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Rezultatele la examenul de
Bacalaureat se vor afiºa pe 4 iulie

Absolvenþii de liceu care au susþinut,
ieri, ultima probã la examenul de Bacalaureat, proba la alegere, spun cã
testele nu au fost prea complicate. Afiºarea primelor rezultate are ca termen

data de 4 iulie, pânã la ora 12:00, ºi
este urmatã de depunerea contestaþiilor între orele 12:00 ºi 16:00. Între 5 ºi
8 iulie vor fi soluþionate contestaþiile,
în timp ce afiºarea rezultatelor finale

ale examenului de Bacalaureat 2018
este prevãzutã pentru data de 9 iulie.
Rezultatele vor fi afiºate, atât la instituþiile de învãþãmânt, cât ºi pe site-ul
bacalaureat.edu.ro.
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O moþiune de cenzurã „moartã” înainte de votare!
MIRCEA CANÞÃR
Plenul Parlamentului a dezbãtut, miercuri, – formalitate obligatorie – moþiunea
de cenzurã iniþiatã de PNL, USR ºi PMP,
în prezenþa premierului Viorica Dãncilã ºi
a membrilor cabinetului. Textul moþiunii a
fost prezentat, în plen, de senatorul USR,
Radu Mihail. Cã în timpul discursului premierului Viorica Dãncilã, opoziþia a expus
un banner lãbãrþat pe care se putea citii
„Luptãm pânã la capãt pentru România”,
fãrã a preciza care este capãtul, asta a fãcut parte, sã spunem, din regie. Iniþiatorii
moþiunii de cenzurã ºtiau din capul locului cã nu au nicio ºansã, în condiþiile actualei aritmetici parlamentare. De ce au
stãruit, în susþinerea ei, altminteri drept
constituþional, este mai greu de înþeles. Sau autoiluzionat, în schimb, prin negocierile purtate de Ludovic Orban cu grupurile parlamentare (UDR, minoritãþi, neafi-

liaþi) care nu fac parte din actuala coaliþie
guvernamentalã, dar rezultatul s-a vãzut.
Neputinþa opoziþiei vine de la ea însãºi.
Altceva a reþinut însã atenþia: atitudinea
realmente necuvincioasã, departe de orice normã civicã, în momentul în care premierul României, Viorica Dãncilã, dupã
citirea moþiunii, a luat cuvântul, potrivit
cutumelor: în repetate rânduri a fost întreruptã ºi bruiatã, solicitându-i-se demisia prin scandãri de peluzã. „Am avut decenþa sã ascult moþiunea de cenzurã, vã
rog sã aveþi aceeaºi decenþã”, a replicat
timoratã premierul. În zadar. Nu a vorbit
rãu Viorica Dãncilã. Dimpotrivã. A demontat, cu rãbdare, punct cu punct, argumentat, toate reproºurile formulate.
Dar nu asta era pânã la urmã problema.
Confruntarea era una vocalã. De stradã.
Între acuzatorii cei mai vehemenþi s-a

aflat deputatul PNL Raluca Þurcan, unul
din liderii partidului. Raluca Þurcan, ex
PDL, a susþinut cu fervoare în mandatul
lui Traian Bãsescu, cum era ºi normal,
guvernele conduse de Emil Boc, rãmase
„în istorie” prin performanþele avute. Tot
Raluca Þurcan rãmâne memorabilã prin
gudurarea jenantã, nu spunem obedientã, cu care o acompania pe Elena Udrea,
aflatã momentan în exil. ªi existã, ºi în
politicã, pânã la urmã, o limitã a ruºinii.
Premierul României, Viorica Dãncilã, este
deocamdatã, prima femeie din þarã, ajunsã într-o asemenea demnitate. Nu este „lumina de pe cer”, în fruntea unui guvern
infailibil. Dacã Raluca Þurcan, niciodatã
cu acces la umor, a ajuns sã facã glumiþe
îndoielnice, la adresa actualului premier,
înseamnã cã stãm rãu. Fãrã cale de întoarcere. Lãsând la o parte ipocrizia ne-

mãrginitã a deputatului liberal. Viorica
Dãncilã a comis totuºi o eroare, reproºându-i, probabil într-un exces de supãrare,
cã „o persoanã cu studiile la Moscova, nu
poate înþelege mecanismele economiei
europene”. Sau cam aºa ceva. Nu studiile
la Moscova o împiedicã pe Raluca Þurcan sã înþeleagã ceea ce trebuie, ci altceva. Dupã toate aparenþele nu a înþeles nimic, din ºederea la Moscova, unde dacã
vrei sã înveþi carte, atunci... înveþi. Cunoscuta deputatã liberalã ºi-a însuºit din
studiile fãcute doar ispita pentru lumea
modei. ªi se poate discuta pe aceastã
temã. Deloc interesantã. Nu e mult, dar
nici puþin. Carenþele grave de culturã politicã ºi educaþie civicã sunt însã supãrãtoare ºi o fac necredibilã. Chiar ºi atunci
când ar putea fi, deºi îi lipseºte orice anvergurã intelectualã.

Ieri, ultima probã...

Rezultatele la examenul de
Bacalaureat se vor afiºa pe 4 iulie
EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:
200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.
Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538
SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012
CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.
Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro
Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MARGA BULUGEAN
Director:
MIRCEA CANÞÃR
DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu
Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean
Educaþie: Cristi Pãtru
Culturã: Magda Bratu
Sport: Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat: 0251.412.457
Publicitate: 0251.412.552
Redacþia: 0251.412.613
Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Cu politicienii ãºtia, Popescule, nu mai suntem pe Terra,
suntem la pãmânt.

Absolvenþii de liceu care au susþinut, ieri, ultima probã la
examenul de Bacalaureat, proba la alegere, spun cã testele nu
au fost prea complicate. Afiºarea primelor rezultate are ca
termen data de 4 iulie, pânã la ora 12:00, ºi este urmatã de
depunerea contestaþiilor între orele 12:00 ºi 16:00. Între 5 ºi 8
iulie vor fi soluþionate contestaþiile, în timp ce afiºarea rezultatelor finale ale examenului de Bacalaureat 2018 este prevãzutã
pentru data de 9 iulie. Rezultatele vor fi afiºate, atât la instituþiile de învãþãmânt, cât ºi pe site-ul bacalaureat.edu.ro.
Ieri, s-a desfãºurat cea de-a treia probã scrisã a Bacalaureatului,
cea care a fost destinatã alegerii,
din partea candidaþilor, a materiilor învãþate în cursul ciclului liceal. Cei mai mulþi dintre elevii
doljeni au ales Biologia – 971, iar
cei mai puþini Filosofia – 3.
În cadrul unei conferinþe de presã, susþinutã la Colegiul Tehnic de
Arte ºi Meserii „Constantin Brâncuºi” din Craiova, prof. Monica
Leontina Sunã, inspector gene-

ral al Inspectoratului ªºcolar Judeþean Dolj, a dat ultimele detalii
referitoare la BAC: „Am avut înscriºi 4.088 de candidaþi, dintre
aceºtia fiind prezenþi 3.652 , 3.395
fãcând parte din seria curentã. Am
avut ºi 434 de absenþi, 138 fiind
din anii anteriori. De asemenea,
am avut ºi echivalarea probei pentru 236 de candidaþi, dar, din pãcate , am avut ºi doi eliminaþi, de
la Centrul de Examen de la Liceul
„Matei Basarab” din Craiova, pen-

tru folosirea de materiale informative (fiþuici – n.r.), respectiv Liceul „Traian Vuia” din Craiova (telefon mobil). Cei mai mulþi candidaþi au fost la „Biologie” (971) ºi
la „Geografie” (916), iar la „Filosofie” au fost numai trei”.
Elevii de la profilul real au scris
examenul la una dintre disciplinele: Biologie, Fizicã, Chimie sau Informaticã, iar candidaþii de la profilul umanist au scris ultima probã
de Bacalaureat la una dintre urmã-

toarele discipline: Geografie, Filosofie, Logicã, Sociologie sau Economie.
Pãrinþii ºi apropiaþii elevilor au
venit sã-i susþinã ºi i-au aºteptat,
cu emoþii, în faþa liceului. „Am venit
sã-mi susþin nepoata, are examen
la biologie. Ea se temea înainte sã
intre în salã, însã va scrie bine. A
învãþat foarte mult ºi cred cã a
cãzut pe subiect”, a spus bunicul
unei eleve.
CRISTI PÃTRU

Pânã pe 15 iulie se fac înscrierile competiþia #CedefopPhotoAward 2018
Participanþii din UE, Norvegia ºi Islanda la cursuri
de educaþie ºi formare profesionalã (EFP) sunt invitaþi sã se înscrie în competiþia #CedefopPhotoAward
2018, pânã în data de 15 iulie.
Parte integrantã a Sãptãmânii europene a competenþelor profesionale (#EUVocationalSkills), concursul organizat de Centrul European pentru Dezvoltarea Formãrii
Profesionale (Cedefop), ajuns la a
treia ediþie, este o iniþiativã ce promoveazã excelenþa în domeniul
EFP, ea fiind susþinutã de Comisia
Europeanã.
Echipele înscrise, formate din
maximum patru membri, sunt invitate sã spunã o poveste originalã
cu ajutorul fotografiilor ºi sã împãrtãºeascã, astfel, experienþa lor
în cadrul unui program de formare profesionalã. Aceasta trebuie sã
fie însoþitã de o naraþiune nu mai
lungã de 100 de cuvinte care sã
explice ideea principalã a creaþiei
lor. Vor fi acordate trei premii.
Echipele de pe locurile 1 ºi 2 vor
cãlãtori la Viena în cadrul Sãptãmânii europene a competenþelor pro-

fesionale, unde vor participa la o
cinã de galã în data de 8 noiembrie
ºi la ceremonia de premiere, în ziua
urmãtoare. Echipa de pe locul al treilea va cãlãtori la Festivalul Internaþional de Film de la Salonic
(#TIFF59), în data de 1 noiembrie.
MARGA BULUGEAN

Despre Cedefop:
Centrul European pentru Dezvoltarea Formãrii Profesionale (Cedefop) este o agenþie a Uniunii Europene cu sediul la Salonic, în Grecia.
Aceasta sprijinã elaborarea politicilor europene în domeniul educaþiei ºi
formãrii profesionale.
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Scandal în toatã regula la ºedinþa CLM, de
ieri, pe marginea propunerii de mutare a Liceului ”Voltaire” în spaþiile de învãþãmânt
ale Colegiului ”ªtefan Odobleja”. Grupaþi în
douã tabere ºi având în spate profesori de la
ambele licee, consilierii opoziþiei s-au certat cu cei ai puterii, fiecare susþinând cã se
Aºa cum era de aºteptat, aleºii
locali s-au certat destul de dur pe
tema mutãrii Liceului „Voltaire” în
spaþiile de învãþãmânt ale Colegiului „ªtefan Odobleja”. Dacã întreaga ºedinþã a CLM Craiova, de ieri,
a durat în jur de douã ore, discuþiile pe acest subiect au acaparat
mai bine de o orã. În tot acest timp,
s-au adus argumente, dar ºi jigniri,
s-a ridicat tonul, pentru ca, pe final, sã se instaleze, pentru câteva
minute, ºi haosul. Imediat dupã
vot, profesorii de la Colegiul „ªtefan Odobleja” s-au ridicat în picioare ºi au cerut, cu voce tare, explicaþii autoritãþilor ºi consilierilor:
„Minþiþi” ºi „Sã vã fie ruºine!”, au
strigat aceºtia cãtre aleºii locali,
acoperind sala. Pentru cã nu se
terminase încã votul pe proiectele
aflate pe ordinea de zi, preºedintele de ºedinþã a fãcut apel la calm,
iar poliþiºtii locali au intervenit,
convingândui pe profesori cã este
mai bine sã protesteze în afara sãlii de plen, ceea ce aceºtia au ºi
fãcut. O persoanã a fost, totuºi,
sancþionatã pentru tulburarea liniºtii
publice, femeia recunoscând, dupã
ce s-a mai calmat, cã a avut o ieºire mai puþin civilizatã, din cauza
nervilor.

Profesorii de la „Odobleja”:
„Acest act ne obligã sã murim!”

Veronica ªerban este profesor
la Colegiul „ªtefan Odobleja” ºi
era, ieri, cea mai vehementã voce
împotriva acestei mãsuri de mutare a elevilor. Dupã ce a asistat la
ºedinþã, aceasta a fost convinsã cã
aleºii locali au votat, de fapt, pentru distrugerea Colegiului „ªtefan
Odobleja”. „Acest act ne va obliga
pe noi sã murim. La Colegiul «ªtefan Odobleja» existã trei corpuri
de clãdire, care sunt folosite de
elevii noºtri - douã la capacitate
maximã, de dimineaþã pânã seara,
iar unul – prins într—un proiect
pe fonduri europene, care a reabilitat ºi echipat în întregime ºi avem
obligaþia sã le pãstrãm pânã în
2020. Laboratoare subdimensionate, au 40 de metri pãtraþi, iar noi
avem o medie de peste 25 de elevi
la clasã, deci nu pot fi folosite ca
sãli de clasã. Vom anunþa toate
instituþiile care au contribuit la implementarea acelui proiect, fiindcã noi ne vedem obligaþi sã ne încãlcãm obligaþiile contractuale faþã
de Ministerul Dezvoltãrii”, a comentat profesorul Veronica ªerban, de pe scãrile primãriei.

Directorul ºi consiliul
de administraþie nu se înþeleg

Înconjuratã de mai mulþi colegi,
toþi profesori la colegiul amintit,
Veronica ªerban a lãsat sã se înþeleagã cã unul dintre vinovaþii prin-

face o nedreptate dacã elevii se mut sau, din
contrã, dacã nu vor fi lãsaþi acolo. Lucrurile
au fost pe cale sã degenereze de-a binelea,
imediat dupã vot, când nervii unora dintre
cadrele didactice au cedat ºi a fost nevoie
de intervenþia poliþiºtilor locali pentru a mai
calma spiritele.

cipali ai acestei situaþii este chiar
conducerea ISJ Dolj: ”ISJ Dolj nu
cunoaºte, nu are habar. Singura
situaþie pe care o cunoaºte este cã
a scãzut numãrul de clase, dar nu
ºtie cã a scãzut, proporþional, cu
numãrul de sãli de clase care au
destinaþia acesta. Noi le comunicãm lor orice ne solicitã, dar nimeni nu ne-a solicitãm nimic. Nu
au dat nici o hotãrâre de consiliu
de administraþie, cum cã propun
în unanimitate Direcþiei Patrimoniu a Primãriei Craiova sã aloce
acele spaþiile respective”, a mai
spus Veronica ªerban, care este ºi
lider de sindicat al profesorilor din
colegiul cu pricina.
Constantin Lungulescu, lider de
sindicat care reprezintã, însã, o
parte din profesorii din Dolj, a comentat, la rândul sãu, cã votul dat
în consiliu a fost unul pripit, fãcut
în grabã, fãrã sã se aibã în vedere
ºi decizia consiliului de administraþie de la unitatea ºcolarã amintitã.
Lungulescu a dezvãluit cã între
directorul de la Colegiul Odobleja
ºi consiliul de administraþie al ºcolii existã o rupturã ºi aºa se explicã
de ce cãtre ISJ Dolj s-au transmis
anumite date, iar profesorii spun
cã realitatea stã într-un mod diferit. ”De la ISJ Dolj, s-a pormit doar
o informare, atâta tot. Nu s-a decis în consiliul de administraþie –
unde eu am fãcut parte ca observator – cã suntem pentru ca Liceul Voltaire sã convieþuiascã în
spaþiile de acolo. Au spus cã,
având în vedere cã în 2012 au fost
80 de clase, iar acum 57 de clase,
sunt 1.451 de elevi, considerãm cã
s-ar putea convieþui. Dar problema este cu aceastã destinaþie a laboratoarelor, care trebuie sã-ºi pãstreze identitatea de laboratoare,
pânã în anul 2020”, a sesizat Lungulescu.

Liberalii au scos vinovatã
conducerea ISJ Dolj

În plen, consilierii s-au grupat
în douã tabere, executivul ºi con-

siderii PSD ºi ALDE (doar unul
singur, celãlalt votând cu liberalii) susþinând cã este oportun ca
cei 261 de elevi care învaþã la Liceul „Voltaire” sã fie mutaþi întrunul din spaþiile de la Colegiul
„ªtefan Odobleja”. De cealaltã
parte, liberalii s-au declarat total
împotriva acestei mãsuri, considerând cã, în felul acesta, unitatea de învãþãmânt se sufocã,
având în vedere cã a mai suportat o comasare, în 2011, când
încã trei licee au fost unite la
„Odobleja”.
Dacã profesorii au mers pe argumentul laboratoarelor, amenajate pe fonduri europene, care pot
fi uºor degradate, consilierii s-au
concentrat mai mult pe documentul care a stat, de fapt, la baza
acestei decizii. Liberalul Marian
Vasile a acuzat conducerea ISJ
Dolj cã s-a prevalat de un rãspuns
clar, care sã împiedice o astfel de
situaþie sã se întâmple. „Undeva,
ceva nu este în regulã. Primãria
ne spune cã ISJ apreciazã aceastã posibilitate de mutare a elevilor, în schimb nu avem nici o hotãrâre al acestui consiliu de administraþie. Se face referire la o hotãrâre a CA al ISJ pe care nu o
avem ºi pe care noi am cerut-o.
Am primit, în schimb, un procesverabal destul de evaziv, ca sã nu
spun mincinos, în care se vede
clar cã nu existã acea hotãrâre”,
a spus Marian Vasile, care a cerut
autoritãþilor sã retragã proiectul ºi
sã caute alt spaþiu pentru cei de la
„Voltaire”.
ªi liberalul Flavius Sirop a pus
problema lipsei unui document al
ISJ Dolj, care sã decidã în aceastã chestiune. „Vom vota împotriva acestui proiect. La comisia juridicã de ieri s-a prezentat o documentaþie incompletã: nu a fost
ataºat procesul-verbal al CA al Colegiului Odobleja, în care se respinge aceastã propunere, ºi nici o
hotãrâre a ISJ, pentru simplu fapt
cã nu existã. Abia astãzi, a fost

ataºat un proces-verbal, care conþine o istorisire a unei întâlniri”, a
spus Sirop, care a propus ºi el retragerea de pe ordinea de zi a proiectului ºi identificarea unui alt
spaþiu pentru Liceul „Voltaire”, în
termen de zece zile.

Bianca Predescu: „Toate
condiþiile legale sunt întrunite”

Acesta a fost contrazis însã de
consilierul PSD, Lucian Dindiricã, acesta insistând pe existenþa
unui proces-verbal al conducerii
ISJ Dolj, care a fost parafat printrun vot. „În procesul-verbal al
consiliului de administraþie al ISJ
Dolj se spune foarte clar cã se
supune spre aprobare ºi se aprobã în unanimitate. Este scris negru pe alb. ISJ Dolj este cel care
înþelege cel mai bine ce se întâmplã în sistemul de învãþãmânt, nu
noi aici, spune cã este posibilã eliberarea unor spaþii de învãþãmânt
prin reorganizarea acestora, astfel încât procesul instructiv-educativ din cadrul unitãþii sã se desfãºoare în condiþii optime, fãrã a
fi afectat anul ºcolar în curs.
Deci, stimaþi colegi, nu mai minþiþi!”, a acuzat, la rândul sãu, consilierul Dindiricã.
Consilierul PSD, avocatul Bianca Predescu, care este ºi preºedintele comisiei juridice a CLM
Craiova, a precizat cã procesulverbal al ISJ Dolj a fost anexat la
proiect, ca urmare a solicitãrii sale,
având valoare de document justificativ. „Nu ne putem subroga în
drepturile altora, adicã noi nu putem decide cu privire la afectarea
procesului de învãþãmânt, pentru
cã nu avem în competenþã aºa
ceva, noi nu putem decât sã ne
bazãm pe ceea ce instituþia legal
abilitatã a decis, adicã ISJ Dolj.
Ca atare, în continuare este numai o decizie de oportunitate.
Condiþiile legale sunt toate întrunite”, a spus Bianca Predescu.

Cum se vãd lucrurile din interior

În consiliu au luat cuvântul ºi
cei doi aleºi locali care fac parte
din consiliile de administraþie ale
celor douã licee. La Liceul „Voltaire” a fost desemnat, prin vot,
consilierul PSD, Radu Marin Traian, acesta spunând, ieri, în plen,
cã va vota proiectul în favoarea
acestui liceu, întrucât ºtie situaþia
grea ºi încercãrile repetate ale profesorilor de acolo de a primi un

sediu. „Primãria s-a implicat ºi a
încercat sã rezolve problema, cãutând ºi alte spaþii în multe alte
licee. S-a lovit de imposibilitatea
desfãºurãrii activitãþii artistice,
generatã de lipsa spaþiului corespunzãtor, ºi a apelat la ajutorul ISJ.
Opinia datã de Inspectorat a fost
cã activitatea Liceului Voltaire
poate fi mutatã într-o clãdire de
la Colegiul Odobleja, prin reamenajarea unor spaþii. Am înþeles,
la comisii, cã membrii din CA-ul
Colegiului Odobleja nu îºi doresc
acest lucru, dar acest fapt trebuie arbitrat de cineva, iar acesta este ISJ care ºtie foarte bine
situaþia existenþã ºi acolo, ºi la Voltaire”. De cealaltã parte, la Colegiul ”ªtefan Odobleja”, consiliul
local este reprezentat de Alexandru Beþiu (PSD). Acesta a spus,
în plenul de ieri, cã nici mãcar
nu a fost invitat la ºedinþa consiliului de administraþie prin care
s-a decis sã se respingã propunerea de cedare a unor spaþii pentru cei de la „Voltaire”. „Las la interpretarea dumneavoastrã care a
fost motivul pentru care noi nu
am fost invitaþi!”, a comentat, ironic, acesta.

Primarul Craiovei a lipsit
de la ºedinþã

În lipsa primarului Mihail Genoiu, ultimul cuvânt de spus l-a
avut viceprimarul Stelian Bãrãgan. Acesta a subliniat cã ambele licee au fost tratate cu mãsurã
egalã, iar proiectul de hotãrâre a
fost întocmit corect. „Am discutat cu ambele pãrþi, destul de serios ºi în spiritul legii. Astãzi (n.r.
- ieri) eu voi vota acest punct de
pe ordinea de zi, cu toate cele
spuse de dumneavoastrã. Aþi
spus cã afectãm un proiect pe
fonduri europene. Nu îl vom
afecta! ªtiþi cã cine atacã cererea de finanþare are de-a face cu
OLAF”. Explicaþiile acestuia ar
mai fi continuat dacã în salã nu
s-ar fi instalat o rumoare, care
s-a transformat în zarvã ºi, mai
apoi, într-o ploaie de insulte ºi
nervi descãtuºaþi ai unora dintre
profesori. Pe acest fond, deznodãmântul votului a fost unul previzibil: majoritatea PSD ºi ALDE
a reuºit sã treacã proiectul de
hotãrâre, care îi ajutã pe elevii de
la Liceul „Voltaire” sã-ºi gãseascã un sediu, iar pe cei de la „Odobleja” sã se mai înghesuie puþin.
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„Dancing shapes” –
expoziþie de artã
fotograficã arhitecturalã
Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii
Tradiþionale Dolj vã invitã luni, 2 iulie 2018,
ora 12.00, în Galeriile
„Cromatic” (strada
„Alexandru Macedonski” nr. 28), la vernisajul expoziþiei de artã fotograficã arhitecturalã
„Dancing shapes”, cu
lucrãri realizate de Denisa Sandu. Potrivit
organizatorilor, „expoziþia cuprinde arhitecturã tradiþionalã româneascã, studiu de lumini
ºi umbre, detalii ºi perspective constructive,
îngemãnarea dintre vechi ºi nou în arcada arhitecturalã temporalã”. Denisa Sandu a studiat la Liceul
de Arte „Marin Sorescu” din Craiova ºi la Facultatea de Arhitecturã ºi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureºti, iar în prezent urmeazã cursurile Universitãþii de Arte din Londra, secþia Arhitecturã.

Expoziþie a participanþilor
la tabãra de picturã
ºi sculpturã de la Craiova
La Galeriile de Artã
„Vollard” ale Casei de
Culturã „Traian Demetrescu” are loc astãzi,
29 iunie 2018, ora
17.00, vernisajul expoziþiei cu lucrãrile realizate în cadrul Taberei
Naþionale de Picturã
ºi Sculpturã în lemn
„Întâlnire în Bãnie”,
care se desfãºoarã la
Craiova în perioada 21-30 iunie 2018. Expun
Gheorghe Coman (totodatã, curator), Florin Mihai, Marinella Dumitrescu ºi George Pãunescu (Bucureºti), Ion Radu (Brãila), Doru Vasiuþi (Reºiþa),
Stericã Bãdãlan (Galaþi), Teodor Viºan (Galaþi),
Cornelia Gherlan (Bucureºti), Simona ºi Cristian
Pascale (Galaþi) ºi Ilinca Butucea (care este ºi organizatorul taberei).

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Dan Nica: O tuºã specialã în arta craioveanã
Este o prezenþã constantã în viaþa artisticã, dovadã nu
numai participarea la expoziþii, ci ºi implicarea în proiectul de reamenajare urbanã, fiind autorul pitorescului
flaºnetar din Centrul Vechi al Craiovei. Recunoaºte cã
îi place sã experimenteze mereu lucruri noi în artã, iar
cea mai recentã „personalã” a sa, deschisã zilele acestea
la Galeria „ARTA” a Uniunii Artiºtilor Plastici din România – Filiala Craiova, este o invitaþie pentru public de
a descoperi simbolurile atât din sculptura în bronz, cât ºi
din cele cinci lucrãri în lemn de pe simeze – „începutul
unei serii care va merge spre policromie”, explicã autorul. Alãturi de Dan Nica, 11 lucrãri de picturã sunt aduse
de alt tânãr ºi cunoscut artist al urbei, Cãtãlin Alexi.
Amândoi sunt absolvenþi ai Liceului de Arte „Marin Sorescu” din Craiova, mai apoi unul formându-se la ºcoala
clujeanã, iar celãlalt, la Bucureºti.

Concert sub bagheta
dirijorului spaniol Jordi Mora
Pe scena Filarmonicii „Oltenia” rãsunã
astã-searã, de la ora
19.00, acordurile cu
influenþe de jazz din
Concertul în Fa pentru pian de George
Gershwin, sub bagheta dirijorului spaniol Jordi Mora, discipol al celebrului
Sergiu Celibidache.
Solistã este tânãra pianistã Ruxandra Boariu, în
prezent studentã la Universitatea Naþionalã de Muzicã din Bucureºti, unde urmeazã cursurile de master. Seara va debuta cu o scurtã piesã româneascã
în primã audiþie, Lento rubato de Lucian Beschiu,
ºi se va încheia cu Simfonia în Do major, op. 61
de Robert Schumann. «Cu acest concert se încheie prima parte a stagiunii 2017-2018 a Filarmonicii „Oltenia”, „Muzica uneºte!”, care va fi
reluatã în luna octombrie, în mod excepþional,
pentru a sãrbãtori Centenarul Marii Uniri», precizeazã reprezentanþii instituþiei.
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Dan Nica (n. 19 ianuarie 1976, Craiova) a urmat cursurile Liceului de Arte
„Marin Sorescu” din Craiova (19901994, secþia sculpturã) ºi pe cele ale
Academiei de Arte Vizuale „Ioan Andreescu” din Cluj-Napoca (1994-1999,
specializarea sculpturã, clasa prof. Terec Aurel). Nelipsit, încã de la începutul anilor 2000, de la Salonul Anual al
Artiºtilor Olteni ºi de la expoziþiile de
grup deschise la Craiova, a rãmas unul
dintre artiºtii dedicaþi, creând, sub semnul simbolului, în bronz, alamã, lemn,
dar ºi în marmurã – cum s-a întâmplat
la Simpozionul Internaþional de Sculpturã „Drumuri Brâncuºiene” de la Craiova, la care a participat în 2013 ºi 2016.
Expoziþia „Valenþe plastice”, deschisã
în perioada 18-30 iunie 2018 la Galeria
„ARTA” a Uniunii Artiºtilor Plastici din
România – Filiala Craiova, „duce mai
departe preocupãrile mele legate de
sculptura micã”, explicã artistul, iar cele
opt lucrãri, între care Swirl, Inner Self,
Enigma, Aquatic, Invitation, încuviinþeazã. „Sculptura lui Dan Nica este saturatã de simbolism. Autorul refuzã figuratismul tocmai din cauza incapacitãþii acestuia de a-i cuprinde, materializa, evidenþia discursul simbolic, pentru cã el pare a considera cã lumea pe

care ar trebui sã o
reprezinte prin arta
lui se reveleazã ca o
avalanºã de simboluri”, nota, la un
moment dat, despre arta sa prof. univ.
dr. Nicolae Panea.
O artã-metaforã, pe care Dan Nica
nu o materializeazã într-un atelier de
creaþie, cum s-ar putea crede. Din simplu motiv cã nu are unul: „Atelierul meu
nu existã. Apelez la diverse cunoºtinþe,
care dispun de spaþii mai neconvenþionale, ºi încerc sã nu fac mult deranj în
locul respectiv. Pentru cã e vorba de
zgomot, de praf”. „Situaþia atelierelor
e destul de încurcatã. O parte din spaþii au fost pierdute de Uniunea Artiºtilor Plastici, au fost revendicate. ªi au
mai rãmas foarte puþine. Pentru sculpturã vã daþi seama cã trebuie un loc
altfel, sã poþi face zgomot, praf, cum
spuneam. Ca mine sunt ºi alþi colegi.
Din fericire – sau din pãcate, pentru
noi – nu suntem foarte mulþi sculptori,
cred cã ne putem numãra pe degetele
de la o mânã. Fiecare s-a descurcat
cum a putut…”, spune Dan Nica.
Când nu se aflã în atelierul improvizat la cunoºtinþe, îl gãseºti la catedrã.
Este profesor de peste 15 ani, printr-o
conjuncturã lucrând, de mult timp, cu
copiii de la ªcoala Specialã „Sf. Vasile” ºi Centrul ªcolar „Beethoven” din
Craiova. „Am tangenþã cu copii speciali, cu deficienþe de auz ºi cu diverse

probleme. Dar sunt foarte talentaþi”,
afirmã cu satisfacþie, exemplificând cu
rezultatele obþinute în ultimii ani la olimpiade ºi diverse alte concursuri.
Ce îl nemulþumeºte este faptul cã
învãþãmântul românesc nu prea pune
preþ pe Educaþia Plasticã: „I se alocã o
orã pe sãptãmânã, ceea ce mi se pare
foarte puþin pentru copii. În sistemul
educaþional noi nu punem foarte mult
accent pe creativitate, pe partea aceasta
de dezvoltare. În alte pãrþi sunt ateliere
speciale, atât pentru copii, cât ºi pentru oameni în vârstã. Arta are ºi o laturã terapeuticã, pe care alþii o fructificã. La noi e ca un balast, e o orã pusã
la sfârºitul programului, la sfârºitul sãptãmânii…”, mai spune Dan Nica.
Expoziþia de la Galeria ARTA îl aduce alãturi de un coleg de generaþie, pictor, de asemenea membru al filialei craiovene a Uniunii Artiºtilor Plastici din
România: Cãtãlin Alexi (n. 12 octombrie 1976, Craiova). ªi el a absolvit
cursurile Liceului de Arte „Marin Sorescu”, la clasa prof. Marin Gherasim,
apoi ºi-a continuat pregãtirea de specialitate la Facultatea de Arte Plastice a
Universitãþii Naþionale de Arte Bucureºti. A participat cu lucrãri la mai multe
expoziþii de grup, în Craiova ºi Bucureºti, iar în 2010 a deschis o „personalã” la Galeria „ARTA”. Expoziþia „Valenþe plastice” este una cu vânzare ºi
mai poate fi vizitatã douã zile, accesul
publicului fiind gratuit.
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Anunþul tãu!
SERVICIUL Public de Salubrizare ºi
Spaþii Verzi, cu sediul în localitatea Bãileºti, str.Revoluþiei, nr.1-3, judeþul Dolj,
organizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei contractuale vacante de: administrator, 1 post, conform HG 286/2011.
Concursul se va desfãºura astfel: -Proba
scrisã în data de 23.07.2018, ora 10.00; Proba interviu în data de 25.07.2018, ora
10.00. Pentru participarea la concurs, candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: -condiþiile prevãzute de art.6
din HG 286/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare; -sã îndeplineascã
condiþiile de studii astfel: -studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor inginereºti; -nu necesitã
vechime. Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de
10 zile lucrãtoare de la publicarea anunþului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primãriei Municipiului Bãileºti.
Relaþii suplimentare la sediul Primãriei
Municipiului Bãileºti, persoanã de contact: Buzdugan Miruna, telefon:
0251.311.017, fax: 0251.311.956, e-mail:
pmb.contabilitate@yahoo.com.
SERVICIUL Public de Salubrizare ºi
Spaþii Verzi, cu sediul în localitatea Bãileºti, str.Revoluþiei, nr.1-3, judeþul Dolj,
organizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiilor contractuale vacante de: muncitor necalificat- 8 posturi, conform HG
286/2011. Concursul se va desfãºura astfel: -Proba practicã în data de 24.07.2018,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
26.07.2018, ora 10.00. Pentru participarea
la concurs, candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: -condiþiile
prevãzute de art.6 din HG 286/2011, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare; sã îndeplineascã condiþiile de studii astfel: muncitor necalificat: -studii medii; nu necesitã vechime. Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrãtoare de la publicarea anunþului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Bãileºti. Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Municipiului Bãileºti, persoanã de contact: Buzdugan Miruna, telefon: 0251.311.017, fax: 0251.311.956, email: pmb.contabilitate@yahoo.com.

OFERTE DE SERVICIU

VÂNZÃRI

FIRMÃ angajeazã lu- APARTAMENTE
crãtori în construcþii. 2 CAMERE
Telefon: 0751/844.904. Vând apartament douã
PRESTÃRI SERVICII camere în Bucureºti Doamnã serioasã fac Prelungirea Ghencea.
menaj permanent baby Telefon: 0722/244.888.

3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere Craioviþa Nouã,
deosebitã poziþionare,
modificãri interioare.
Preþ accesibil. Telefon:
0771/504.064.
CASE

siter etc, numai pentru fa- Vând apartament 2 camilii serioase, în Craiova. mere etaj 1, Valea Roºie. Vând (schimb) casã locuiTelefon: 0762/850.986. Telefon: 0251/361.626. bilã comuna Periºor +
Filmãri foto video de Vând apartament 2 ca- anexe, apã curentã, canacalitate superioarã la mere Bãileºti, zonã lizare la poartã, teren 4500
preþuri avantajoase. centralã, preþ accesibil. mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0766/359.513. Telefon: 0771/504.064. Telefon: 0765/291.623.

Vând casã Craiova,
str. Aviatorilor. Telefon:
0768/157.885.
Vând casã + dependinþe, vie, pãdure comuna Scaeºti, preþ
negociabil. Telefon:
0744/375.858.
Vând sau schimb casã
str. Eliza Opran cu apartament etaj 1 sau 2. Telefon: 0730/504.515.
Vând imobil central.
Telefon: 0755/074.742.
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Vând casã comuna
Calopãr, sat Dâlga din
cãrãmidã, anexe gospodãreºti ºi beci, grãdinã cu vie. Telefon:
0770/900.833; 0735/
923.982.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzire centralã, 560 mp
sau schimb cu apartament. Telefon: 0746/
498.818.
Vând teren casã,
1.200 de metri pãtraþi,
în comuna Iancu Jianu, judeþul Olt – pe lângã liceu, cu temelie
beton, 2 camere + antreu, fântânã cu hidrofor, pãtul metalic, cu
perdea în faþã unde introduci douã autoturisme, gard metalic, pomi
fructiferi. Acte la zi. Preþ
16.500 de euro, negociabil. Telefon: 0769/
512.701.
Vând casã cu 4 camere, bucãtãrie, baie + wc
în interior ºi alte anexe
în curte, locuibile, gard
metalic, fântânã, pomi
fructiferi, în comuna
Iancu Jianu, judeþul Olt.
Preþ 25.000 de euro,
negociabil. Telefon:
0769/512.701.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei +
500 mp curte. Telefon:
0752/641.487.
Vând gospodãrie în
comuna Valea Stanciului, judeþul Dolj. Telefon: 0721/502.003.
Vând casã bãtrâneascã 1200 m.p. comuna
Robãneºti 20 km, vie,
fântânã, dependinþe.
Telefon: 0767/648.731.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate
utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

TERENURI

Particular, vând teren
în ªimnicu de Sus,
strada Mihai Eminescu, nr. 84, lãþime 12
metri, lungime 70 m,
vie, între vecini. Relaþii la telefon: 0728/
012.055.
Cârcea, zona Mânãstire str. Guran, vând
teren intravilan 940
mp, deschidere 18 m
la stradã, 20 E/mp negociabil. Telefon:
0767/263.391.
Vând teren Podari sau
arendã. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren arabil 2,5
ha spatele Metro ºi teren arabil Gara Plaiul
Vulcãneºti. Telefon:
0251/548.870.
Vând parcele de 800 ºi
1500 mp situate în
Leamna de Jos cartier
vile lângã Pãdure Tei.
Telefon: 0722/258.628.
Vând teren str. Industriilor - 3000 mp. Telefon: 0758/627.865.
Vând 10 ha pãdure,
100-110 ani - Gorj. Telefon: 0722/943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile instalate, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0744/563.640,
0351/402.056.
Vând titlu de proprietate – pãdure, comuna
Brãdeºti 2,6 ha. Telefon: 0770/245.289.

AUTO

Cielo 2006 - GPL, cãruþ curte 2 roþi, bicicletã de damã, jante aluminiu. Telefon: 0767/
153.551.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vând combinã SEMA
110 cu R.I.F.S., Turbo,
în stare de funcþionare. Preþ negociabil. Telefon: 0744/537.347.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând douã sobe de
teracotã complete
300, 400 lei ºi 150 þigle 2 lei/buc. Telefon:
0771/518.063.
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în el,
preþ 1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând hidrofor, presã
hidraulicã mase plastice, cãruþ carte cu douã
roþi, uºi dormitor. Telefon: 0767/153.551.
Vând centralã termicã
Bosch, pat metalic automat, sobã teracotã,
polizor 2500w, cãruciar
handicap, schelã metalicã 2 picioare. Telefon: 0760/588.581.
Vând obiecte casnice,
îmbrãcãminte ºi încãlþãminte damã, televizor Philips - 100 lei, video, 50 lei. Telefon:
0770/354.549.
Vând roþi Mercedes
spiþate cu cauciucuri
de iarnã- 4 buc. Preþ
convenabil. Telefon:
0762/183.205.
Vând 50 familii de albine. Telefon: 0762/
256.812.
Vând manechine bust
5 lei / buc. Telefon:
0768/450.011.
Vând frigider 2 uºi defect - 100 lei, televizor
color diagonala 70 cu
telecomandã în bunã
stare - 100 lei, sãpun
de casã - 5 lei. Telefon: 0770/303.445.
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, arzãtoare
gaze, discuri cu muzicã diferitã. Telefon:
0251/427.583.
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Vând loc de veci, cimitirul Ungureni. Telefon:
0741/186.100.
Vând maºinã automatã de uscat nefolositã.
Telefon: 0720/099.950.
Hainã îmblãnitã, guler
astrahan nr. 54, fãcute pe comandã - 80 lei,
pantofi piele nr. 43 noi
- 50 lei, cisme damã
nr. 38-50 lei, bascheþi
nr. 43. Telefon: 0770/
303.445.
Vând boiler electric
100 litri bine întreþinut,
bicicletã româneascã
de bãrbat. Telefon:
0351/464.043.
Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Informaþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând combinã frigorificã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 electromotoare trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.

MATRIMONIALE

Vând frigider „ZIL”,
maºinã de cusut „Ileana” stare bunã de
funcþionare, maºinã de
spãlat ”Alba Lux”,
Pick-up marca „TESLA” cu boxe. Telefon:
0351/464.563.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidraulicã mase plastice, coº
din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100
lei, masã extensibilã 100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/
298.240.
Vând calorifer din fontã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr broaºte þestoase româneºti de
apã. Telefon: 0721/
995.405.

Caut partenerã viaþã,
vîrsta 50 ani, rog seriozitate. Telefon:
0756/911.479.

PIERDERI

PILICÃ VALENTIN
PFA declarã pierdut
certificat de înregistrare ºi certificate
constatatoare emise
de ORC Dolj. Se declarã nule.
LULIAN SRL –D declarã pierdute certificate constatatoare
emise de ORC Doljautorizaþii sediu social ºi terþi. Se declarã nule.
Pierdut certificat constatator Nr. 553193/
23.11.2012 pentru
punctul de lucru din
Cârcea, T136, P2.
P3. Se declarã nul.
VELISA
CONSTRUCT SRL declarã pierdut certificat de înregistrare ºi certificate
constatatoare emise de ORC Dolj. Se
declarã nule.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Supercupa se apropie, achiziþiile
întârzie la Craiova
Deºi are câteva posturi descoperite, cu douã sãptãmâni
înaintea startului de sezon, Universitatea nu l-a transferat
decât pe portarul italian Pigliacelli
Oficialii Universitãþii promiteau
miºcãri importante în planul achiziþiilor în perioda urmãtoare vânzãrii lui Bãluþã ºi Screciu, dar pânã
acum unicul transfer a fost cel al
portarului Mirko Pigliacelli, un
goal-keeper care vine dupã un sezon ratat, în care a retrogradat în
Serie C cu Pro Vercelli. Totuºi, þinând cont cã este format în ºcoala
italianã de portari ºi are un joc de
picior bun, lucru esenþial pe stilul
de joc impus de Mangia în Bãnie,
în timp ce Laurenþiu Popescu nu a
dezamãgit în rol de back-up, putem spera cã nu vor mai fi problemele de anul trecut.
Deºi mulþi fani solicitã atacanþi,
dupã plecarea lui Bãluþã, acest
compartiment este acoperit la Universitatea, iar un alt „rateu” precum Mihai Roman nu ar fi acceptat, în condiþiile bugetului de salarii. Astfel, din tripleta de „ponei”
au rãmas Mitriþã ºi Gustavo, iar
pentru al treilea loc în atac vor
concura nu mai puþin de ºase jucãtori cu potenþial: Burlacu, Glavina, Bãrbuþ, Mihãilã, Baicu ºi Markovic. Universitatea ºi-a permis
chiar sã renunþe la Stephan Drãghici, jucãtor care a avut o jumãtate de sezon excelentã la Juventus, un jucãtor versatil, polivalent,

care putea evolua pe mai multe
posturi ºi care îndeplinea ºi condiþia „under 21”. Drãghici putea fi
încercat chiar mijlocaº central,
zonã în care Universitatea chiar are
nevoie de întãriri. Mateiu este singurul punct fix în acel compartiment, fiindcã Zlatinski mai joacã
doar datoritã rolului sãu de lider de
vestiar, nu ºi pentru ceea ce aratã
pe teren. Bulgarul a avut un sezon
slab, mult sub cele precedente ºi a
demonstrat ºi în primul amical din
Austria cã este departe de cerinþe.
A revenit acolo Rossi, dar dupã un
sezon de absenþã este greu de crezut cã poate fi la forma aºteptatã
de Devis Mangia atunci când l-a
propus la Universitatea. De asemenea, pentru acel sector fusese adus
în iarnã ºi Ovidiu Bic, care, cât a
jucat, a dezamãgit, apoi s-a accidentat ºi nici nu a prins stagiul din
Austria. 200.000 de euro aruncaþi
pe fereastrã. Un mijlocaº central
de clasã ar trebui sã fie principalul
obiectiv al clubului în perioada de
mercato. Nici din pepinierã nu a
apãrut vreun tânãr care sã poatã
poatã evolua în acea zonã. Internaþionalul de juniori Marian ªerban
a fost inclus în lotul pentru stagiul
din Austria, dar este încã prea cred
pentru un post cu asemenea res-

ponsabilitate, în timp ce Lucian
Buzan a fost împrumutat la Dunãrea Cãlãraºi. O poziþie pe care
Mangia îºi doreºte întãriri este cel
de fundaº central dreapta. Dupã
plecãrile lui Screciu ºi Popov, acolo unica soluþie este Rãzvan Popa.
În amicalul cu Nagasaki, în care
Popa nu a evoluat, acolo a fost
repartizat Martic, dar cu siguranþã nu se va apela la aceastã soluþie
pentru meciurile oficiale. De asemenea, folosirea simultanã a lui
Gardoº ºi Kelic ar fi o variantã,
chiar dacã niciunul nu exceleazã
la capitolul vitezã. Ideal este sã fie
aduºi jucãtori valoroºi, dar ºi tineri, atât pentru a fi utilizaþi ca
„under”, dar ºi pentru eventuale
transferuri viitoare, însã este evident cã aceºtia costã, iar bugetul
de transferuri este probabil unul
redus, în ciuda vânzãrilor.

Gustavo: „În sezonul urmãtor
vrem sã facem mai mult”

Din cantonamentul alb-albaºtrilor din Austria, brazilianul Gustavo di Mauro Vagenin oferã clasicele declaraþii optimiste ºi promisiunile de mai bine pentru urmãtorul campionat. În cazul amicalului cu japonezii, la care Universitatea s-a prezentat modest, jucãtorul spune, la fel ca antrenorul
sãu, cã diferenþa s-a fãcut la pregãtire fizicã. „A trecut o sãptãmânã din stagiul de pregãtire, a fost
greu, dar suntem într-o formã

bunã. Am fãcut antrenamente
bune aici, în Austria, ºi ne gândim la Supercupã. Am avut ºi un
meci amical în aceastã perioadã,
l-am pierdut, dar echipa japonezã
este în plin campionat ºi a stat
mai bine din punct de vedere fizic
decât noi, dar ºi aºa a fost util,
pentru cã am putut sã punem în
practicã schemele pe care le facem în cantonament. Suntem pe
un drum bun ºi vom fi 100% pregãtiþi sã luãm Supercupa“, a spus
Gustavo. Brazilianul considerã cã
sezonul precedent a fost cel mai
bun din cariera sa ºi îºi propune
un salt în urmãtoarea stagiune,
care ar putea fi ultima pentru el în
Bãnie, în vara lui 2019 urmând sãºi încheie contractul. “Sezonul
trecut a fost frumos, a fost cel
mai bun din cariera mea ºi mã
bucur cã s-a realizat la Craiova ºi
am putut sã ajut la câºtigarea Cupei. În sezonul urmãtor sper sã

facem ºi mai mult, sã câºtigãm ºi
alte trofee. Acum, la Craiova este o
emulaþie foarte bunã ºi oraºul meritã ºi Supercupa“, a spus Gustavo.

Mâine este programat amicalul
cu Ufa

Craiovenii au stabilit un nou
amical în Austria pentru mâine,
între primele optimi de la Mondial,
de la ora 19, contra ruºilor de la
FC Ufa. Aceasta este ocupanta locului 6 în prima ligã, în sezonul
trecut, la care evolueazã fostul dinamovist Ionuþ Nedelcearu. Cele
douã formaþii s-au întâlnit ºi acum
un an în cadrul stagiului din Austria, ruºii impunându-se cu 2-1,
golul Craiovei fiind marcat de Alex
Mateiu. Universitatea ºi Ufa s-ar
putea duela ºi în turul 3 preliminar
al Europa League, dacã ruºii vor
depãºi adversarul din faza anterioarã, Siroki Brijeg din Bosnia sau
Domzale din Macedonia.

Pase scurte, pase lungi

Despre rateul Germaniei
Fãrã îndoialã, cea mai mare surprizã a Mondialului din Rusia este
eliminarea Germaniei încã din faza
grupelor, în care campioana mondialã a ocupat ultima poziþie. Este
primul turneu final mondial în care
nemþii nu ies din grupe. Au mai fost
eliminaþi devreme, în urmã cu 80
de ani, dar în 1938 nu era sistem
cu grupe la Mondial. Motivele parcursului dezastruos al Mannschaftului pot apãrea din orice unghi am
privi deciziile lui Joachim Low.
Pânã ºi soarta ultimelor campioane
mondiale a fost invocatã, Franþa, în
2002, Italia, în 2010 ºi Spania, în
2014, fiind eliminate ºi ele în faza
grupelor, deºi erau în postura de
campioane mondiale en-titre. Germania nu a etalat un fotbal modest
la Mondial, poate cu excepþia ultimului meci, cu Coreea de Sud. A
fost probabil echipa care ºi-a creat
cele mai multe ocazii ºi chiar a impresionat prin uºurinþa cu care a
ajuns la poartã. Numai cã acolo, la

finalizare, a suferit ca niciodatã.
Echipa extrem de care dintotdeauna era capabilã sã marcheze 4 goluri din 3 ocazii a ajuns sã compunã
ºi sã nu poatã interpreta. Germania
a pãrut molipsitã oarecum de virusul Guardiola, cu un joc elaborat,
bazat pe o posesie covârºitoare, prin
care îºi supune adversarul, dar unul
care are nevoie de un jucãtor sclipitor, altfel nu este întotdeauna eficient. Low a comis ºi el câteva erori

impardonabile. L-a lãsat acasã tocmai pe omul lui Pep, Leroy Sane,
care venea dupã un sezon excelent
la Man City, considerând cã acolo
este acoperit cu Draxler, a treia variantã pe post la PSG, dupã Neymar ºi Di Maria, ºi cu Brandt, altfel
bun, atunci cât a jucat. Low a avut
numai 4 puncte fixe în cele 3 meciuri: Neuer, Kimmich, Kroos ºi
Werner. În rest, s-a jucat cu formula de start. Neuer, care a primit

4 goluri în 3 meciuri, vine dupã un
sezon în care nu a jucat deloc, în
timp ce ter Stegen a fost imperial la
Barcelona. Kimmich ºi Kroos au
fost poate cei mai buni jucãtori ai
nemþilor, e adevãrat. De asemenea,
Timo Werner a fost nelipsit din formula de bazã ºi chiar când a fost
introdus Gomez nu a fost înlocuit,
fiind trecut în stânga. Aici, poate
Low chiar nu a gãsit vreun golgheter de nivelul lui Gerd Muller, Seeler, Rummenigge, Klinsmann, Voller, Podolski sau Klose, iar Thomas
Muller nu mai are norocul de odinioarã, fiindcã talent n-a avut vreodatã, în timp Mario Gomez este
aproape de retragere. Cuplul de stoperi a fost schimbat la fiecare meci:
Hummels-Boateng, în primul meci,
Boateng-Rudiger, în al doilea, SuleHummels, în ultimul. Pe stânga a
început titular Plattenhardt, apoi a
jucat Hector douã meciuri. Cuplul
de mijlocaºi central l-a conþinut permanent pe Kroos, indispensabil, iar
lângã el au evoluat, pe rând: Khedira, Rudy, Gundogan ºi din nou Khedira. În spatele lui Werner a fost din
nou „distracþie”, niciun jucãtor din

tripletã nefiind titular în toate cele 3
jocuri. S-a început cu Draxler-OzilMuller, s-a continuat cu DraxlerReus-Muller ºi s-a terminat cu
Reus-Ozil-Goretzka. Pe parcurs a
mai fost încercat ºi Brandt ºi a mai
fost coborât Werner, când a intrat
Gomez. În unele momente, spre
exemplu la pauza meciului cu Suedia, aceste schimbãri, surprize au
fost benefice, dar oricât de bine pus
la punct ar fi fost sistemul de joc,
nu a ajuns vreo echipã sã câºtige
un turneu sau în fazele finale cu atâtea schimbãri în formula de bazã
de la un meci la altul. În plus, probabil nemþii au considerat cã golul
lui Kroos a fost ºi cel al calificãrii,
luând Coreea de Sud la preþ de matineu. Poate nici „scandalul Erdogan”, cu Ozil ºi Gundogan în primplan, n-a avut efecte pozitive asupra atmosferei din lot ºi din tribune, ºi implicit asupra evoluþiei acestora, dar nu se poate spune cã a
fost cauza principalã a eºecului. Vina
este la Low, iar 12 ani pe banca
Mannschaft-ului i-or fi ajuns!

