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Luna trecutã, reprezentanþii Comisariatului Regional pentru Protecþia
Consumatorilor Regiunea Sud - Vest Oltenia (Craiova) au fost desfãºurate un numãr total de 550 acþiuni de control în urma cãrora au fost încheiate 368 procese verbale de constatare a contravenþiei, dintre care un
numãr de 263 cu amenzi în valoare totalã de 1 072 000 lei. Comparativ cu
luna septembrie 2018 numãrul de amenzi înregistrate a crescut cu 164%,
iar cuantumul amenzilor aplicate cu 400%.
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actualitate

De la Regina Maria la Principesa Margareta!
MIRCEA CANÞÃR
ªtiam câteva detalii, toate impresionante, despre Regina Maria, cãsãtoritã la 29 decembrie 1912 cu Regele
Ferdinand, ºi integratã cu toatã fiinþa
ei naþiunii care o adoptase ca principesã ºi începând cu 1914 ca reginã,
din memoriile diplomatului francez Paul
Morand („Bucureºti” ed. Humanitas
2015), aflat într-o relaþie specialã cu
România, prin cãsãtoria sa cu Elena
Suþu, nãscutã Chrissoveloni, dar ºi ca
ambasador al þãrii sale, pe timpul guvernului de la Vichy. Se spune cã Maria de România îºi purta simplitatea în
inimã, iar fastul pe veºminte, având
eleganþa unei europene ºi vitalitatea
unei americance. Nu îi plãcea sã se
vorbeascã despre rolul ei în timpul
Primului Rãzboi Mondial, despre ambulanþele „Regina Maria” ºi afirma deseori cã nu doreºte sã ajungã expozant la muzeul militar. Toþi bãrbaþii au
fost îndrãgostiþi de ea. S-a sustras etichetei greoaie de curte germanã, impusã de bãtrânul rege ºi a instaurat dictatura animalelor ºi florilor parfumate,
aduse din comitatul Kent, unde se nãsEDITOR:
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cuse, adaptându-le la castelul de la Balcic. Nu se temea, în nici o împrejurare sã spunã „poporul meu” ºi a purtat
o campanie diplomaticã fertilã pentru
recunoaºterea internaþionalã a statului
român integral, având întâlniri oficiale
sau informale cu suveranul englez, preºedintele SUA, Woodrow Willson, preºedintele Franþei, Georges Clemenceau
sau reprezentanþi ai mediei europene.
A rãmas de-a pururi în inimile românilor, ca o mare reginã, stingându-se din
viaþã la numai 62 de ani, la 18 iulie
1938. Ei bine, la mulþi ani distanþã, o
altã reprezentantã a familiei regale, urmaºa reginei Maria, a reuºit zilele trecute, printr-un discurs fabulos de-a
dreptul, la Institutul olandez de relaþii
internaþionale de la Haga, sã ne impresioneze, vorbind despre þara ei cu un
patos nemãsurat, aºa cum n-au fãcuto niciodatã zdrenþele de politicieni de
mucava, trimise –ca sinecurã- pe la
Bruxelles. ªi ar fi o impietate sã procedãm la comparaþii. Principesa Margareta, într-un discurs impecabil, rotund, cu accente bine aºezate, a pus la

îndoialã capacitatea UE de a înþelege
corect ce se petrece în interiorul ei,
afirmând chiar cã „adevãrata întrebare este dacã UE este pregãtitã
pentru þãrile partenere (...). Avem
o creºtere economicã incredibilã, în
fosta jumãtate comunistã a continentului european, iar þara mea
esta una cu economiile cu cea mai
rapidã creºtere din Europa”. Facem
o parantezã: când a vorbit astfel, despre þara al cãrei preºedinte este, Klaus
Iohannis, aspirant la un al doilea mandat? Discursul integral al majestãþii sale
Margareta a României, a fost preluat
de media româneascã, dar comentariile aplecate s-au dovedit parcimonioase din vari motive. „Suntem mai
religioºi, mai patrioþi ºi mai suspicioºi în privinþa nivelului ridicat de
imigrare. S-ar putea ca unora din
Occident sã nu le placã asta. Dar a
respinge sentimentele noastre, ca
doar „rasism ºi xenofobie” sau a
împãrþi totul între progresiºti, prin
care ne referim la occidentali –ºi
reacþionari, este în mod clar con-

Proiect, la Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj,
pentru prevenirea timpurie a mediului educaþional
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj , în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltarea Evaluãrii în
Educaþie, implementeazã proiectul „Învãþãmânt de
calitate pentru viitorul copiilor noºtri în judeþul
Dolj”, care are în vedere promovarea accesului egal
în învãþãmânt, pentru reducerea ºi prevenirea pãrãsirii timpurii a mediului educaþional.
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- Senatorul Popescu spune cã
populaþia o duce bine. Aºa este: populaþia din Parlament, populaþia din
Guvern, populaþia cu funcþii...

traproductiv. De asemenea este greºit sã argumentãm cã valorile noastre nu sunt valori europene; s-ar putea sã nu fie la modã în unele pãrþi
ale Europei, dar sunt valori care
aparþin continentului”. Bine calibrat,
cu idei argumentate logic, pline de adevãr, discursul, plin de adevãr ºi bun
simþ, s-a dovedit unul impecabil. Referirile la tergiversarea acceptãrii þãrii
noastre în spaþiul Schengen n-au lipsit, dupã cum n-au lipsit nici precizãrile cã nu existã nici un alt loc în care
România sã poatã fi decât în mijlocul
NATO ºi UE. Adevãraþii idealiºti întru
Europa se aflã în partea de est a continentului, iar cinicii sunt adesea în Occident. Accentuând cã vocaþia europeanã a României rãmâne neclintitã,
Principesa Margareta a arãtat încã odatã cã meritã toatã stima ºi consideraþia
noastrã pentru ceea ce face pentru þara
ei. Arc peste timp, iubirea pentru þara
asta a noastrã, pe care mulþi o persifleazã ºi o trãdeazã fãrã vreo inhibare,
o aºeazã lângã Regina Maria, în istoria
neamului.

Proiectul este cofinanþat din
Fondul Social European , prin
Programul Operaþional „Capital
Uman” 2014 – 2020. Pe parcursul derulãrii proiectului se
vor crea noi oportunitãþi, pe mai
multe paliere: în domeniul educaþiei ºcolare ºi preºcolare ,
pentru 800 de copii, fiind consiliaþi 30 de pãrinþi/tutori, din
Dolj; pe linia informãrii ºi consilierii profesionale , a formãrii
profesionale sunt cuprinse 280
de persoane. „Acþiunile au ca
scop scãderea ratei abandonului ºcolar sau a pãrãsirii timpurii a ºcolii – mai ales în rândul grupurilor de risc, dar ºi
de creºterea gradului de pregãtire a personalului didactic,
pentru promovarea unor servicii educaþionale de calitate,
orientate pe nevoile elevilor, ºi
a unei ºcoli incluzive, la nivelul

judeþului. Se pune accent pe
creºterea participãrii la învãþãmântul ante – preºcolar ºi ºcolar, în special a grupurilor cu
risc de pãrãsire timpurie a ºcolii, cu accent pe copiii aparþinând comunitãþii romã ºi la cei
care provin din mediul rural ”,
a precizat prof. Monica
Leontina Sunã, inspector general al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

ªapte ºcoli
din „rural” ºi patru
din Craiova, partenere
în proiect

În decursul celor trei ani de
implementare, se vor derula activitãþi multiple: grãdiniþa prietenoasã; ne place sã învãþãm;
ºcoalã dupã ºcoalã; etc. În acest
proiect, sunt cuprinse 11 unitãþi

ºcolare, ºapte dintre ele provenind din mediul rural: Liceul
„Traian Vuia” din Craiova,
ªcoala Gimnazialã din comuna
Braloºtiþa, ªcoala Gimnazialã
„Eufrosina Popescu” din Botoºeºti – Paia, Liceul „Matei Basarab” din Craiova, ªcoala Gimnazialã din Ghindeni, ªcoala
Gimnazialã din Grceºti, ªcoala
Gimnazialã din Teasc; Liceul
Teoretic „Gheorghe Vasiliche”
din Cetate, ªcoala Profesionalã
„Constantin Argetoianu” din Argetoaia, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentarã din Craiova,
ªcoala Gimnazialã „Ion Creangã” din Craiova. Conform Planului de Dezvoltare Regionalã
Sud – Vest Oltenia 2014 – 2020,
„discrepanþele educaþionale între mediul rural ºi mediul urban
sunt încã evidente, ºcoala în
mediul rural confruntându-se în
mod special cu probleme grave: starea precarã a clãdirilor;
lipsa cadrelor didactice; distanþe mari pânã la ºcoalã ...”. Rata
abandonului ºcolar timpuriu este
de 18% în regiune, în condiþiile
în care, în Uniunea Europeanã,
þinta este sub 10%. În aceste
condiþii , activitãþile integrate în
proiect se încadreazã în dezvoltarea resurselor umane, în sprijinul unei ocupãri durabile ºi a
incluziunii sociale.

Peste 1.000
de persoane prinse
în program
Proiectul se adreseazã unui
grup þintã constituit de 1.110
persoane din Dolj, structurate
în felul urmãtor: 200 de
preºcolari, care fac parte din
grupuri cu risc de pãrãsire timpurie a sistemului educaþional,
inclusiv copii aparþinând etniei
rome ºi din mediul rural din judeþ, cei mici având vârste cuprinse între 3 – 5 ani; 600 de
elevi din învãþãmântul preuniversitar, tot din grupuri vulnerabile social, 250 fiind între 6
– 10 ani, 250 între 11 – 14 ani,
iar ceilalþi între 14 – 16 ani; 260
de persoane din cadrul personalului didactic din Educaþia ºi
Îngrijirea Timpurie a Copilului,
personal didactic din învãþãmântul preuniversitar, personal
de sprijin din ºcolile din judeþ,
precum ºi 20 de manageri ºcolari din Dolj. Cadrele didactice
din cele 11 unitãþi ºcolare au
participat la cursul de formare
„Comunicare eficientã pentru
un climat propice învãþãrii”,
acestea fiind împãrþite în 11
grupe, fiecare fiind formatã din
25 de profesori din unitãþile de
învãþãmânt partenere.
CRISTI PÃTRU
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Comisarii de la Protecþia Consumatorilor
au dat amenzi de peste un milion de lei

Luna trecutã, reprezentanþii Comisariatului Regional pentru Protecþia Consumatorilor Regiunea Sud - Vest Oltenia (Craiova) au
fost desfãºurate un numãr total de 550 acþiuni de control în urma cãrora au fost încheiate 368 procese verbale de constatare a contravenþiei, dintre care un numãr de 263 cu
amenzi în valoare totalã de 1 072 000 lei.
Comparativ cu luna septembrie 2018 numãrul de amenzi înregistrate a crescut cu 164%,
iar cuantumul amenzilor aplicate cu 400%.

menului legal prevazut de OG nr.
27/2003 privind soluþionarea petiþiilor”, a explicat comisarul ºef
Radu Preda.

Gorj : 30 acþiuni
de control soldate
cu 16 amenzi

Fiind începutul de an ºcolar,
comisarii au luat la verificat centrele comerciale care au lansat
promoþii la rechizite ºi uniforme ºcolare. Au fost verificaþi
156 de operatori economici. Din
aceºti 129 au fost depistaþi cu
abateri. Valoarea produselor controlate s-a ridicat la 395563 lei
iar valoarea produselor cu abateri la circa 159 624 lei. Au fost
aplicate 164 sancþiuni contravenþionale din care 75 avertismente ºi 89 amenzi în cuantum
total de 248 000 lei. S-au verificat ºi grãdiniþele cu program
prelungit, particulare ºi de stat.
Mai precis un numãr de 81 de
grãdiniþe. S-au înregistrat 33 de
abateri, cantitatea de alimente
controlatã a fost de 3240,40 kg
iar peste 20 kg a fost opritã de
la comercializare. Au fost aplicate 41 sancþiuni contravenþionale din care 30 avertismente ºi
11 amenzi în cuantum total de
68 500 lei. „Comisariatul Regional pentru Protecþia Consumatorilor Regiunea Sud - Vest
Oltenia (Craiova) a acþionat potrivit atribuþiilor ce-i revin pentru asigurarea ºi respectarea
drepturilor cetãþenilor în calitatea lor de consumatori, pentru

prevenirea ºi combaterea practicilor care dãuneazã vieþii, sãnãtãþii, securitãþii ºi intereselor
economice ale acestora, în concordanþã cu strategia si politica Guvernului în domeniul protecþiei consumatorilor. Activitatea Comisariatului Regional pentru Protecþia Consumatorilor Regiunea Sud - Vest Oltenia (Craiova) s-a desfaºurat în conformitate cu Programul stabilit la
nivelul Autoritãþii Naþionale
pentru Protecþia Consumatorilor precum ºi cu tematicile proprii de control. Acesta se datoreazã unei noi abordari în
actul de control instituit de
noua echipã managerialã a Autoritaþii Nationale pentru Protecþia Consumatorilor menitã
sã îmbunãtãteascã actul de
control, sã asigure si sã intareascã abordarea unitarã a
acestuia la nivel national Tot în
luna septembrie s-au înregistrat 305 reclamaþii. Acestea au
fost instrumentate în conformitate cu prevederile Valoarea
produselor înlocuite si a sumelor restituite s-a ridicat la 47851
lei. De remarcat este faptul cã
nu am înregistrat petiþii care sa
nu fie soluþionate în cadrul ter-

În judeþul Olt s-au desfãºurat
acþiuni de verificare a respectãrii prevederilor legale privind
prestarea serviciilor de alimentatie publicã (restaurante, fastfood, pizzeri, baruri, braseri,
etc.): 24 acþiuni de control soldate cu 23 amenzi în valoare totalã de 76 000 lei. Acþiuni de verificare a respectãrii prevederilor legale privind comercializarea
produselor de morãrit ºi panificaþie: 30 acþiuni de control soldate cu 20 amenzi în valoare totalã de 69 000 lei. Iar în judeþul
Gorj s-au desfasurat pe de o parte, acþiuni de verificare a respectãrii prevederilor legale privind
unitãþile din mediul rural: 30 acþiuni de control soldate cu 16
amenzi în valoare totalã de 35
600 lei; iar pe de altã parte, acþiuni de verificare a respectãrii
prevederilor legale privind pieþele ºi depozitele: 12 acþiuni de control soldate cu 9 amenzi în valoare totalã de 35 500 lei.

pectãrii prevederilor legale privind comercializarea, etichetarea, prezentarea si publicitatea
pâinii, a produselor de panificaþie si de morãrit, la distribuitori,
depozite en-gros, mari reþele de
magazine din mediu urban ºi rural: 59 acþiuni de control soldate
cu 18 amenzi în valoare totalã
de 43 500 lei. În judeþul Mehedinþi s-au desfãºurat acþiuni de
verificare a respectãrii prevederilor legale privind privind conformitatea, modul de etichetare, prezentare ºi publicitate a
produselor alimentare: au fost
efectuate 57 acþiuni de control
în urma cãrora au fost aplicate
19 amenzi în valoare totalã de

188 000 lei.„În concordanþã cu
atribuþiile legale, Comisariatul
Regional pentru Protecþia Regiunea Sud - Vest Oltenia (Craiova) a realizat activitãþi de informare, consiliere ºi educare a
consumatorilor cu privire la produsele ºi serviciile destinate
acestora în primul rând prin intermediul compartimentului de
sesizãri / reclamaþii ce poate fi
accesat atât direct la sediul fiecarui Comisariat Judetean pentru Protectia Consumatorilor cât
ºi on-line sau telefonic. Comparativ cu luna septembrie a anului 2018 s-a constatat o scadere
a numarului de reclamatii cu
4%”, a mai sãus comisarul ºef.

Dolj : 58 amenzi
în valoare totalã
de 308 000 lei

În judeþul Dolj s-au desfasurat: acþiuni de verificare a respectãrii prevederilor legale privind comercializarea produselor
în pieþe ºi târguri: 101 acþiuni de
control soldate cu 58 amenzi în
valoare totalã de 308 000 lei. Iar
în judeþul Vâlcea s-au desfasurat acþiuni de verificare a res-

Comandat de Partidul National Liberal, executat de SC ED
PRESS COM SRL, tiraj 1000 buc., cod mandatar 31190005
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200.000 de euro, puºi la bãtaie
pentru proiectele craiovenilor
Primãria Craiova lanseazã, pe 1 noiembrie, bugetarea participativã, un program
de proiecte care sunt propuse de craioveni ºi finanþate de la bugetul local. Suma
alocatã de municipalitate pentru aceastã
campanie de proiecte cetãþeneºti este de
200.000 de euro. Se pot înscrie de la simpli
craioveni ºi pânã la reprezentanþi ai
ONG-urilor ºi fundaþiilor.
Municipalitatea demareazã,
pe 1 noiembrie, campania de
proiecte cetãþeneºti care pot fi
depuse de cãtre craiovenii care
doresc sã se implice efectiv în
viaþa urbei. Ca ºi în alte oraºe
mari ale þãrii, a fost creatã o
platformã online craiova.decid.ro, care poate fi vizitatã ºi
acum, dar care va deveni
funcþionalã începând cu acea
datã. Pe aceastã platformã,
craiovenii care au idei în diferite domenii pot sã le depunã,
urmând ca apoi sã fie consultate de cãtre municipalitate ºi
selectate. Cele mai bune propuneri se vor transforma în investiþii pe care primãria le va
pune în practicã.

Cine poate depune proiectele
Potrivit regulamentului, pot
depune proiecte în cadrul procesului de bugetare participativã, persoane care locuiesc,
muncesc sau studiazã în Craiova ºi care au vârsta minimã
de 18 ani. Acestea pot fi persoane fizice, dar ºi persoane
juridice – asociaþii, fundaþii,
ONG-uri ºi societãþi comerciale care au sediul social în Craiova. ”Proiectul de bugetare
participativã implicarea cetãþenilor, în special a tinerilor, în
tot ceea ce înseamnã viaþã din
Craiova. De asta l-am ºi denumit aºa, pentru cã acest buget
participativ se duce înspre ce-

tãþenii implicaþi, care vor sã
participe la tot ceea ce înseamnã activitate în Craiova”,
a explicat, într-o conferinþã de
presã, primarul Craiovei, Mihail Genoiu.

Propunerile pot fi votate
pânã la 23 ianuarie

Depunerea proiectelor este
o procedurã simplã. Persoanele care intenþioneazã sã depunã astfel de propuneri trebuie sã acceseze platforma,
acolo unde ºi primesc un cont.
Propunerile se ataºeazã online, la una din secþiunile pe
care autoritãþile le-au creat.
Perioada de încãrcare a proiectelor se va încheia pe 1
decembrie. Pânã la 20 decembrie, comisia de evaluare va

analiza proiectele depuse ºi va
solicita clarificãri din partea
celor care le-au iniþiat. Pe 20
decembrie, va fi publicatã lista
cu proiectele selectate, acestea fiind declarate eligibile,
precum ºi lista cu proiectele
care au fost respinse. Proiectele acceptate vor rãmâne pe
platformã pânã la data de 23
ianuarie, în tot acest timp putând sã fie votate electronic
de cãtre craioveni. Abia proiectele care vor întruni cel mai
mare numãr de voturi vor fi
declarate câºtigãtoare ºi asumate de municipalitate pentru
a fi puse în practicã.

Ca ºi regulã de finanþare,

autoritãþile au stabilit ca bugetul total pentru aceste proiecte cetãþeneºti sã fie de
200.000 de euro, bani care au
fost alocaþi de la bugetul local. Potrivit regulamentului,
implementarea unui singur
proiect trebuie sã se încadreze în suma maximã de 50.000
de euro. Categoriile la care pot
fi depuse propunerile cetãþenilor sunt în numãr de cinci:
amenajare de spaþii verzi ºi
locuri de joacã; strategie/planificare urbanã; asistenþã socialã/sãnãtate; digitalizare;
mobilitate, accesibilitate ºi siguranþa circulaþiei. Potrivit
autoritãþilor, cea mai atractivã secþiune pare a fi cea destinatã digitalizãrii oraºului.
LAURA MOÞÎRLICHE

aceastã etichetã de calitate, cel
puþin una dintre etapele de producþie, prelucrare sau preparare
trebuie sã aibã loc în regiune. În
cazul vinului, aceasta înseamnã

cã cel puþin 85% din strugurii
utilizaþi trebuie sã provinã exclusiv din aria geograficã în care se
produce efectiv vinul.
MARGA BULUGEAN

Fiecare proiect are o limitã
de 50.000 de euro

,,Telemeaua de Sibiu”
a devenit un produs protejat
,,Telemeaua de Sibiu” a devenit de
ieri, un produs protejat la nivel european. Comisia Europeanã a aprobat
„Telemeaua de Sibiu” este o
brânzã obþinutã din lapte de oaie
ºi preparatã timp de secole de
baci. Telemeaua proaspãtã are un
gust dulce, dar în acelaºi timp
uºor sãrat, care devine mai intens ºi suculent atunci brânza se
matureazã. În fiecare an, un numãr mare de festivaluri ºi sãrbãtori populare legate de creºterea
oilor ºi producþia acestui tip de

cererea de înregistrare a produsului în
Registrul indicaþiilor geografice protejate (IGP).

brânzã sunt organizate pentru a
celebra produsul emblematic al
regiunii sibiene. Cu noul ei statut, ,,Telemeaua de Sibiu” se alãturã altor peste 1450 de produse
deja prezente în Registrul produselor protejate.
Indicaþiile geografice permit
consumatorilor sã aibã încredere ºi sã distingã produsele de
calitate, ajutând, de asemenea,

producãtorii în comercializarea
lor. Indicaþia geograficã protejatã aratã legãtura dintre regiunea
geograficã specificã ºi denumirea produsului, în cazul în care
o anumitã calitate, reputaþie sau
altã caracteristicã poate fi atribuitã în mod esenþial originii sale
geografice. Produsele cu IGP pot
fi alimente, produse agricole sau
vinuri. Pentru a beneficia de

marþi, 15 octombrie 2019
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Concert Mozart sub bagheta
dirijorului Radu Postãvaru
Al doilea concert din STAGIUNEA CLASSIC+
2019/2020 a Filarmonicii „Oltenia” Craiova
este dedicat în întregime muzicii, de o inconfundabilã vervã strãlucitoare, semnatã de
Wolfgang Amadeus Mozart. Vineri, 18 octombrie 2019, ora 19:00, sub bagheta dirijorului
RADU POSTÃVARU, Orchestra simfonicã va

interpreta trei lucrãri mozartiene, în care se
întâlnesc lirismul ºi rafinamentul: uvertura
operei „Don Giovanni”, Concertul nr. 5 în La
major pentru vioarã ºi orchestrã ºi Simfonia
nr. 40 în Sol minor. Solist invitat este CIPRIAN ORAVEÞ, violonist al Orchestrei Naþionale
Radio ºi al Orchestrei Române de Tineret.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RADU POSTÃVARU – un
real talent a muzicii româneºti
Radu Postãvaru s-a nãscut la
Iaºi, într-o familie de muzicieni
(mama - artist liric, iar tatãl primcontrabasist în Orchestra Simfonicã a Filarmonicii ”Moldova”).
Între anii 2014 - 2015 a ocupat prin
concurs postul de manager al Filarmonicii “Paul Constantinescu”,
unde din 2002 deþine statutul de
dirijor permanent. Începând cu anul
2015 activeazã ca profesor asociat
(specializarea dirijat-orchestrã) în
cadrul Facultãþii de Compoziþie,
Muzicologie ºi Pedagogie Muzicalã
- Universitatea Naþionalã de Muzicã din Bucureºti. Radu Postãvaru a susþinut peste 1000 de con-

certe în þarã ºi peste hotare ºi a realizat peste 100 de înregistrãri profesionale ca dirijor ºi pianist ºi mai
mult de 200 de emisiuni de radio ºi
televiziune. Apare în peste 500 de
articole ºi cronici de specialitate, în
reviste ºi ziare importante, precum:
”Corriere della Sera”, ”Il Giornale”, ”Cultura e spettacoli” (Italia), ”Le Matin”, ”Le temps du
Maroc” (Maroc), ”L`Aurore du
Jardi” (Franþa), ”Prensa Latina”
(Spania), ”Kulturmagazin” (Germania), ”Muzica”, ”Actualitatea
Muzicalã”, ”Cronica Românã”
(România) etc. În anul 2007, a obþinut titlul de Doctor în Muzicã
având teza ”Interpretarea dirijoralã a poemelor simfonice din creaþia compozitorilor Franz Liszt ºi Richard Strauss”, sub îndrumarea
prof. univ. dr. Viorel Munteanu. De
asemenea, a finalizat un master în
stilisticã dirijoralã la clasa maestrului Horia Andreescu, tema disertaþiei fiind ”Clasic ºi modern în Simfonia nr. 9 în Mi bemol major, op.
70 de Dmitri ªostakovici”.
CIPRIAN ORAVEÞ – artist
craiovean cu un repertoriu vast
S-a nãscut în anul 1990 la Craiova. A absolvit Liceul de Arte
„Marin Sorescu” din oraºul natal,
la clasa profesoarei Speranþa
ªopov, fiind indrumat ºi de maestrul ªtefan Gheorghiu. În paralel a
lucrat ºi cu violoniºtii Florin Croi-

toru ºi Octavian Raþiu. A studiat la
Universitatea Naþionalã de Muzicã
din Bucureºti, cursul de master urmându-l la clasa conf. dr. Luminiþa Burcã. A participat la concursuri naþionale ºi internaþionale de
vioarã ºi de muzicã de camerã, fiind distins cu numeroase premii.
În prezent este membru al cvartetului “Cantabile”, alãturi de care a
susþinut numeroase recitaluri în
þarã ºi în strãinatate, printre care
ºi un recital în Budapesta, în vara
anului 2010. De asemenea, este
angajat al Orchestrei Naþionale Radio, membru al „European Union
Youth Orchestra” ºi al „Orchestrei Române de Tineret”. Repertoriul sãu este vast ºi cuprinde:
concerte clasice ºi romantice pentru vioarã, sonate de Mozart, Beethoven, G. Enescu, C. Franck,
diverse piese de virtuozitate etc.
„Bogatã în conþinut ºi semnificaþii, muzica lui Mozart rãmâne mereu simplã ºi accesibilã,
ceea ce îi asigurã o popularitate
nedezminþitã pânã azi. De aceea
George Enescu declara: “Dacã
cereþi unui profan sã vã citeze pe
cel mai mare muzician al lumii,
el vã va rãspunde în mod sigur:
Mozart, Mozart este legendar.”
https://cpciasi.wordpress.com/
lectii-de-istoria-muzicii/lectia-6clasicismul-muzical/wolfgangamadeus-mozart/

Lansare de carte la Muzeul de Artã Craiova

ªamanul – cãlãtorie într-o
„fantasticã irealitate”
Sâmbãtã, 19 octombrie 2019, de la ora 12.00, la Muzeul de Artã din Craiova, va fi lansat romanul ªamanul,
al scriitoarei Aurora Dumitrescu. Evenimentul este gãzduit în Sala Oglinzilor
Romanul, apãrut la Editura Aius, vã invitã sã cãlãtoriþi pe
,,tãrâmul celãlalt”, din Peru în Nepal, sã abandonaþi obiceiurile care vã fac prizonieri, sã descoperiþi/redescoperiþi energii eliberatoare de fricile suferinþei ºi ale morþii. Este ocazia
perfectã sã regãsiþi bucuria de a trãi, urcând sau coborând
treptele existenþei, alãturi de eroii romanului.
,,Conectând energia minþii cu cea a inimii, ªamanul
ne propune, prin chiar efortul de cunoaºtere ºi autoiniþiere al autoarei, o cale de a deveni, la sfârºitul lecturii, mai
buni, mai împliniþi! ªamanul este o carte care meritã mii
de cititori!” - nota editorului
Invitaþi: Mihai Ene, Ioan Lascu, Petriºor Militaru,
Eleanor Mircea.
Lectura: actorul Angel Rababoc
Moderatorul evenimentului va fi Nicolae Marinescu,
directorul Editurii Aius.
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ANUNÞ. ªcoala Gimnazialã “Mihai
Viteazul”, cu sediul în localitatea Craiova str. Str. Arh.Duiliu Marcu Nr. 16, judeþul
Dolj organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei contractuale vacante de îngrijitor, 1 post, conform H.G. nr. 286/
23.03.2011. Concursul se va desfãºura
astfel: - Proba scrisã în data de 11.11.2019,
ora 9.00; - Proba interviu în data de
11.11.2019, ora 12.00. Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: - studii medii, - vechime în muncã minim 1
an. Candidaþii vor depune dosarele de
participare la concurs pânã la data de
31.10.2019, la sediul insituþiei. Relaþii suplimentare la sediul ªCOLII GIMNAZIALE „MIHAI VITEAZUL” CRAIOVA, nr. de
telefon 0251.588.429, sau la 0723.271.752
– secretar ºef Lavinia LUPESCU.
COOPERATIVA AGRICOLA HOLDE
BOGATE OLTENIA din Comuna Gîngiova
intenþioneazã sã solicite de la ABA Jiu,
Aviz de Gospodãrire a Apelor pentru investiþia: Construire magazin, anexe agricole, împrejmuire teren ºi puþ forat amplasat în Comuna Gîngiova. Persoanele
care doresc informaþii suplimentare pot
contacta solicitantul de aviz la adresa
menþionatã. Persoanele care doresc sã
trnsmitã observaþii ºi recomandãri se pot
adresa LA ADRESA solicitantului dupã
data de 17.10.2019, pãnã la data de
21.10.2019. Solicitarea de aviz este conformã cu Legea Apelor nr.107/1996.
FURNIGA Bogdan Florian ºi FURNIGA Mariana Mihaela, titular al proiectului
“Construire clãdire de locuit P+2 ºi împrejmuire teren”, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare
de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire clãdire de locuit P+2 ºi împrejmuire teren”, propus a fi amplasat în
Str. Marinei, nr. 40, Craiova, jud. Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj, din Craiova, str. Petru Rareº nr. 1, jud.
Dolj, în zilele de luni –joi, între orele 8,0016,30 ºi vineri între orele 8,00 - 14,00 precum ºi la urmãtoarea adresã de internet
http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de
10 zile de la data publicãrii anunþului pe
pagina de internet a Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj.

S.C. VALTMAR TRADE S.R.L. reprezentatã prin MICLESCU VALENTIN, titular al proiectului “Construire P+4 locuinþe colective”, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia
Mediului Dolj, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul “Construire P+4 locuinþe colective”, propus a fi amplasat în
judeþul Dolj, Municipiul Craiova, str.
Toporaºi, nr. 55. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, din
Craiova, str. Petru Rareº nr. 1, jud. Dolj,
în zilele de luni –joi, între orele 8,0016,30 ºi vineri între orele 8,00 - 14,00
precum ºi la urmãtoarea adresã de internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicãrii anunþului pe pagina de internet a
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj.
PRIMÃRIA comunei Amãrãºtii de
Jos, cu sediul în Amãrãºtii de Jos, Str.
Principalã, nr. 1000, Jud. Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea unei
funcþii contractual vacante pe perioadã determinatã de Coordonator activitãþi de îmbunãtãþire condiþii de locuit
în cadrul Proiectului “Mãsuri Integrate în Zona Marginalizatã Amãrãºtii de
Jos“, ID proiect 115018. Concursul se
va desfãºura astfel: pe data de
11.11.2019, ora 10.00- probã scrisã
(probã unicã). Condiþiile pentru ocuparea funcþiei contractuale Coordonator activitãþi de îmbunãtãþire condiþii
de locuit în cadrul Proiectului “Mãsuri
Integrate în Zona Marginalizatã Amãrãºtii de Jos“, ID proiect 115018, sunt
urmãtoarele: studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã, în domeniul construcþiilor; vechime minimã de cel puþin 2 ani în specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului. Dosarele se depun pânã la
data de 31.10.2019, ora 16.00, la Secretarul comisiei ºi vor cuprinde: actul de identitate, în original ºi în copie; cerere de înscriere la concurs;
diplomele de studii în original ºi în
copie; adeverinþã medicalã de la medicul de familie; cazier judiciar în original; Curriculum vitae. Relaþii suplimentare se pot obþine de la sediul instituþiei sau la tel.0767.807.640.

PRESTÃRI SERVICII Vând casã Cioroiaºi

SC Agrochimical Forest SRL executã
lucrãri de construcþii a
clãdirilor rezidenþiale
ºi nerezidenþiale cu
Automacara LIEBHERR de 40 T. Telefon: 0744/365.326.
SC ÎNCHIRIERI
UTILAJE OLTENIA
SRL efectueazã lucrãri de execuþie a
drumurilor, rigole
scurgere, terasamente, compactare
ºi cãi pietonale. Telefon: 0744/800.338.
Echipã cu experienþã montãm þiglã metalicã tip Lindab,
jgheaburi ºi burlane +
mansardãri, placãri
polistiren. Rugãm
seriozitate. Telefon:
0755/849.716.
ECHIPÃ CU EXPERIENÞÃ monteazã
tablã tip LINDAB,
jgheaburi, burlane,
dulgherie, mansardãri, ºarpante, reparaþii orice fel de acoperiº, cu posibilitate
de negociere. Seriozitate maximã, discount 20%. OFERIM CERTIFICAT
DE GARANÞIE. Telefon: 0736/998.990.

VÂNZÃRI
CASE

Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Telefon: 0742/450.724.
Amãrãºti de Jos
casã 5 camere, bucãtãrie, baie, pivniþã,
2000 mp, vie. Telefon: 0725/576.141.

+ teren. Telefon:
0765/152.614.
Vând casã comuna
Cîrlogani - Olt ºi 5000
mp teren. Telefon:
0770/186.509.
Vând urgent casã
nouã + teren zona
Damila (Cãpºunãrie)
str. Lalelelor. Telefon:
0723/198.739; 0371/
353.350.
Vând casã în comuna Calopãr, sat Dîlga, din cãrãmidã,
anexe gospodãreºti,
beci, grãdinã cu vie,
la strada principalã,
asfalt, posibilitate racordare la apã. Telefon: 0770/900.833;
0351/410.383.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Periºor, cadastru, anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

TERENURI

URGENT teren 615
mp, Damila, lângã
case. Telefon: 0736/
060.799.
Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon: 0722/943.220.
Vând 3000 m pãmânt lângã lac, pãdure bun de Camping
la Negoieºti 20 km de
Craiova sau parteneri. Telefon: 0723/
692.884.
Vând teren 1000 mp
Cârcea, Drum Expres Ford. Telefon:
0752/641.487.
5000 mp Gara Pieleºti lângã Fabrica Q
Fort Termopane. Telefon: 0752/641.487.
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Vând în Bãile Govora terenuri de 400
mp ºi 1500 mp, toate utilitãþile, asfalt,
lângã pãdure. Telefon: 0744/563.640;
0770/661.438.
Vând teren intravilan
– 4200 mp la 7 km
de Craiova. Telefon:
0727/884.205.

AUTO

Vând OPEL CORSA - 450 Euro. Telefon: 0764/036.679.
Vând VW PASSAT
2005, model 2004,
1,9 TDI, 101 CP, berlinã, argintie, unic
proprietar, întreþinutã,
fãrã avarii, funcþioneazã impecabil,
227000 km reali, preþ
3100 Euro. Telefon:
0722/537.912.
Vând VW POLO11/2006, 1,4 TDI,
negu metalizat, funcþioneazã impecabil,
unic proprietar,
173.000 km reali,
preþ 2600 Euro. Telefon: 0722/537.912.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând groapã suprapusã cimitirul Romaneºti.
Telefon:0770/304.207;
0351/654.907.
Vând bibliotecã
lemn, 2 fotolii VINTAGE, 1 aparat radio pikup, 1 masã 12 persoane, 6 scaune, 1
birou, 1 maºinã de
cusut (Rusia), 2 seturi
inox (noi) crãtiþi - Italia,
2 undiþe de pescuit.
Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând plug pentru
boi ºi grapã în stare bunã de funcþionare. Craiova, str.
Rîndunele, Nr.43.

Vând loc de veci cimitirul Ungureni, la 30 m de
la poartã, la dreapta. Telefon: 0767/054.227.

Vând cazan de aramã 50 litri, 2 uºi metalice jumãtate geam
ºi jumãtate tablã. Telefon: 0770/687.430.
Vând robot bucãtãrie
nou, cu bol inox cap
6,5 litri, televizor BECKO- 37 cm.Telefon: 0752/236.667.
Vând în Iºalniþa, sãpun de casã - 5 lei/
kg, pompã KAMA cu
sorb rezervã. Telefon: 0770/303.445.
Vând televizor diagonala 37 cm, cuier hol
cu ladã, aþã cusut
goblen, oglindã cristal 160/80 cm. Telefon: 0752/236.667.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, canistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, Pick-up Tesla cu boxe, dozã nouã
de rezervã, discuri cu
muzicã diferitã. Telefon: 0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

PIERDERI

FLP SILVADI MOB
SRL declarã pierdut
certificat constatator
Nr.9512/04.02.2019
emis de ORC Dolj.
Se declarã nul.
Pierdut adeverinþã
student eliberatã de
Facultateaa de Litere
din Craiova pe numele RÃDUCEANU
ALEXANDRA ELIZA.
Se declarã nulã.
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Secþia de ªtiinþele Naturii a Muzeului Olteniei, în colaborare cu Institutul Naþional de Cercetare–Dezvoltare Marinã „Grigore Antipa” Constanþa, organizeazã vineri, 18 octombrie, ora 11.00 în sala de conferinþe a secþiei,din strada Popa ªapcã nr. 8,
manifestarea culturalã“ªtiinþele mãrii în România – începuturi”, acþiuneprin carese vor marca douã evenimente înscrise în
calendarul ecologic, respectiv: Ziua Mondialã a Mediului Marin ºi Ziua Mondialã a Mãrii Negre.
Conferinþa, ce se înscrieîn cad cadrul proiectului cultural-educativ – Mediul ºi Sãnãtatea, va fi susþinutã de cãtre doamna
Dr. ing. Tania Zaharia,cercetãtor în cadrulInstitutului Naþional de Cercetare – Dezvoltare Marinã „Grigore Antipa” Constanþa,
ºi coordonatã de cãtremuzeograf Dr. Ionelia Claudia Goga.
Realizatã într-o manierã interactivã, manifestarea culturalã va prezenta inclusiv videoproiecþii la care vor lua parte studenþi ai
Departamentului de Geografie al Facultãþii de ªtiinþe a Universitãþii din Craiova, coordonaþi de lector univ. dr. Mihaela Licurici,
elevi de la Colegiul Naþional Carol I, coordonaþi de prof. dr Carmen Ciuculescu dar ºi colaboratori ºtiinþifici ai muzeului.
Tema propusã vizeazã evoluþia activitãþilor maritime în România, de la primele cercetãri care au debutat cu peste 100 de ani
în urmã, la interfaþa Dunãre – Marea Neagrã.Cercetarea biologicã marinã a debutat spre sfârºitul secolului al XIX – lea ºi a
coincis cu preocupãrile similare la nivel mondial precum, expediþia belgianã în Antarctica (1897 – 1898), cu participarea celui
mai remarcabil biolog român, Emil Racoviþã.
O altã expediþiede o importanþã majorã a fost organizatã de Grigore Antipa în 1893 timp de nouã luni la bordul cruciºãtorului
“ELISABETA3 , al Marinei Militare a României, expediþiecare a prezentat un interes regional deosebit, deoarece au fost
studiate formele de viaþã adãpostite de cãtre Marea Neagrã.
Aceastãexpediþia pe mare s-a desfãºurat în trei etape, fiind cunoscutã în istoria cercetãrii ºtiinþifice ca prima cercetare
oceanograficã româneascã.
Prima etapã s-a desfãºurat în perioada 15 mai - 15 iulie, pe traseul Constanþa - Mangalia - Tuzla - Sf. Gheorghe - Sulina. Cea
de-a doua etapa a durat 42 de zile ºi a avut ca obiectiv înconjurul Mãrii Negre (Sulina - Constanþa - Istanbul - Sinop Sevastopol - Odessa), iar ultima parte a expediþiei, de numai cinci zile (5-20 septembrie), s-a desfãºurat în apele teritoriale
româneºti ale Mãrii Negre. Expediþia a fost repetatã în 1894 ºi 1895, pe bricul „Mirceaî ºi pe canoniera „Griviþaî.
Efectuând sondaje de adâncime, dragarea fundului ºi colectarea de faunã benticã ºi pelagicã, Antipa a cãutat în expediþia sa ºi alte
surse de informaþii, în special în timpul opririlor în cele opt porturi ale Mãrii Negre, iar în staþiunile de cercetare ruseºti Sevastopol ºi
Odesa a luat contact cu marii savanþi ruºi.Ulterior cercetãrile realizate de Antipa au fost publicate în monografia „Marea Neagrã”.
Prelegerea va arãta în paralel, fragmente din monografia savantului ºi situaþia actualã a ecosistemului, tocmai pentru a
sublinia actualitatea acestuia ºi spiritul vizionar al savantului.
Totodatã, graþie harului excepþional al lui Antipa, membru al Institutului Oceanografic din Paris, România a contribuit la
crearea (1919) ºi ulterior la dezvoltarea ºi creºterea prestigiului Comisiei Internaþionale pentru Explorarea ªtiinþificã a Mãrii
Mediterane (CIESM), cel mai vechi, longeviv ºi prestigios organism european dedicat cercetãrilor oceanografice.
În acest an, comisia menþionatã celebreazã 100 de ani de la înfiinþare, fiind emis, cu aceastã ocazie ºi un timbru emblematic,
de cãtre Oficiul Poºtal din Monaco, þara care gãzduieºte sediul Comisiei.
Ca investigator major al Mãrii Negre, G. Antipa a mãrturisit cã interesul pentru oceanografia biologicã a fost stimulat de
cãtre Prinþul Albert I de Monaco.
Ca o concluzie generalã, putem afirma cã cercetãrile începute de cãtre savantul Grigore Antipa asupra Mãrii Negre acum mai bine
de 100 de ani, sunt continuate de cercetãtori entuziaºti care pastrezã ºi îmbogãþesc moºtenirea primitã de la ilustrul lor mentor.
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Mitriþã
Mitriþã s-a
s-a distrat
distrat pe
pe teren,
teren,
dar n-a fost de-ajuns
Fostul cãpitan al ªtiinþei a marcat un gol ºi jucat
excelent, iar actualul cãpitan, Bancu, a scos un
penalty în meciul cu Norvegia

România – Norvegia 1-1
Au marcat: Mitriþã (62) /Soerloth (90+2).
Bucureºti, Arena Naþionalã: 29.854 spectatori.
România: Tãtãruºanu 6 – Benzar 4, Nedelcearu 7,
Rus 7, Bancu 8 – Marin 5, Anton 5 (Bordeianu, 84) –
Deac 5, Stanciu 7, Mitriþã 9 (Nistor, 79) – Puºcaº 4
(Andone, 63) 4. Selecþioner: Cosmin Contra.
Norvegia: Jarstein – Elabdellaoui, Hovland, Ajer, Aleesami – Johansen (Soerloth, 46), Berge, Henriksen
(Normann, 81), Selnaes (Johnsen, 67) – King, Oedegaard.
Selecþioner: Lars Lagerbaeck.
Arbitru: Bobby Madden
România – Norvegia a fost un
meci istoric, tricolorii fiind încurajaþi exclusiv de copii, majoritatea strãbãtând sute de kilometri,
tremurând de frig pe stadion ºi
pierzând noaptea pe drum, între
douã zile de ºcoalã. Când vezi
cele 30.000 de suflete neprihãnite cântând imnul la unison trebuie mãcar “sã mori pe teren”,
dacã nu poþi mai mult. Tricolorilor nu li se poate reproºa atitudinea. Au avut-o. Le-au lipsit
multe altele. Lipsa de valoare, lipsa de formã, carevasãzicã selecþia. România a fãcut egal, rezultat nedrept pentru puºtii din tribune ºi pentru puºtiul din teren,
Alex Mitriþã. Altfel, a fost scorul
corect, raportându-ne la dubla cu
„vikingii”. România a venit din
Norvegia cu un punct mult mai

puþin meritat decât cel arvunit de
nordici de pe Arena Naþionalã.
Oaspeþii au început tare, ne-au
luat pe sus ºi mai mult pe stânga, unde Bancu a rezistat eroic,
dar a fost abandonat de colegi.
În ciuda asalturilor, cãpitanul
ªtiinþei a fãcut un meci mare. A
câºtigat un duel dupã altul, s-a
apãrat excelent în faþa unor adversari de clasã ºi n-a uitat nici
sã treacã ºi centrul. Penalty-ul
scos a fost meritul sãu ºi faza
ne-a adus aminte de combinaþiile din Bãnie cu Mitriþã, a la
Messi-Jordi Alba. Puºcaº a ratat
de la punctul cu var ºi Contra la înjurat, dar mai bine se înjura
pe sine, fiindcã i-a ales în seara
aceea pe Puºcaº, Benzar, Rãzvan Marin, Deac, Andone ºi Anton. Aºadar, toatã echipa a aler-

gat, dar numai jumãtate a jucat.
Sau a încercat sã joace, fiindcã
fotbalist în galben a fost numai
unul. Cel ignorat de Contra în
alte ocazii, lãsat dincolo de Atlantic în timp ce-i vedeam pe Grozav, Maxim, Rotariu sau alte
„pile” de prost gust. „Piticul” a
fãcut un meci teribil ºi ne-a fãcut sã ne întrebãm, pe noi, pe
oltenii, „cum mama dracu n-am
luat titlul având un jucãtor ca
ãsta”? Mitriþã a jucat ca Hagi pe
vremuri, dar olteanul n-a avut cu
cine. Faza din care a marcat este
antologicã: intercepþie, cursã fantasticã ºi gol su stângul, picior
care pentru el este ca dreptul
pentru Hagi. Mitriþã n-a „murit
pe teren”. El s-a distrat pe teren,
aºa cum l-a îndemnat Ilie Balaci.
Defensiva a rezistat eroic, fundaºii au fost demni, cu excepþia
lui Benzar, la care nu ºtii ce sã
critici, prestaþia sau freza. A fost
bezmetic de la început ºi s-a umplut de ridicol când a cãzut lângã
Sorloth, la golul egalizator. De
Anton ºtiam cã este ciudãþenia lui
Contra, dar nu credeam cã Rãzvan Marin poate juca mult mai
prost ca Anton. Asta în timp ce
Alex Cicâldãu este figurant la lot,
util numai la antrenament pentru
Contra. De la mijloc în sus, Mitriþã a avut un singur coechipier
de calitate, Stanciu. Mult prea
puþin pentru a trece pe locul 2 în
grupã. De aceastã datã lui Guriþã
nu i-au ieºit nici schimbãrile. Cel
puþin prima, cu Andone, a fost o

Chipul „Minunii Blonde”,
pictat în centrul Bãniei
La aproape un an de la dispariþia lui Ilie Balaci,
un fan a avut iniþiativa de a-l imortaliza pe un

Pânã sã aibã o statuie, idolul microbiºtilor olteni, Ilie Balaci, are o picturã muralã în
centrul Craiovei. La fel cum chipul lui
Diego Armando Maradona troneazã pe mai
multe clãdiri din Napoli, unde argentinianul
este idolatrizat, pasiunea oltenilor pentru cel
mai valoros fotbalist al lor a nãscut aceastã
idee. Pe 21 octombrie se comemoreazã un
an de când „Minunea Blondã” a pãrãsit
aceastã lume ºi s-a alãturat celorlalþi colegi
„maximi” plecaþi prematur: Criºan, ªtefãnescu ºi Tilihoi. Cu mai puþin de o sãptãmânã pânã la comemorare, pe un zid din
centrul Craiovei a fost importalizat chipul
„Minunii Blonde”. Imaginea dupã care a
fost realizat portretul a fost una cu Ilie
Balaci în tricoul echipei naþionale, iar
lucrarea este rodul unei acþiuni a unui
suporter din Peluza Nord, ajutat financiar
de câþiva prieteni din Craiova ºi din þarã.
Pictura a fost realizatã în apropierea
kilometrului zero al Craiovei, vis a vis de
Muzeul de Artã, în zona „Diadema”, nu
departe de Prefecturã. Suporterul din
Peluza Nord a obþinut autorizaþiile necesare
pentru realizarea picturii ºi a gãsit ajutor
într-un profesor de desen de la Liceul
„Marin Sorescu”, care, în seara meciului
România – Norvegia, a zãmislit muralul.

glumã proastã. Îl vãzusem pe
Andone în Feroe, când s-a întrecut în prostii cu Puºcaº, ce trebuia sã-l mai urmãrim ºi acum? A
doua reprizã a fost a tricolorilor.
Gol Mitriþã, barã, din centrarea lui
Mitriþã, penalty ratat, scos de Bancu ºi Mitriþã. Numai cã în prelungiri, Deac e Dorinel Munteanu de
la Copenhaga. Clujeanul trece „la
speciale” ºi vrea sã paseze cu
cãlcâiul, dar îºi dã cu stîngu-n
dreptu’ ºi norvegienii pleacã pe
atacul de 1-1. Brusc, lui Guriþã ia venit în minte reuºita lui Zlatinski, de la Severin, letalã pentru
„câini”. E foarte probabil sã fi fost
golul care nu ne va permite sã
jucãm în singurul turneu final care
se disputã ºi pe la noi.

Mitriþã, copleºit de afecþiunea
copiilor din tribune

Alex Mitriþã a fost impresionat de atmosfera creatã de cei
29.854 de copii prezenþi pe Arena Naþionalã pentru aceastã partidã: ”Am fãcut un meci bun, din

pãcate am primit un gol în minutul 90. Aºa este fotbalul! Vreau
sã le mulþumesc personal copiilor. Mi-au dat lacrimile când am
intrat pe teren, a fost o fericire
imensã. Eu sper ca aceºti copii
sã ne reprezinte, sã nu cedãm ºi
sã luptãm pânã la capãt. Aºa este
fotbalul! Mergem mai departe. Ei
au respectul meu. ªi dupã gol au
strigat numele meu. Pentru mine
a fost un lucru de nedescris. Leam dat ºi eu un tricou, mai multe n-am avut. Dacã aveam 100
de tricouri, le dãdeam 100 de tricouri. Au fost multe discuþii care
nu au avut niciun rost la echipa
naþionalã cu mine ºi staff-ul.
Sunt foarte bucuros. Nu þin neapãrat sã marchez eu toate golurile. George a ratat, nu trebuie
sã-i sãrim în cap, au ratat ºi fotbaliºti mari. Vã daþi seama cã este
un stres sã trãieºti 90 de minute
pe bancã. Nu este uºor nici pentru el. Noi trebuie sã visãm ºi sã
luptãm în continuare”, a spus
Mitriþã, la finalul partidei.

Programul preliminariilor Euro 2020
Grupa A: Clasament: 1. Anglia 12p, 2. Cehia 12p, 3. Kosovo 8p,
4. Muntenegru 3p, 5. Bulgaria 3p.
Grupa B: Clasament: 1. Ucraina 19p, 2. Portugalia 11p, 3. Serbia
10p, 4. Luxemburg 4p, 5. Lituania 1p.
Grupa C: Clasament: 1. Germania 15p, 2. Olanda 15p, 3. Irlanda
de Nord 12p, 4. Belarus 4p, 5. Estonia 1p.
Grupa D: Elveþia – Irlanda 2-0, Gibraltar – Georgia 2-3. Clasament: 1. Irlanda 12p, 2. Danemarca 12p, 3. Elveþia 11p, 4. Georgia
8p, 5. Gibraltar 0p.
Grupa E: Clasament: 1. Croaþia 14p, 2. Ungaria 12p, 3. Slovacia
10p, 4. Þara Galilor 8p, 5. Azerbaidjan 1p.
Grupa F: România – Norvegia 1-1, Suedia – Spania 1-1, Feroe –
Malta 1-0. Clasament: 1. Spania 20p, 2. Suedia 15p, 3. România 14p,
4. Norvegia 11p, 5. Malta 3p, 6. Feroe 3p.
Grupa G: Clasament: 1. Polonia 19p, 2. Austria 16p, 3. Macedonia de Nord 11p, 4. Slovenia 11p, 5. Israel 8p, 6. Letonia 0p.
Grupa H: Clasament: 1. Turcia 19p, 2. Franþa 19p, 3. Islanda
15p, 4. Albania 12p, 5. Moldova 3p, Andorra 3p.
Grupa I: Clasament: 1. Belgia 24p, 2. Rusia 21p, 3. Cipru 10p, 4.
Scoþia 9p, 5. Kazahstan 7p, 6. San Marino 0p.
Grupa J: Finlanda – Armenia 3-0, Liechtenstein – Italia 0-5,
Grecia – Bosnia 3-1. Clasament: 1. Italia 24p, 2. Finlanda 15p, 3.
Armenia 10p, 4. Bosnia 10p, 5. Grecia 8p, 6. Liechtenstein 1p.

