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Pacienþii cu afecþiuni bronhopulmonare vor putea beneficia de investigaþii speciale ºi amãnunþite gratuite, cu ajutorul
unui echipament medical ce a intrat în
dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie de
la Leamna. Este vorba de un aparat de la
Centrul de Cercetare în Gastroenterologie, din cadrul Universitãþii de Medicinã
ºi Farmacie Craiova, ce a fost oferit uni-

tãþii medicale pentru a ajuta în identificarea afecþiunilor respiratorii severe, cu
ajutorul unor tehnologii avansate. “Ecobronhoscopul cu funcþie video va fi utilizat de medicii spitalului de la Leamna
pentru a explora cu mai multã uºurinþã
ºi acurateþe cãile aeriene ale pacienþilor.
În plus, poate efectua biopsii ºi poate preleva þesut pentru analize speciale. Pacien-

þii care necesitau astfel de investigaþii erau
nevoiþi, pânã acum, sã le efectueze în alte
centre medicale din þarã. Echipamentul
medical de la Spitalul de Pneumoftiziologie este unic în Oltenia ºi va putea fi folosit, în medie, pentru 100 de bronhoscopii pe lunã”, a explicat Cosmin Vasile,
preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
într-o postare pe Facebook.
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Macron pus la punct de Kuleba!
MIRCEA CANÞÃR
La Strasbourg, în Parlamentul European, cu prilejiul încheierii Conferinþei
privind viitorul Europei, Emmanuel Macron, aflat la debutul celui de al doilea
mandat prezidenþial, a expus viziunea sa
privind Europa, reluând o idee mai veche
ºi controversatã, cea a unei confederaþii,
aparþinând lui Francois Mitterrand, în anii
90, cu privire la conturul unei Uniuni
Europene organizatã în mai multe cercuri
concentrice cu þãri care beneficiazã de
niveluri de integrare diferite. Tot la Strasbourg, Emmanuel Macron a lansat ºi ideea schimbãrii tratatelor europene în vigoare, pentru ca UE sã devinã mai eficientã ºi independentã, propunere care a
scandalizat nu puþine state membre. Deºi
discuþia nu este deloc inoportunã. Numai
cã, momentan, contextul este cel cunoscut, iar revizuirea tratatelor presupune
campanii naþionale de consultare a populaþiei din statele membre, organizarea de
referendumuri sau validãri prin decizii ale
parlamentelor naþionale. Preºedintele fran-

cez ar intenþiona, de asemenea, ºi suprimarea totalã a dreptului de veto, ceea ce
a generat iritarea a nu mai puþin de 13 þãri
membre. Franþa asigurã preºedinþia semestrialã a Consiliului UE pânã la 30 iunie a.c. ºi Emmanuel Macron ar dori o
accelerare a procedurilor la summit-ul din
23-24 iunie a.c.. Nu poate trece neluat în
seamã faptul cã momentan în Franþa se
fac pregãtiri intense în vederea alegerilor
parlamentare, care nu se ºtie cum se vor
solda. Guvernul condus de Jean Castex
s-a reunit ieri pentru ultima datã, urmând
a fi dizolvat. Susþinut de cancelarul german Olaf Scholz, Emmanuel Macron a
afirmat cã în cadrul comunitãþii politice
europene, aºa cum o vede el, Ucraina
dar ºi alte þãri aflate în aºteptare (Bosnia, Georgia, Republica Moldova) s-ar
putea regãsi într-un spaþiu de cooperare
politicã, de securitate ºi de colaborare,
fãrã a se precipita aderarea lor, care ar
putea dura mulþi ani. Mai mult, pentru
consolarea Ucrainei, care îºi vede spul-

berate iluziile unei aderãri rapide, viziunea preºedintelui francez cuprinde ºi posibilitatea ca Regatul Unit –neconsultatcare a pãrãsit Uniunea Europeanã în
2020, sã facã parte din noua structurã.
Reacþia Kievului nu s-a lãsat aºteptatã ºi
Dmitro Kuleba, ºeful diplomaþiei a declarat cã „þara sa este singurul loc din
lume în care oamenii mor din cauza
valorilor pe care se bazeazã UE”, pentru a conchide exploziv: „dacã nu obþinem statutul de candidat înseamnã un
singur lucru, anume cã Europa încearcã sã ne înºele”. Preºedinta Comisiei
Europene, Ursula von der Leyen a intervenit încercând sã nuanþeze proiectul
preºedintelui francez. UE nu este în cea
mai bunã formã a sa, ceea ce s-a mai
întâmplat, dar atunci cuplul franco-german era perceput ca o locomotivã veritabilã, ºi era cu neputinþã ca Angela Merkel sã fie contratã. De data aceasta, chiar
dacã luni seara, la Berlin, Macron ºi
Scholz s-au pus de acord, realizând cã

au de fãcut faþã pretenþiilor preºedintelui ucrainian ºi jocului anglo-american,
resimþind pierderea autonomiei, altfel
stau lucrurile. Dorind sã forþeze unitatea celor 27, Macron riscã divizarea, fiindcã aºa cum spuneam 13 state membre între care Polonia, România ºi Suedia n-au aºteptat sfârºitul discursului de
la Strasbourg pentru a respinge „tratativele inconsistente ºi premature” de revedere a tratatelor. Ceea ce nu s-a mai
întâmplat pânã acum cu nicio þarã aspirantã la integrare este cã Ucraina –invadatã militar de Rusia- a solicitat de la 28
febriuarie a.c. „o procedurã specialã”
pentru aderarea la UE. Preºedintele Zelenski argumentând astfel demersul: „Eu
sunt sigur cã el este just. Eu sunt sigur
cã este posibil”. Numai cã nici Zelenski
nu mai ºtie cu exactitate de unde pânã
unde þine Ucraina, deºi declarativ toþi liderii Europei apãrã integritatea ºi suveranitatea þãrii, ocupatã în bunã parte ºi
distrusã covârºitor.

„Cine respectã regulile de circulaþie?”
Acest lucru l-au aflat
preºcolarii Grãdiniþei cu program prelungit „Pinocchio”,
într-o acþiune comunã, desfãºuratã miercuri, 11 mai 2022,
cu reprezentanþi ai Poliþiei Române. Inspectorul Principal
de Poliþie, doamna Popescu
Mihaela ºi Agentul ºef de Poliþie, doamna Badea Roxanadin cadrul Biroului Siguranþã
ªcolarã, ºi Subinspectorul de
Poliþie, domnul Manole Adrian-din cadrul Serviciului Rutier, alãturi de cadrele didactice ale grãdiniþei, sunt „responsabili” de organizarea concursului pe teme rutiere, în
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cadrul parteneriatului încheiat
între cele douã instituþii. „Bucuria celor mici a fost extraordinarã! Faptul cã au primit
ecusoane, oferite chiar de un
poliþist, a fost o confirmare cã
preºcolarii, nu doar cunosc
regulile de circulaþie, ci le ºi
respectã. Bineînþeles, maºina
de poliþie a fost în centrul
atenþiei copiilor. Acesta este
genul de activitãþi prin care
contribuim la formarea
preºcolarilor, în general, ºi a
conduitei de pieton responsabil, în special.” a declarat directorul unitãþii de învãþãmânt,
prof. Aurelia Alina Hoancã.
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Daria Vasilcoiu, model pentru generaþia ei
Daria Vasilcoiu este elevã în clasa a X-a la
Colegiul Naþional Carol I din Craiova, un exemplu pentru generaþia ei. Dialogul cu ea a fost o
încântare. Am descoperit o tânãrã cu un chip
de copil, dar cu o gândire maturã, raþionalã.
Daria ºi-a susþinut Evaluarea Naþionalã în condiþii de pandemie, dar ambiþia ºi dorinþa de a
intra la liceu cu notã maximã, a depãºit orice
barierã. Îi place foarte mult sã citeascã, sã-ºi
îmbunãtãþeascã cultura generalã, vorbeºte
chiar de o incursiune în universul cãrþilor. Este
fascinatã de limbile strãine, pe care le studiazã cu pasiune. “Franceza are un «je ne sais quoi»
ce se ascunde în muzicalitatea frazelor”, ne
explicã Daria, limba lui Voltaire fiind una din
Cum a fost pentru tine Evaluarea Naþionalã, þinând cont de condiþiile în care ai susþinut acest examen ºi mã refer la condiþiile de
poandemie? Cum ar trebui sã se
pregãteascã un elev de clasa a VIIIa pentru a putea obþine rezultatul
excepþional pe care l-ai obþinut tu?
Examenul de Evaluarea Naþionalã în clasa a VIII-a a reprezentat
prima mare provocare din viaþa mea
de elev. Mai participasem pânã
atunci la concursuri ºi olimpiade,
ºtiam ce înseamnã emoþia examenului ºi pregãtirea asiduã, dar aceasta era o experienþã nouã, de al cãrei
rezultat depindeau urmãtorii ani de
studiu. Deci, putem spune cã o presiune mult mai mare apãsa pe umerii
mei. În plus, la aceastã experienþã
nouã pentru mine s-a adãugat ºi
un factor neprevãzut, ºi anume
pandemia. O întrerupere scurtã a
cursurilor s-a transformat în ºcoa-

pasiunile mãreþe ale tinerei. Anul acesta s-a
calificat la faza naþionalã la douã olimpiade, o
performanþã greu de atins, dar totuºi Daria a
demonstrat cã dacã vrei, dacã munceºti, dacã
eºti serios...poþi. Engleza ºi Franceza nu au puso în dificultate absolut deloc. Ce este extraordinar la acest elev model este plãcerea cu care
face lucruri, ea nu învaþã pentru premii, pentru note, ci învaþã cu intenþia de a-ºi depãºi
limitele. Daria a vorbit ºi despre schimbãrile
pe care le-ar face ea dacã ar fi ministru al Edcucaþiei. A vorbit despre programa stufoasã ºi
lipsitã de aplicabilitate. Vrea sã studieze la o
facultate din Franþa, dar dupã ar dori sã se întoarcã în þarã, sã schimbe lucrurile....

lã online. Nu mi-am imaginat niciodatã cã aceea zi din martie 2020
va fi ultima datã când îmi voi vedea foºtii colegi la un loc, când voi
sta în banca mea. Dacã aº fi ºtiut,
m-aº fi uitat mai atentã în jurul
meu, m-aº fi bucurat de fiecare
clipã...Pe lângã stresul cauzat de
apropierea examenului, s-a adãugat ºi starea de incertitudine pe care
o trãiam cu toþii, frica pentru sãnãtatea noastrã ºi a celor dragi. Cu
toate acestea, am reuºit sã mã detaºez de situaþia de la aceea vreme
ºi sã mã mobilizez.
Cum a fost momentul când ai
aflat cã eºti admisã la Colegiul
Naþional Carol I? De ce Carol I?
A fost o mare bucurie pentru cã
am reuºit sã ajung acolo unde miam dorit. Sunt legatã emoþional de
acest colegiu unde am urmat, de
asemenea, clasele primare ºi gimnaziale, devenind o adevãratã carolistã, aºa cã nu am luat în calcul
continuarea studiilor într-un alt loc.
Am ales acest liceu pentru nivelul
înalt de educaþie, unde cunoºtinþele
sunt transmise de adevãraþi pedagogi care îºi fac meseria cu pasiune, care ne fac sã îndrãgim toate
materiile.În plus, este o onoare pentru mine sã pãºesc pe culoarele unei
ºcoli încãrcate de istorie,unde personalitãþi importante precum Traian Demetrescu, Al. Macedonski,
Theodor Aman, Adrian Pãunescu
au învãþat.
Ca sã te menþii într-un top aºa
cum eºti tu, al elevilor merituoºi,
ce trebuie sã facã un elev, cum
trebuie sã înveþe ºi dacã mai are
timp ºi de alte activitãþi?
Ei bine, în primul rând, un elev
trebuie sã fie ambiþios, perseverent
ºi muncitor. Cred cã formula perfectã este diferitã în funcþie de capacitãþile intelectuale ale fiecãruia ºi
de gradul de motivaþie, dar pentru
mine a fost foarte importantã consecvenþa. Pentru a ne putea menþine la un anumit nivel, pentru a acumula cunoºtinþe generale de la toate materiile ºcolare, trebuie sã învãþãm constant. Acest lucru, însã
cere anumite “sacrificii”, ºi anume
mai puþin timp liber pentru alte activitãþi. Cu toate acestea, trebuie sã
existe un echilibru între învãþat ºi
relaxare pentru cã altfel ajungem sã
nu mai dãm randament sau chiar
sã ne epuizãm.
Pe lângã studiu mai ai ºi alte
preocupãri? Cu ce îºi umple timpul un elev în clasa a X-a?
Îmi place foarte mult sã citesc
ºi de fiecare datã când am un mo-

ment liber fac o incursiune în universul cãrþilor. Citesc orice pentru
a avea o culturã generalã cât mai
vastã, pentru a acumula cunoºtinþe
din cât mai multe domenii, pentru
a ºti cât mai multe despre natura
umanã ºi societatea în care trãim.
De asemenea, petrec timp cu prietenii mei, socializând, pentru cã,
pânã la urmã,« L’homme est un
animal social » aºa cum afirma
Aristotel.
Înþeleg cã materiile preferate
sunt limbile strãine, deºi ai optat
pentru profilul Matematicã-Informticã. De când studiezi aceste
limbi ºi ce te-a fãcut sã le îndrãgeºti atât de mult?
Aº putea spune cã, din acest
punct de vedere, sunt atrasã atâtde
disciplinele umaniste, cât ºi de ºtiinþele exacte. Engleza o studiez din
clasele primare, iar franceza din clasa a V-a. Am început sã le învãþ de
nevoie pentru cã este necesarã, în
zilele noastre, cunoaºterea a cel puþin douã limbi strãine, însã apoi au
devenit pasiunea mea. În ceea ce
priveºte engleza, am fost fascinatã
de multitudinea de idiomuri ºi cuvinte cu nenumãrate înþelesuri. Era
ca ºi cum un întreg univers de posibilitãþi era ascuns în spatele a câtorva litere! Franceza are un «je ne
sais quoi» ce se ascunde în muzicalitatea frazelor, în eleganþa pronunþiei, în bogata culturã francezã.
ªtiu cã eºti olimpicã. Te rog sã
ne vorbeºti de performanþa obþinutã anul acesta!
Dupã o lungã perioadã în care
pandemia ne-a rãpit ºansa de a participa la concursurile ºi olimpiadele
ºcolare, anul acesta s-au reluat în
condiþii normale. Am participat atât
la olimpiada de limba englezã, cât
ºi la cea de limbã francezã, la ambele calificându-mã la etapa naþionalã. A fost o adevãratã bucurie
pentru mine de a putea reprezenta
liceul ºi judeþul. A urmat o muncã
titanicã, împãrþindu-mi timpul în
douã: dimineaþa lucram la limba
francezã ºi dupã-amiaza la englezã, totodatã þinând pasul cu ºcoala.
Erau clipe când mã simþeam descurajatã, când toate eforturile mele
mi se pãreau insuficiente, dar cu
susþinerea pãrinþilor, a domnilor profesori ºi a prietenilor mei am reuºit
sã depãºesc astfel de momente. Mai
mult, pasiunea mea pentru aceste
douã limbi m-a fãcut sã lucrez cu
plãcere. În aceastã cãlãtorie a cunoaºterii am pornit cu intenþia de ami depãºi limitele, de a dobândi cât
mai multe cunoºtinþe. Nu mi-am

setat ca obiectiv obþinerea unui premiu pentru cã experienþa în sine,
cunoaºterea aprofundatã au fost un
câºtig suficient pentru mine, iar
menþiunea M.E.N de la olimpiada
de francezã a venit ca un bonus.
Cu ce crezi cã ar trebui sã rãmânã un elev de la participarea
la o olimpiadã?
Deºi este tentant pentru noi sã
ne lãsãm orbiþi de prezenþa pe podium, de prestigiu, atunci când realizãm anumite performanþe, cred
cã un elev ar trebui sã rãmânã dupã
un asemenea concurs cu experienþa ºi cunoºtinþele acumulate ºi nu
cu mândria de a fi obþinut un premiu sau cu gustul amar dupã o înfrângere. În cãlãtoria mea, am
aprofundat ceea ce am învãþat, miam dezvoltat gândirea, am legat noi
prietenii cu copii din toate colþurile
þãrii ºi am reuºit sã gestionez stresul, emoþiile.Astfel, putem vorbi de
câºtiguri atât pe plan ºcolar, cât ºi
individual. Ar trebui sã rãmânem cu
ambiþia de a cunoaºte cât mai multe, cu aspiraþia de a face parte dintre cei mai buni, cu dorinþa de a ne
depãºi limitele pentru cã cea mai
frumoasã priveliºte vine dupã cea
mai grea urcare.
Dacã ai fi ministrul Educaþiei
ce ai schimba la acest sistem de
învãþãmânt? Ce nu merge…?
În primul rând, aº face schimbãri în programa ºcolarã pe care o
gãsesc foarte stufoasã ºi lipsitã uneori
de aplicabilitate. În România, accentul se pune numai pe teorie, astfel cã
ajungem sã învãþãm pe de rost pagini întregi pe care le uitãm apoi foarte repede. Experimentele, lucrãrile de

laborator, materialele interactive nu
ar trebui sã lipseascã pentru ca noþiunile învãþate sã se fixeze ºi sã poatã
fi mai uºor înþelese. De asemenea,
aº lãsa posibilitatea elevilor de a-ºi
alege anumite materii care îi pasioneazã ºi pe care vor sã le aprofundeze, aºa cum se întâmplã în SUA.
Acestea ar reprezenta doar câteva
ore pe sãptãmânã care sã le acompanieze pe cele obligatorii, specifice
profilului. Astfel, elevii ar fi mai motivaþi, fãcând ceea ce le place, ceea
ce îi intereseazã ºi vor putea deveni
adevãraþi profesioniºti în domeniile
pe care ºi le vor alege, totodatã achiziþionând vaste cunoºtinþe generale.
Ce vrei sã urmezi când vei termina liceul? Cãtre ce ai dori sã te
îndrepþi? Ai de când sã studiezi în
afarã? ªi dacã da, de ce preferi
sistemul universitar european?
Nu am gãsit încã un rãspuns la
aceastã întrebare care mã frãmântã din ce în ce mai mult odatã cu
trecerea timpului. Îmi plac aproape
toate disciplinele ºcolare ºi astfel alegerea mea devine foarte dificilã. Cu
toate acestea, ºtiu cã vreau sã profesez într-un domeniu în care sã
îmi ajut semenii, sã schimb lumea
într-un loc mai bun. Iau în calcul
plecarea la facultate în strãinãtate,
cel mai probabil în Franþa, pentru
oportunitãþile de învãþare, pentru
metodele de predare în care accentul cade pe practicã ºi pentru nivelul înalt de educaþie. Însã, dupã terminarea studiilor mi-aº dori sã mã
întorc în România pentru a oferi
un viitor mai bun generaþiilor viitoare. Aceasta este o datorie de
onoare pentru mine.
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Liceul Tehnologic Auto din Craiova, la ceas aniversar,
cu un trecut glorios ºi cu un viitor promiþãtor
Liceul Tehnologic Auto din Craiova este la ceas
aniversar, având în spate un trecut glorios, un
prezent foarte bun ºi un viitor dãtãtor de speranþe.
Aici sunt ºcolarizaþi, în principal, elevi în învãþãmântul tehnologic professional ºi dual, dar nici
partea teoreticã nu este lãsatã deoparte.
La 6 martie 1866, Costache
Dima Popovici, unul dintre bogaþii negustori craioveni, îºi lasã
averea, compusã din mai multe
case în Craiova, precum ºi câteva moºii în judeþele Dolj ºi Romanaþi, în administraþia primãriei comunei Craiova ca, dupã
moartea sa, “fãrã cea mai micã
întârziere a pune în fapt fondarea unui institut de fete în casele
mele....” În 1869, la doi ani dupã
moartea lui Costache Dima, primãria oraºului Craiova trece la
punerea în practicã a prevederilor testamentare prin inaugurarea ºcolii în localul de pe strada
“Mitropolit Firmilian” nr.14 Craiova. Prima directoare a ºcolii
a fost Emma Theaodorian, sora
omului politic Eugeniu Carada.
Ea a condus institutul timp de
douã decenii impunându-l în reþeaua ºcolilor craiovene. Timp de
mai bine de ºase decenii Institutul “Costache Dima Popovici” a
rãmas în afara reþelei învãþãmântului de stat, absolventele bucurându-se doar de însuºirea unei
meserii, fãrã ca aceastã calitate
sã fie recunoscutã oficial. Între
1921-1929 Fundaþia “Popovici”
ºi-a pierdut caracterul de ºcoalã, devenind cãmin pentru fetele
venite sã urmeze alte ºcoli din
oraº. Începând cu 1931, institutul devine ªcoala de menaj “Costache Dima Popovici”. Din iniþiativa ajutorului de primar Maria Popp se trece la reorganizarea ºi aºezarea ei în reþeaua ºcolilor similare din cadrul Ministerului Instrucþiunii Publice. În
perioada 1931-1949, ºcoala a
funcþionat fãrã întrerupere, pregãtind eleve în specialitãþile spãlat, cãlcat, croitorie, ornamentaþie, bucãtãrie ºi þesãtorie, pregãtire ce se fãcea în paralel cu pregãtire teoreticã, îndeosebi cu
caracter uman. În cadrul ºcolii,
în anul 1948 a funcþionat ºi un
gimnziu unic, cu o singurã serie
de 35 absolvenþi. Din anul 1949
ºi pânã în anul 1955, a fost
“ªcoala medie tehnicã mixtã de
drumuri ºi lucrãri de artã”, îºi
schimbã profilul în urma reorganizãrii învãþãmântului ºcolar ºi
tehnic ºi va cuprinde o ºcoalã
profesionalã ºi una tehnicã, apoi
se transformã în ªcoala Profesionalã Auto care a pregãtit mecanici ºi electricieni auto, atât la
cursuri de zi cât ºi la cursuri serale. În anul 1964, ªcoala Profesionalã Auto a devenit Grup
ªcolar Auto, deoarece s-a înfiinþat ºi ºcoala de maiºtri auto. În
anul 1974, pe lângã Grupul ªcolar Auto s-a înfiinþat Liceul In-

dustrial Auto nr.4 iar, din 19811982, devine Liceul Industrial
nr.4, în cadrul cãruia, în 19901991 se înfiinþeazã o secþie de
real, o secþie de uman ºi o secþie
cu profil sportiv-fotbal. Din anul
1990, prin renunþarea, atât de
cãtre Centrala de Reparaþii Auto,
cât ºi de cãtre Întreprinderea de
Reparaþii Craiova, de a mai susþine material sau chiar formal
ºcoala, Liceul Industrial Auto nr.
4 s-a transformat în Liceul Teoretic ,,Traian Demetrescu”. Numele i-a fost dat în memoria poetului craiovean a cãrui statuie se
aflã în apropierea sediului unitãþii ºcolare.Tot din anul ºcolar
1990-1991 s-a înfiinþat ºi Liceul
Teoretic cu secþia sportivã fotbal. Din anul 1991, s-a revenit la
specializarea cunoscutã de profil industrial auto, denumindu-se
Grup ªcolar Industrial ,,Traian
Demetrescu”. Începând cu anul
ºcolar 2004-2005, Grupul ªcolar Industrial „Traian Demetrescu”, Craiova se comaseazã,
prin fuziune, cu Grupul ªcolar
Industrial Construcþii de Maºini

nr.1, acesta fiind continuatorul
Liceului Industrial ,,Tudor Arghezi”; îºi schimbã sediul pentru prima datã de la înfiinþare ºi
funcþioneazã în localul de pe bdul Decebal nr. 105, schimbându-ºi denumirea în Grupul ªcolar „Traian Demetrescu”, dar
pãstrând profilul tehnic ºi clasele cu profil vocaþional sportivfotbal.Anului ºcolar 2012-2013,
a adus ºi schimbarea numelui
grupului nostru în LICEUL
TEHNOLOGIC AUTOCRAIOVA.
Unitatea ºcolarã are sediul pe
platforma industrialã de est a
Municipiului Craiova, având ca
vecini, la est S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A., la vest S.C.

Cummins Generator Technologies S.A., la sud Facultatea de
Electrotehnicã ºi la nord cartierul Lãpuº. Liceul Tehnologic
Auto Craiova, furnizor de servicii educaþionale în domeniul pregãtirii profesionale a forþei de
muncã specializatã nivel 3, 4 ºi
5, asigurã servicii de educaþie ºi

formare profesionalã în domeniul
de tehnic pentru tinerii ºi adulþii
din Municipiul Craiova, judeþul
Dolj ºi din alte zone ale Regiunii
Sud-Vest Oltenia, pregãtind specialiºti competitivi pentru piaþa de
muncã europeanã, care sã contribuie la creºterea potenþialului
economic ºi social al zonei ºi al
þãrii. Serviciile oferite de ºcoalã
au la bazã calitatea, performanþa, promovarea valorilor europene, egalitatea ºanselor pentru toþi
participanþii în proces ºi deschiderea spre învãþare pe tot parcursul vieþii.

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO ºi
Proiectele implementate

LTA Craiova are foarte mul-

te proiecte europene implementate, din 2019 fiind declaratã
“ªcoalã Europeane”, iar, din
2021, este acreditatã “Erasmus
+”, prin care are mai multe facilitãþi de accesare a fondurilor
europene pentru dezvoltarea de
proiecte. Prezentãm lista programelor dezvoltate de LTA
Craiova.
-ERASMUS+ VET-”Practicãm pentru viitorul nostru” 2015
1 RO01 KA102 014373127201,00 EUR
-ERASMUS+ Educaþie ºcolarã„E-TEACHER”2015-1-RO01KA101-014361 -30875,00 EUR
-ERASMUS+ VET„Noi învãþam practicând “2018-1-RO01KA102-047923-102 492,00 EUR
-ERASMUS+ VET„Noi învãþam practicând “2018-1-RO01KA102-047923-102 492,00 EUR
-Proiectul ROSE„AI O
ªANSÃ URMÂND LICEUL
AUTO, CRAIOVA (ASULAUTO
CRAIOVA)”Acord de grant nr.
369/SGL/RII din 01.10.2018
688 216 Lei
-Proiectul POCU„PROFESIONISTII DE MAINE
“POCU/633/6/14/1309042375849,19 LEI
Liceul tehnologic Auto aobþinut ACREDITAREA ERASMUS+ în domeniul formãrii
profesionale( Accesarea facilã
a fondurilor europene pânã în
anul 2027 pentru formarea profesionalã atât a elevilor cât ºi a
profesorilor).
REALIZÃRI:
-Dotarea obþinut de cãtre liceu din fonduri structurale, europene ºi de la parteri (proiectul
,,Adoptã un Liceu,,) însumeazã
mai mult de 1.000.000 de euro.
-PESTE 500 ELEVI BENEFI-

CIARI AI PROIECTELOR FINANÞATE PRIN FONDURI
EUROPENE
-PESTE 31 PROFESORI BENEFICIARI AI PROIECTELOR
FINANÞATE PRIN FONDURI
EUROPENE
-OBÞINEREA TITLULUI
“ªCOALÃ EUROPEANÃ”2019
-DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC AUTO CU O FREZÃ CU COMANDÃ NUMERICÃ,UN STRUNG CU COMANDÃ NUMERICÃ,SIMULATORDE SUDURÃ, 150 LAPTOPURI,TABLE INERACTIVE, IMPRIMANTE, SOFT-URI, VIDEOPROIECTOARE
MODERNIZAREA ATELIERELOR, LABORATOARELOR
ªI SÃLILOR DE CLASÃ.
LICEUL TEHNOLOGIC
AUTO are o poziþia dominantã în judeþul Dolj, pentru o serie de meserii: sudor, operator
la maºini cu comandã numericã, sculer – matriþer, mecanic
auto), dar ºi o relaþie privilegiatã cu agenþi economici importanþi din judeþul Dolj (S.C.
FORD ROMÂNIA S.A.,
S.C.CASA NOASTRÃ S.R.L.,
SC CUMMINS GENERATOR
TECHNOLOGIES SA, SITCO
– SERVICE Craiova).
“Onorându-ºi statutul de
ªcoalã europeanã, LICEUL
TEHNOLOGIC AUTO oferã
elevilor oportunitati diverse ºi
eficiente de educaþie, ºanse
egale de ocupare a locurilor de
muncã printr-un invãþâmant de
înaltã calitate, model al formãrii profesionale a elevilor, în parteneriat cu industria ºi comunitatea localã, dezvoltând respectul faþã de valorile europene ºi naþionale”, a precizat prof.
Nicoleta Troanþã, director al
LTA Craiova.
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CUMPÃRÃRI Vând teren (locuri de PRESTÃRI SERVICII

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

ÎNCHIRIERI

PARTICULAR, închiriez
apartament 3 camere,
decomandat, mobilat,
utilat, zona George Enescu - Liceul Energetic.
Telefon: 0740/991.323.
Zonã Universitate – Închiriez garsonierã ultra
spaþioasã, mobilatã
modern, cu dotãrile necesare. Telefon: 0770/
223.510.

SCHIMBURI

Schimb garsonierã Bucureºti, str. Turda, variante Bucureºti. Telefon:
0251/598.954.
Schimb binoclu, aparat
marit Krocus 4 cu bicicleta sau diverse. Telefon: 0724/701.061.
Vând sau schimb casã
Pleniþa cu apartament
sau garsonierã Craiova.
Telefon: 0775/502.588.

TERENURI

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
Vând 6 apartamente noi, zona Banu
Mãrãcine. Telefon:
0727/492.323.
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 09:0015:00.

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

CASE
Vând casã în Baileºti
(grãdinã ºi curte). Telefon: 0744/795.802.
Proprietar, vând casã
nouã, BORDEI. Telefon: 0752/641.487.
Vând casã Cioroiaºi +
anexe, teren 3000 mp.
Telefon: 0765/152.614.

Vând teren Metro
910 mp. Strada Aeroportului. Telefon:
00393287952955.
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 în Bãile Govora
400 mp ºi 1500 mp;
asfalt lângã pãdure, utilitãþile instalate. Telefon:
0744/563.640, 0770/
661.438.
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.

casã), Podari. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren 2000 mp
(locuri de casã intravilan cu toate utilitãþile
apã, canal, electricitate,
gaze) Cârcea - situat în
faþa vilelor de la ieºirea
din Comuna Cârcea pe
dreapta spre Craiova.
Telefon: 0720/231.610.
Vând 2 terenuri langa
FABRICA DE TERMOPANE ,,Q FORT” –
GARA PIELESTI pt. investitii 5000 m. Pret negociabil. Telefon: 0752/
641.487.
Vând loc de casã 500
mp, intravilan Criva, asfalt, pomi fructiferi, posibilitate apã curentã.
Telefon: 0745/043.152.
Vând, inchiriez, schimb
teren, Calea Bucuresti,
km 10, 1000 m-2000
m, deschidere 35 m,
dupa Peugeot. Telefon:
0773/996.446.

OFERTE SERVICIU

Caut femeie îngrijire
permanentã bãtrânã.
0749/310.693. sau
0766/232.108.
S.C GRANDE LENIQI
MIRSAD S.R.L, C.U.I
40900001, angajeazã
patiseri. Contact la:
0759/490.811.
EGB COMPANY SRL
cautã pentru angajare
mecanic instalator pentru de echipamente
electrice. Relaþii la 0763/
997/476.
Florãria Nadia - Centru
angajeazã vânzãtoare.
Relaþii la telefon: 0729/
744.664, 0747/501.107.
Angajãm vânzãtoare
magazin general. Telefon: 0773/785.108.
Angajãm lucrãtor comercial în benzinãrie.
Salariu atractiv, sporuri de noapte ºi weekend. CV la adresa
de e-mail: selidagas@yahoo.com.

Masaj la domiciliu cu
materiale naturiste garantate pentru probleme lombare. Preþ minim. Telefon: 0724/
701.061.
ÎNCHIRIERI UTILAJE
OLTENIA S.R.L. efectueazã lucrãri, execuþie
a drumurilor, rigole,
compactare, cãi pietonale. Telefon: 0744/
800.338.
Executãm mici reparaþii, acoperiºuri, þiglã
metalicã, vopsit acoperiº, izolaþii carton. Telefon: 0759/347.573.
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.
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.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând 2 stupi fãrã puiet, lemne foc, sobã
teracotã nouã, sobã
teracotã demolatã. Telefon: 0760/588.581.
AFACERE: 5.000 buc.
bulbi floriferi tuberose
(chiparoase) + solarii
demontabile din teava
neagra 50 mp. Telefon:
0786/391.745.
VÂND DOUÃ PLAPUME DIN MÃTASE UMPLUTE CU LÂNÃ. VIN
ALTOI NATURAL. Telefon: 0745/602.001.
ªemineu pe lemne ºi
cãrbuni, ºamotat 19
KW + recuperator,
preþ 500 lei. Convertor curent 2000 KW,
3 trepte, nou în cutie. Telefon: 0768/
154.523.
Cornier, aluminiu, bocanci noi 42-43, 40 lei.
Cizmuliþe damã nr.35.
Telefon: 0351/181.202,
0724/701.061.
Vând hotã din aluminiu, 100 lei negociabil,
cornier, jumãtate preþ
magazin. Telefon:
0724/701.061.
Vând 2 boilere pe gaze.
Preþ negociabil. Telefon:
0751/136.216.
Vând cornier, TV Hyundai, Grunnding – 50
de lei. Telefon: 0724/
701.061.
Vând damigene 50 l din
sticlã groasã. Telefon:
0757/072.050.
Vând teren pentru diverse construcþii ºi teren pentru agriculturã.
Vând maºinã cusut
ILEANA ºi SINGER.
Vând butoaie pentru
vin. Telefon: 0727/
884.205.
VÂND ovãz - masã
verde sau baloþi fãcuþi
la comanda clientului.
Localitatea: Drãnic;
Jud. Dolj. Telefon:
0251/351.133, 0740/
470.295.
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Anunþ

Zilele Mihai Viteazul, 13-15 mai 2022

Parohia Gherceºtii Noi Craiova organizeazã licitaþie în data
de 15. 05. 2022, ora 12, în incinta locaºului de cult, în vederea
lucrãrilor de modelare, reparaþii ºi înfrumuseþare a Bisericii.
Pentru detalii sunaþi la numãrul de telefon: 0761405090.

Între 13-15 mai, vã aºteptãm la cea mai mare paradã de
costume medievale din þarã!
La Craiova încep Zilele Mihai Viteazul!
Organizat de Primãria Craiova ºi Casa de Culturã „Traian
Demetrescu”, Festivalul Zilele Mihai Viteazul propune nu doar
o cãlãtorie în timp, ci ºi o celebrare a unei marcante figuri
istorice.
Timp de trei zile, de vineri, 13 mai, pânã duminicã, 15 mai,
artiºti din toatã þara vor transforma Piaþa ”Mihai Viteazul”
într-un tablou vivant medieval.
100 de persoane purtând costume de epocã, dar ºi artiºti
invitaþi vor porni într-un circuit spectaculos vineri, 13 mai
2022, ora 18.00, din Centrul Vechi al Craiovei, str. Traian
Demetrescu nr. 31 – Universitate - spre Piaþa „Mihai Viteazul”, la care toatã lumea este invitatã sã se alãture.
Piaþa ”Mihai Viteazul” va deveni un inedit târg medieval unde
vor campa cavaleri, domniþe ºi meºteºugari de toate felurile,
ca sã dezvãluie curioºilor cum se practicau meseriile în alte
vremuri, care erau tainele artelor medievale, dar ºi felul în care
se derula viaþa zilnicã pe timpul marelui domnitor.
Doritorii vor avea ocazia sã admire costume medievale unicat, sã urmãreascã demonstraþii de luptã, sã descopere universul culinar al epocii sau sã participe la ateliere pentru toate vârstele.
Serile se vor încheia cu spectacole de jonglerii cu foc ºi
concerte de muzicã.

ANUNT PUBLIC
SC PICHI SI VIOREL SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: “ MODERNIZARE STATIE PECO” propus a fi amplasat in com. Maglavit, strada Calea Severinului,
nr.3, T83/1, P95 ( fost T83/1, P145),judetul Dolj.
Informatii privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj , strada Petru Rares nr. 1 si la sediul SC
PICHI SI VIOREL SRL din com. Maglavit, strada Calea Severinului, nr.3, T83/1, P95, in zilele de luni pana joi, intre
orele 8,00 - 16,00 si vineri orele 8,00 - 14,00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj,
Craiova, strada Petru Rares nr. 1.

Sculpturã în lemn, pentru copii, în Parcul ” Tineretului”
din Craiova
Parcul “Tineretului ” din Craiova este gazda, în perioada , 1 – 15 mai, a celei de-a V-a ediþie a “Taberei de sculpturã în lemn”, desfãºuratã de adevãraþi artiºti, care lucreazã cu drujba. Titulatura este “Story Wood Cut”.
În Parcul “Tineretului” din Craiova, în “Lunca Jiului”, timp
de douã sãptãmâni, se desfãºoarã cea de-a V-a ediþie a “Story
Wood Cut”. În “Luncã”, sunt ºase maeºtri din toatã tara, care
îºi vor prezenta operele în Craiova. “Suntem ºase oameni cu
drujba. Ceea ce facem cred cã este operã de artã. Am lângã
mine cinci colegi extraordinari, pe care îi ºi numesc: Viorel
Rãdãcinã (jud. Braºov), Ioan Ungur (jud. Mureº), George
Bostãnicã (jud. Vrancea), Gabriel Pãtraºc (jud. Ilfov), Adrian
Voican (jud. Vâlcea). Sigur, venim dupã pandemie, dar ceea
ce facem noi aici este o splendoare.
Da, este adevãrat, lucrãm cu drujba,
însã scoatem opere de artã. În acest
an, tematica a avut ceva aparte. Neam gândit la lupta între bine ºi rãu, iar
primul sã învingã. Sculpturile realizate
vor fi în parcurile craiovene, între bãncuþe, în aºa fel ca simbolistica sã fie
înþeleasã. Nu puteam realiza acest program fãrã RAADPFL Craiova. Vom
merge pe acest drum ºi aº vrea sã mai
spun ceva. Totul este fãcut pentru copii – “Universul poveºtilor”. Nimic
mai mult…”, a precizat Gabriel Rizea,
coordanatorul taberei de sculpturã.
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ANUNÞ
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (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 HG nr. 286/2011, modificatã prin
HG nr.1027/2014, Centrul Judeþean pentru Protecþia
Naturii, Turism ºi Dezvoltare Ruralã Durabilã Dolj organizeazã la sediul din Craiova, strada Jieþului, nr.19, concurs pentru ocuparea postului vacant de execuþie în regim contractual, pe perioadã nedeterminatã, de referent grad profesional IA - ranger.
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante va consta
în parcurgerea urmatoarelor etape:
- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã – 07.06.2022, ora 10.00;
- interviu – data ºi ora susþinerii interviului se afiºeazã odatã cu rezultatele probei scrise.
Potrivit prevederilor art. 3 din HG nr. 286/2011, în vederea participãrii la concurs, candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
Conditii generale:
- are cetãtenia românã, cetãtenie a altor state membre
ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spatiului
Economic European ºi domiciliul în România;
- cunoaºte limba românã, scris si vorbit;
- are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
- are capacitate deplinã de exerciþiu;
- are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului
pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinþei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãþile
sanitare abilitate;
- îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice potrivit cerinþelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârºirea unei
infracþiuni contra umanitãþii, contra statului ori contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei infracþiuni sãvârºite cu intenþie, care ar
face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia
situaþiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiþii specifice: Referent IA – 1 post
- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;
- vechime în munca – minim 3 ani;
- permis de conducere categoria B cu vechime de minim 2 ani.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã
pe data de 26.05.2022 orele 15.00 la registratura Centrului Judeþean pentru Protecþia Naturii, Turism ºi Dezvoltare Ruralã Durabilã Dolj, din Craiova, strada Jietului, nr.19.
Datele de contact ale persoanei care asigura secretariatul
comisiei de concurs : ªovãilã Adina, consilier juridic IA –
telefon : 0351/421028.
Informaþii suplimentare privind bibliografia ºi tematica se pot obþine de la Centrul Judeþean pentru Protecþia
Naturii, Turism ºi Dezvoltare Ruralã Durabilã Dolj, strada
Jietului, nr.19, Craiova, telefon : 0351/421028
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SC MARMOLUX SRL, titular al proiectului „CONSTRUIRE HALA PRELUCRARE MARMURA, SPATIU DEPOZITARE SHOWROOM CU BIROURI P+1E SI PLATFORMA POD RULANT 25m SI 12m, IMPREJMUIRE
TEREN” anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului
Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul „CONSTRUIRE HALA PRELUCRARE MARMURA, SPATIU DEPOZITARE SHOWROOM CU BIROURI P+1E SI PLATFORMA POD RULANT 25m SI 12m, IMPREJMUIRE TEREN” propus a fi
amplasat in Comuna Simnicu de Sus , sat.Albesti, T142, P27,
28/1, 29/1, 29/2 31/1, 32/1, 33/1, 33/2, 34/1, 35/1, 37/1, Lot
2, Judetul Dolj
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, din Craiova, str.Petru Rares nr.1, jud. Dolj, in zilele de
luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00
precum si la urmatoarea adresa de intenet http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data
publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru
Protectia Mediului Dolj.

Primãria ºi Consiliul Local al Comunei Celaru, Judeþul Dolj,
organizeazã în data de 15 Mai 2022, sãrbãtoarea localã “Floarea de salcâm”.
Toþi cei interesaþi sunt invitaþi sã participle la desfãºurarea acestui eveniment în punctul “Fântâna lui Murgan”, situate pe drumul Judeþean 604A, Celaru-Mîrºani.
Vã aºteptãm cu drag!
Celãreanu Stelian, primar al Comunei Celaru

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:
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Reghecampf:
Reghecampf: „Este
„Este meciul
meciul
sezonului pentru noi”
Universitatea Craiova – Sepsi OSK
Stadion: „Ion Oblemenco”, azi, ora 19.30
Universitatea Craiova: Pigliacelli – Vãtãjelu, Papp, M. Constantin, Bancu – Screciu, Creþu, Baiaram – Gustavo, Markovic,
Ivan. Antrenor: Laurenþiu Reghecampf. Rezerve: Lazar – Vlãdoiu, Gãman, Cãpãþânã, Nistor, Bic, Roguljic, Cîmpanu, Koljic.
Sepsi: Niczuly – Dimitrov, Mitrea, Bãlaºa, Dumitrescu –
Vaºvari, Pãun, Aganovic – Bãrbuþ, Tudorie, ªtefãnescu. Antrenor: Cristiano Bergodi. Rezerve: Began – Ninaj, Ispas,
Fofana, Fulop, Golofca, Damaºcan, Ashkovski, Luckassen.
Arbitri: Horaþiu Feºnic (Cluj) - Valentin Avram (Bucureºti),
Alexandru Cerei (Cluj). Rezervã: Cãtãlin Popa (Piteºti).
Observatori: Mihai Duras (Deva), Liviu Ciubotariu (Galaþi).
Antrenorul Universitãþii Craiova,
Laurenþiu Reghecampf, spune cã
returul semifinalei Cupei României,
cu Sepsi, este cel mai important
meci al acestei stagiuni pentru formaþia sa ºi crede cã va conta absenþa de pe bancã a lui Cristiano
Bergodi, antrenorul lui Sepsi fiind
suspendat pentru manºa secundã
a semifinalei.
„Venim dupã un meci pierdut în
prima manºã, obiectivul principal
pentru noi, mai ales în partea a doua
a sezonului, a fost Cupa României.
În tur nu am fãcut un joc bun, dar
concentrarea este maximã, jucãtorii
sunt pregãtiþi, sper sã întoarcã rezultatul ºi sã ne calificãm. Sub semnul întrebãrii este Mateiu, vom vedea dacã îl recuperãm, el are o problemã muscularã de douã sãptãmâni.
Nu am cum sã intru într-un joc cu
teamã, dar am emoþii, e normal. Am
un lot foarte valoros, dar ºi Sepsi
are un grup puternic ºi vom avea un

meci greu. Sper sã avem cât mai
mulþi spectatori, atmosfera sã fie
bunã ºi sã reuºim sã ne calificãm.
Avem nevoie de susþinere din partea
fanilor. În general sunt un om pozitiv, cu FCSB am fost dezamãgit de
rezultat, dar nu de joc. Cristiano
Bergodi este un antrenor foarte bun,
mâna lui se vede la Sepsi, echipa joacã, jucãtorii lor sunt de valoare, au
experienþã mare, acasã au un stadion frumos ºi îi ajutã atmosfera.
Sper sã profitãm se absenþa lui Cristiano de pe bancã, fiindcã la astfel
de meciuri conteazã ºi dacã antrenorul nu este pe bancã. Cu siguranþã vor încerca sã apere rezultatul, au
de partea lor avantajul din tur, dar
sunt buni pe contraatac ºi organizaþi
în apãrare. Sperãm sã marcãm douã
goluri, iar ei sã nu marcheze. Dacã
nu ne oferã spaþii, atunci noi trebuie
sã facem ceva sã creãm spaþii. Cu
siguranþã vom avea ocazii, dar sper
sã avem inspiraþia sã marcãm. Ne-

am fi dorit sã terminãm campionatul pe locul 2, dar acum concentrarea noastrã este pe calificarea în finala Cupei României. Absolut orice
se poate întâmpla, trebuie sã fim
pregãtiþi pentru orice situaþie, inclusiv pentru lovituri de departajare.
Dacã jucãtorii mei vor face ce am
pregãtit la antrenamente ºi ce am
vorbit cu ei, atunci vom avea succes. Este un meci special, este meciul sezonului pentru noi, pentru cã
avem posibilitatea de a ajunge în finalã. Trebuie sã fim serioºi, sã respectãm adversarul ºi sã facem tot
pentru a ne califica. Nu m-ar deranja sã câºtigãm chiar ºi cu noroc. A
fost o sãptãmânã dificilã, am pierdut orice ºansã de a fi pe primul loc,
când CFR a câºtigat la Piteºti, apoi
am pierdut orice ºansã de a fi pe
locul 2, când ne-a bãtut FCSB, acum
sper sã nu fie sãptãmâna neagrã, dar
orice se poate întâmpla în fotbal” a
declarat Laurenþiu Reghecampf.
Laurenþiu Reghecampf nu a dorit sã comenteze zvonurile privind
posibila plecare a lui ªtefan Baiaram
la Fiorentina ºi nici schimbãrile pe
care le-a fãcut în repriza secundã a
meciului cu FCSB.

Creþu: „Avem meci greu, dar ºtim
foarte bine ce avem de fãcut”

Mijlocaºul Alexandru Creþu este
încrezãtor înaintea duelului de azi.
„Pentru noi este meciul sezonului, e
important sã întoarcem rezultatul.
Întâlnim o echipã cu jucãtori buni,
cu experienþã. Nu ºtiu dacã ajutã pe
cineva sã discutãm concret despre
ce nu a mers în meciul din tur cu

Bergodi: „V
reau sã avem curaj, sã nu
„Vreau
ne gândim la avantajul din tur”
Italianul regretã cã nu va sta pe bancã pe „Ion Oblemenco”,
la returul semifinalei Cupei României
Universitatea Craiova primeºte
vizita celor de la Sepsi, azi, de la
ora 19.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, în manºa secundã a
semifinalelor Cupei României. În
meciul tur, covãsnenii s-au impus, pe teren propriu, cu scorul
de 2-1. Antrenorul lui Sepsi, italianul Cristiano Bergodi, îºi avertizeazã jucãtorii sã trateze meciul
ca ºi cum nu ar fi câºtigat prima
manºã ºi sã speculeze pe contraatac spaþiile lãsate de olteni.
„Întâlnim o echipã foarte
bunã. Avem un mic avantaj dupã
meciul tur, dar nu conteazã deloc. Noi trebuie sã mergem acolo ºi sã jucãm cu curaj, pentru
cã nu trebuie sã credem cã acest
mic avantaj ne poate ajuta. Universitatea are o echipã cu jucãtori de calitate, tehnici, cu vitezã, are tot ce îi trebuie pentru a
face un meci bun. Repet, nu

conteazã avantajul dupã meciul
tur! Fiecare meci are istoria lui.
În plus, Craiova acasã este foarte, foarte periculoasã. Aºadar trebuie sã jucãm acest meci ca ºi
cum am porni de la 0-0. Va fi un
meci destul de greu pentru noi.
Este însã un meci foarte important, pentru cã ne poate duce
într-o finalã de Cupã. Trebuie sã
avem ambiþia sã facem un joc
bun. Universitatea este una dintre cele mai bune echipe ale campionatului. Acum a pierdut acest
meci cu FCSB în campionat,
dar a dat o grãmadã de goluri în
acest sezon, deci are un atac
foarte bun. Noi trebuie sã facem
jocul nostru obiºnuit ºi sperãm
sã speculãm spaþiile libere pe
care le vor lãsa. Nu trebuie sã
stãm pe teren ºi sã ne apãrãm,
asta e clar. Va trebui sã facem
un meci aproape perfect“,

a declarat antrenorul italian.

Bergodi a primit douã etape
de suspendare

Cristiano Bergodi regretã suspendarea de douã etape, primitã
dupã eliminarea din partida cu
Chindia Târgoviºte, italianul trebuind sã stea în tribune la returul semifinalei cu fosta sa echipã, Universitatea Craiova.
„Mã deranjeazã un pic cã nu
voi putea sta pe banca de rezerve la acest meci. Din pãcate am
luat roºu ºi sunt suspendat. Bãieþii ºtiu ce trebuie sã facã, nu e
o problemã asta. Îmi pare rãu
pentru mine, pentru cã mi-ar fi
plãcut sã fiu acolo, pe teren…
Am amintiri frumoase de pe stadionul din Craiova, când am fost
antrenor acolo. Din pãcate,
atunci când am fost eu la Universitatea era pandemie ºi nu am
jucat cu suporteri. Deci nu am
avut privilegiul de a avea susþinerea lor“, a spus Bergodi.

vista oficialã a clubului Universitatea
Craiova.
Alexandru Creþu sperã sã revinã
la echipa naþionalã, ultima sa apariþie
în tricolor fiind la meciul de la Erevan, pierdut cu 3-2 de România, în
martie 2021. „Muncesc foarte mult,
asta a fost filosofia mea mereu. În
plus, acum mã simt foarte bine atât
pe plan fizic cât ºi pe plan psihic,
deci ºi asta conteazã. A fost un an
care a început greu ºi le mulþumesc
celor de la Craiova cã mi au oferit
timpul ºi încrederea de care aveam
nevoie ca sã trec cu bine peste el ºi
sã ajung unde sunt astãzi. M aº bucura enorm dacã s ar considera cã
e nevoie de mine ºi la echipa naþionalã, aº vedea asta ca o încununare
a muncii ºi eforturilor mele” a declarat Creþu.

Sepsi, dar vã asigur cã noi ºtim foarte bine ce avem de fãcut la meciul
retur. În fotbal vor exista mereu ºi
zile ºi meciuri mai puþin bune, important este sã trecem peste ele cu fruntea sus ºi sã ne bucurãm cã, iatã, avem
o ºansã mare, la retur, sã reparãm ce
am stricat la Sfântu Gheorghe. Îmi
doresc foarte mult sã sãrbãtorim cel
puþin câºtigarea Cupei, dacã în campionat nu am reuºit sã terminãm pe
primele douã locuri. Dar pentru asta
trebuie sã ne calificãm mai întâi în
finalã. Ne era dor de publicul numeros ºi cald de pe Ion Oblemenco, însã
din fericire suporterii nu ne au lipsit
nici în deplasãri. Galeria este mereu
alãturi de noi, indiferent unde jucãm,
iar la Piteºti chiar au fost incredibil de
mulþi oameni în peluza noastrã” a
declarat Alexandru Creþu, pentru re-

Play-off, etapa a IX-a
Farul – FC Argeº, sâmbãtã, ora 16.30
Voluntari – FCSB, sâmbãtã, ora 21
CFR Cluj – „U” Craiova, duminicã, ora 21.30

CLASAMENT
1.CFR Cluj
2. FCSB
3. Craiova
4. Voluntari
5. Farul
6. FC Argeº
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15-5
19-4
17-6
6-12
3-12
3-24

54
52
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31
29
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Play-out, etapa a IX-a
Chindia – Mediaº, vineri, ora 17.30
Dinamo – UTA, vineri, ora 20.30
FCU – Sepsi, luni, ora 20.30
Mioveni – Rapid, luni, ora 20.30
Clinceni – Botoºani, luni, ora 20.30

CLASAMENT
1. Rapid
2. Sepsi
3. Botoºani
4. Fcu Cr.
5. UTA Arad
6. Mioveni
7. Chindia
8. Dinamo
9. Clinceni
10. Mediaº
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20-4
16-4
14-9
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5-8
13-10
4-28
6-28

P
39
39
38
34
32
28
23
22
-11
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