2 preliminar al Conference League
În turul 2 preliminar al Conference League, Universitatea
Craiova va întâlni învingãtoarea
din dubla Laci (Albania) ºi Podgorica (Muntenegru), echipe
care se vor întâlni în primul tur
preliminar al competiþiei. Prima
manºã va avea loc pe 22 iulie, în
Albania sau Muntenegru, iar returul pe 29 iulie, pe „Ion Oblemenco”. Meciul din Bãnie se va
disputa fãrã spectatori, Universitatea Craiova având de ispãºit
încã o etapã de suspendare, dupã
incidentele de la meciul cu Honved Budapesta, de acum 2 ani.
Tragerea la sorþi a fost una norocoasã pentru ªtiinþa, þinând
cont cã printre cei 5 adversari
posibili se numãrau formaþii redutabile precum Lokomotiv
Plovdiv din Bulgaria, Slask Wroclaw din Polonia sau chiar israelienii de la Ashdod.
Formaþia albanezã Laci a terminat pe locul 4 campionatul tre-

cut, la 5 puncte de campioana
Teuta Durres. Fondatã în 1965,
KF Laci are un lot evaluat la 4,75
milioane de euro, inclusiv câþiva
jucãtori strãini: americanii Harmon ºi Nwabueze, nigerianul
Obanor, sârbul Ignjatovic, brazilianul Lucas Ramos. Golgheterul echipei este americanul de
origine nigerianã Kyrian Nwabueze (28 de ani), iar antrenorul lui
Laci este Shpetim Duro (61 de
ani), care a pregãtit în trecut ºi
granzii Albaniei. Recent, Laci sa întãrit cu muntenegreanul Marko Roganovic, cu fundaºul
dreapta macedonean Bashkim
Velija, mijlocaºul albanez Klinti
Qato ºi cu atacantul din Mali,
Saliou Guindo. În ultimii trei ani,
Laci a jucat în preliminariile Europa League, trecând de ciprioþii
de la Anorthosis Famagusta ºi de
azerii de la Keºla ºi a fost eliminatã de Molde ºi în douã rânduri
de israelienii de la Hapoel Beer

Sheva. Laci este un oraº cu
18.000 de locuitori, aproape
de Marea Adriaticã. Între Craiova ºi Laci sunt 588 de kilometri. Pentru a intra în Albania nu este necesar nici vaccin ºi nici test de coronavirus,
iar obligativitatea de purtare a
mãºtii a fost eliminatã. De la
1 iulie, meciurile se vor putea
disputa cu 30 % din capacitatea stadioanelor. Arena din
Laci are 2.300 de locuri.
Echipa FK Podgorica a terminat pe locul 3 campionatul
trecut din Muntenegru. Înfiinþatã în 1970, echipa din capitala Muntenegrului s-a numit
Mladost 1970, jucând in ligile
inferioare din Iugostavia.
Echipa s-a desfiinþat la sfârºitul anilor 70 ºi a fost reînfiinþatã în 2014. Arena proprie,
Donja Gorica Arena, are 4.000
de locuri. Lotul celor de la FK
Podgorica este evaluat la 3,25
milioane de euro, este format în
majoritate din muntenegreni, dar
are în componenþã ºi trei japonezi, Kato, Suzuki ºi Sentoku.

Golgheterul echipei este atacantul de 28 de ani, Saleta Kordic,
iar antrenor este Milorad Pekovic (43 de ani), fost internaþional ºi jucãtor în Germania, la
Greuther Furth, Rostock, Mainz
ºi Trier. În Muntenegru este so-

licitat vaccin anticoronavrius sau
test, iar accesul la evenimente
sportive este permis în acest
moment la 10 % din capacitatea
arenelor. Între Craiova ºi capitala Muntenegrului, Podgorica,
sunt 600 de km.

ªtiinþa a renunþat la Tudorie, Alb-albaºtrii au efectuat vizita medicalã,
Camara ºi Marinescu
înaintea de plecarea în Austria
Portarul basarabean Denis Rusu a semnat contaract
pe un an cu Universitatea Craiova
Înaintea reunirii lotului Universitãþii Craiova ºi de plecarea
în stagiul de pregãtire din Austria, oficialii clubului i-au anunþat pe portarul Andrei Marinescu ºi pe atacanþii Juan Camara
ºi Alexandru Tudorie cã nu vor
mai continua în Bãnie. Veteranul goal-keeper Andrei Marinescu (36 de ani) nu a evoluat
decât pentru echipa secundã a
Universitãþii Craiova în perioada în care a fost sub contract
cu oltenii, respectiv în ultimele
douã sezoane.

Denis Rusu, contract pe un
an cu Universitatea Craiova

În locul lui Andrei Marinescu a fost adus un alt portar „de
lot”, moldoveanul Denis Rusu
(30 de ani), care a mai jucat în
România la Poli Iaºi ºi Viitorul
Pandurii, de fiecare datã ºi sub
comanda lui Flavius Stoican.
De altfel, antrenorul originar
din Drobeta Turnu Severin i la recomandat lui Mihai Rotaru
pe goal-keeper-ul basarabean.
La Universitatea Craiova a mai
evoluat un alt portar din Republica Moldova, Neculai Calancea, între 2016-2018.
Dupã transferurile lui David
Lazar ºi Denis Rusu, Mirko Pigliacelli este aproape de a pãrãsi gruparea din Bãnie, deºi

mai are un an de contract. De
asemenea, un alt portar al Universitãþii, Laurenþiu Popescu, ar
putea fi împrumutat unei alte
formaþii, el dorindu-ºi sã apere, dupã ce a fost doar rezervã
în Bãnie de un an ºi jumãtate.

Tudorie ºi Camara nu au
convins

Alexandru Tudorie se desparte de Universitatea Craiova,
dupã ce a fost împrumutat
pentru un sezon de la formaþia
Arsenal Tula, din Rusia. În tricoul alb-albastru, atacantul de
25 de ani a evoluat în 21 de
partide ºi a marcat 4 goluri,
dar nu i-a convins pe oficialii
din Bãnie sã-i activeze opþiunea de transfer definitiv. Un alt
atacant care nu a impresionat
la Craiova este spaniolul Juan
Camara. Adus în iarnã de la
formaþia polonezã Jagiellonia
Bialystok, jucãtorul de 27 de
ani care are prezenþe ºi în tricoul Barcelonei a fost utilizat
în 16 partide de antrenorul
Marinos Ouzounidis ºi a reuºit douã pase de gol, ambele
în Cupa României, în semifinala cu Viitorul Pandurii. Camara avea o înþelegere pânã în
varã, cu opþiune de prelungire, însã aceasta nu a mai fost
activatã.

Reunirea Universitãþii Craiova
se face în trepte. O parte dintre
jucãtori au efectuat ieri vizita
medicalã, urmând ca restul sã
treacã azi prin cabinetele medicale, chiar înainte de plecarea în
Austria, pentru stagiul de pregãtire de varã. Au fost prezenþi la
Policlinica Sportivã: Laurenþiu
Popescu, Alexandru Mateiu, Vasile Constantin, ªtefan Vlãdoiu,
Vladimir Screciu, Ionuþ Mitran,
Jovan Markovic, Mihai Cãpãþînã, Atanas Tricã, Sebastian Neþoiu, Daniel Croitoru, David Sala,
Marian Danciu, Alexandru Mãrieº ºi Denis Benga.
Din declaraþiile juveþilor, optimismul predominã la nivelul lotului, obiectivele fiind legate, se
pare, de titlu, Cupa României ºi
de calificarea în grupele Conference League. Majoritatea jucãtorilor Craiovei au Franþa ca favoritã la titlul european.

Cãpãþânã: „Visãm la titlu,
cum facem an de an, dar va fi
un campionat mai greu”

Adus în toamna trecutã de la
FC Voluntari, Mihai Cãpãþânã a
reuºit sã-ºi treacã în palmares a
doua Cupã a României, dupã cea
cu formaþia ilfoveanã, iar primul
rând este sã câºtige ºi a doua
Supercupã a sa.
„Nu a fost vacanþã scurtã, ba
chiar de aceastã datã am avut
vacanþã cu adevãrat, ne-am bucurat de ea ºi acum ne întoar-

cem la lucru. Ne vom lupta pe
toate fronturile, primul pas este
Supercupa, pe care ne gândim
sã o câºtigãm. Eu am deja o Supercupã în palmares, cu Voluntari, când am învins Viitorul, dar
sper sã câºtig una ºi cu Universitatea Craiova. Visãm ºi la titlu,
cum facem an de an, dar important este sã o luãm pas cu pas.
Se pare cã va fi un campionat
mai greu, dar depinde cum vom
arãta noi, dacã vom juca bine ºi
o sã devenim o echipã puternicã, aºa cum am arãtat uneori, ne
vom îndeplini obiectivele. Ar fi
extraordinar sã mergem în grupele Conference League, asta se
doreºte. Cel mai bine mã simt ca
mijlocaº central, dar unde va fi
nevoie de mine, acolo voi juca.
Nu întotdeauna dacã faci achiziþii ai ºi rezultate, important este
sã fii echipã unitã. Le mulþumim
suporterilor cã sunt alãturi de noi,
am vãzut ºi la finala Cupei cât de
mult au contat, acum am auzit
cã s-au cumpãrat deja peste 2
mii de abonamente în câteva zile.
La Euro þin cu Franþa, au ºi culorile noastre, dar au ºi cel mai
puternic lot. Pogba este favoritul meu” a declarat Mihai Cãpãþânã.

Vlãdoiu: „Faþã de anul trecut,
cred cã ºi Sepsi se va bate la
campionat”

Universitatea Craiova are probleme cu accidentãrile deºi încã

nu a început pregãtirea. Papp ºi
Bancu nu vor merge în stagiul
de varã, din cauza unor accidentãri grave, iar Vlãdoiu nu este
recuperat nici el. Fundaºul dreapta considerã cã primele 4 clasate
din campionatul trecut se vor
bate la titlul în stagiunea urmãtoare.
„Începem cu gândul sã ne
depãºim rezultatele de anul trecut, sã ne batem la campionat,
sã ne apãrãm Cupa României ºi
în primul rând sã câºtigãm Supercupa României. Dar ne vom
gândi la meciul cu CFR dupã ce
terminãm cantonamentul, vom
avea meciuri amicale. Faþã de
anul trecut, cred cã ºi Sepsi se
va bate la campionat, ºi anul
acesta aveau ºanse, iar în primele
trei locuri puteau fi lejer. ªi noi,
dacã eram mai atenþi, puteam sã
facem eventul, aºa cã este posibil ºi anul acesta. Deocamdatã nu
sunt recuperat, ieri am fãcut un
RMN ºi a ieºit destul de bine, sper
ca peste o sãptãmânã sã fiu la
sutã la sutã, sã mã antrenez cot
la cot cu colegii mei. Franþa este
favorita mea la Euro” a declarat
ªtefan Vlãdoiu.
„M-am bucurat suficient de
vacanþã, vom vedea ce obiective se impun, dar ne gândim sã
fim sus. Nu ne facem planuri cu
posibilii adversari din Europa, fiindcã nu vreau sã-mi reamintesc
ce s-a întâmplat anul trecut, cu
Tbilisi” a declarat Screciu.

