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Pe 6 decembrie, românii ºi-au ales senatorii ºi deputaþii pentru urmãtorii 4 ani.
Alegerile parlamentare 2020 s-au încheiat,
iar Biroul Electoral Central a centralizat
procesele verbale. În urma acestora, PSD
poate fi declarat câºtigãtorul alegerilor parlamentare
2020, iar partidul AUR a intrat în Parlament, susþinut
puternic de Diaspora. La Dolj, PSD a luat peste 45%,
urmat fiind de PNL cu aproximativ 25%, USU-Plus –
11%. Marea surprizã ºi la Dolj a fost AUR – 5,%.
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Ce-ºi face omul cu mâna lui,
nici dracu’ nu desface
MIRCEA CANÞÃR
Liberalii doljeni au suferit o înfrângere de neuitat, în alegerile parlamentare 2020. Un dezastru, dacã
privim tabloul rezultatelor, la o participare de 36%: 49992 voturi
(24,62%) faþã de 93914 voturi
(46,26%) câte au primit social-democraþii. 3070 de voturi au fost
nule. Cã au pierdut pe Craiova
(24,09% la 36,23%) cum s-a întâmplat ºi la locale, era poate previzibil, electoratul Bãniei fiind extrem
de heteroclit, dar au pierdut ºi în
municipiile Calafat ºi Bãileºti, unde
au primari liberali, ºi au câºtigat în
puþine comune (Cãlãraºi, Mischii,
Castranova, Urzicuþa, Malu Mare,
Bulzeºti, Sopot, Teasc, Apele Vii,
Mãceºu de Jos, Braloºtiþa, Bucovãþ,
Calopãr, Predeºti ºi... Cetate) dar ºi
acolo, nu peste tot, la diferenþe consistente. A fost un „tsunami” socialdemocrat, cum se exprima eurodeputatul Claudiu Manda, liderul PSD
Dolj, cu consecinþe colaterale. Liberalii doljeni ºi-au dorit cu ardoare alegeri parlamentare, respectând

indicaþiile „centrului”, cu un amestec de utopie festivã ºi supunere
decerebratã, au salutat cu evlavie ieºirile intempestive în spaþiul public
ale lui Klaus Iohannis, care prin
mesajele repetate, pânã la obstinaþie, anti-PSD, mai mult a iritat electoratul, dacât l-a mobilizat, ºi aºa
inhibat de efectele pandemiei de
Covid-19. Dar peste toate acestea
s-au întâmplat câteva lucruri cu
efecte catastrofale pentru electorat:
închiderea aiuristicã a Târgului de
Crãciun, pentru copii, din centrul
oraºului Craiova, ºi închiderea pieþelor dictatã de altfel la nivelul þãrii.
Adãugãm ºi atitudinea realmente
neinspiratã, deloc suplã, faþã de
înaltele feþe bisericeºti. Într-o asemenea suitã de evenimente, cu
imensa lor încãrcãturã emoþionalã,
nici o voce lucidã din PNL Dolj, ºi
existã asemenea persoane, n-a circumstanþiat deciziile, printr-o empatie, alminteri fireascã. Capul la
cutie, cum se spune, pentru toatã
lumea, ca în regimurile dictatoria-

le. Trecem peste unele mesaje stridente, de-a dreptul toroipãniste, din
partea unor candidaþi de pe listele
parlamentare, în logica Guvernului,
care formal erau nepotrivite iradiind o urã exacerbatã faþã de niºte
adversari politici ºi nimic mai mult.
Un adversar politic nu este un duºman pe viaþã. Elogiind o guvernare
care n-a fost decât un lanþ de slãbiciuni ºi de greºeli, fãrã a putea provoca nu o înviorare în ritmul respirator al naþiei, ci un plus de încredere în noi înºine, liberalii doljeni nu
puteau înregistra decât o înfrângere
care le va învolbura somnul multã
vreme. A fost un an greu fãrã asemãnare, din cauza pandemiei de Covid19, care n-a ocolit niciuna din þãrile
spaþiului UE, dar peste tot empatia liderilor politici faþã de toate categoriile sociale a fost una exemplarã. Cine
urmãreºte declaraþiile preºedintelui
francez, la posturile de televiziune, se
poate convinge uºor de acest lucru.
Înfrângerea liberalilor doljeni, la maniera la care s-a înregistrat nu e un

motiv de satisfacþie pentru nimeni.
Este însã o lecþie. Chiar dacã politica
e trufaºã ºi meschinã, fãptuitorii ei –
ºi uitã mereu acest detaliu-, se cred
infailibili pânã la judecata alegãtorilor. Când pierzi douã rânduri de alegeri în faþa PSD Dolj –mult slãbit prin
valul de atacuri la care a fost supus, aflându-te la guvernare, discuþia
devine mult mai profundã. Concluzia
imediatã a alegerilor parlamentare de
la Dolj: liberalii n-au nicio legitimitate, cel puþin pentru o vreme,
în acest judeþ. Cã se doresc în continuare la guvernare, ºi promit revanºa... data viitoare, cã vor face ºi vor
drege, toate acestea sunt vorbe goale. Deocamdatã. Existã ºi rãni care
se cicatrizeazã anevoios. ªi uneori
niciodatã. Alegerile parlamentare au
fost pierdute ºi pentru faptul cã nu
au înþeles nimic din deznodãmântul
alegerilor locale, cu simbolistica lor,
pe care nu le-au câºtigat, dar s-au iluzionat mereu cu aceastã idee falsã.
Marea lor rãfuialã începe. Dar e o
treabã de bucãtãrie internã.

„SOS COPIII ROMI!”, prin Daruri pentru copii de Sfântul
parteneriat cu Inspectoratul
Ierarh Nicolae, în Parohia
ªcolar Judeþean Dolj
Valea Fântânilor
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj, în parteneriat cu Asociaþia
„Partida Romilor Pro - Europa”,
sucursala Dolj, deruleazã campania naþionalã „SOS COPIII
ROMI!”, ce are ca scop creºterea
participãrii ºcolare a copiilor ºi
elevilor de etnie romã, prin acþiuni
ºi activitãþi de informare, consiliere ºi orientare ºcolarã.
„SOS COPIII ROMI!” este o campanie educaþionalã derulatã de Asociaþia „Partida Romilor Pro - Europa”, la nivel naþional, în parteneriat cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, pentru înscrierea copiilor de etnie romã în învãþãmântul preºcolar ºi în clasa pregãtitoare, precum ºi pentru admiterea elevilor de atnie romã în în-

vãþãmântul liceal ºi în cel universitar, pe
locurile speciale alocate lor, în naul ºcolar
/universitar 2021 – 2022. Admiterea elevilor pe aceste locuri se face în conformitate cu prevederile OMEC nr. 5457/
2020, privind organizarea ºi desfîºurarea
admiterii în învãþãmântul liceal de stat,
pentru anul ºcolar 2021 – 2022, ºi cu prevederile OMEC nr.5449/2020, privind organizarea, desfãºurarea ºi calendarul admiterii în învãþãmântul profesional de stat
ºi în învãþãmântul dual de stat pentru acelaºi an ºcolar. „În acest an, conform legislaþiei amintite, existã o schimbare în
calendarul de admitere pe locurile speciale pentru romi ºi anume, elevii de etnie
romã din clasa a VIII-a pot opta pentru
aceste locuri speciale, doar dacã solicitã
recomandare de apartenenþã etnicã.
Aceasta se poate elibera pânã la data de
29 ianuarie 2021, iar depunerea la secretariatul unitãþii ºcolare poate fi
realizatã pânã cel târziu 8 februarie 2021. Orice recomandare depusã la unitatea de învãþãmânt ulterior acestul interval nu va mai fi luatã în considerare, pentru nicio etapã de
admitere în învãþãmântul liceal
de stat ºi învãþãmântul profesional ºi dual de stat, pentru
anul ºcolar 2021 - 2022”, a precizat prof. Ana- Maria Cristea Radu, inspector pentru minoritãþi în cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.
CRISTI PÃTRU

Sfântul Ierarh Nicolae a fost sãrbãtorit în mod deosebit duminicã, 6 decembrie, în Parohia Valea Fântânilor, filia
Racoviþa Ciocane. Biserica ce poartã hramurile „Adormirea Maicii Domnului” ºi
„Sfântul Ierarh Nicolae” ºi-a sãrbãtorit
Ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Ierarh
Nicolae. Cu acest prilej, credincioºii au
participat la slujba Sfintei Liturghii, cu
respectarea mãsurilor sanitare din aceastã perioadã. La final, pãrintele paroh Daniel
Vopsitoru a sãvârºit slujba de
sfinþire a praznicarului realizat cu sprijinul credincioºilor.
„Praznicarul a fost realizat
prin contribuþia financiarã a
enoriaºilor din satele Racoviþa ºi Ciocane, precum ºi a altor binefãcãtori. De altfel, cel
care s-a ocupat de construcþia acestuia a fost domnul
Dorel Burduºel, enoriaº în
Parohia noastrã, cãruia îi suntem mulþumitori pentru toatã
implicarea sa”, a subliniat pr.
paroh Daniel Vopsitoru.
În continuare, au fost împãrþite bãtrânilor pachete cu
daruri, precum ºi iconiþe cu
Sfântul Ocrotitor al bisericii,
iar copiii au primit cadouri, în
aceastã zi specialã, pe care leau gãsit lângã bradul împodobit. „Este un prilej de mare
bucurie pentru noi sã fim alãturi de aceºti oameni minunaþi,

ºi mai cu seamã de copii, dat fiind cã ne
aflãm într-o zi de mare însemnãtate pentru ei. Ne rugãm Sfântului Ierarh Nicolae
sã îi ocroteascã, iar noi, prin ceea ce facem, încercãm sã le aducem luminã în
suflete ºi sã le transmitem cã vom îi vom
sprinini oricând vor avea nevoie”, a subliniat pr. paroh Daniel Vopsitoru.
MARGA BULUGEAN
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Doljul trimite 14 parlamentari
la Bucureºti
Pe 6 decembrie, românii ºi-au ales senatorii ºi
deputaþii pentru urmãtorii 4 ani. Alegerile parlamentare 2020 s-au încheiat, iar Biroul Electoral
Central a centralizat procesele verbale. În urma
acestora, PSD poate fi declarat câºtigãtorul alegerilor parlamentare 2020, iar partidul AUR a intrat
în Parlament, susþinut puternic de Diaspora. La
Dolj, PSD a luat peste 45%, urmat fiind de PNL cu
aproximativ 25%, USU-Plus – 11%. Marea surprizã
ºi la Dolj a fost AUR – 5,%.
Peste 18 milioane de alegãtori au fost aºteptaþi duminicã
la urne în cele peste 18.000 de
secþii organizate în þarã pentru
a-ºi alege reprezentanþii în noul
Legislativ.Votarea în þarã s-a
desfãºurat într-o singurã zi –
duminicã, de la ora 7,00 pânã
la 21,00. În þarã au fost organizate 18.802 secþii de votare,
peste 1.200 în Bucureºti. Doljenii ºi-au ales ºi ei pentru urmãtorii patru ani, reprezentanþii în Parlamentul României. La
nivelul judeþului, au fost des-

chise 531 de secþii de votare,
iar pe listele permanente au fost
înscriºi 565.981 de doljeni. În
strãinãtate au fost organizate
748 de secþii de votare în 93
de þãri. Cele mai multe sunt în
Spania – 140, Italia – 137, Germania – 61, Regatul Unit al
Marii Britanii ºi Irlandei de Nord – 50,
Franþa – 48. În SUA
sunt 36 de secþii de
votare, Republica
Moldova – 30, Belgia
– 19, Austria – 17, Irlanda – 16, Olanda –
15, Grecia – 11, Norvegia ºi Danemarca –
câte 10, Portugalia –
9, Australia ºi Noua
Zeelandã – 7 secþii.
PSD a reuºit sã
coloreze în roºu jumãtate din hartã, iar
USR Plus s-a impus
la Timiº ºi Braºov,
UDMR conduce în
Harghita, Covasna ºi
Mureº, în celelalte judeþe s-a impus PNL.

La Dolj, PSD a câºtigat alegerile parlamentare, fiind urmat de PNL ºi Alianþa USRPLUS, potrivit rezultatelor provizorii publicate de Autoritatea
Electoralã Permanentã (AEP)
dupã centralizarea datelor din
toate cele 531 secþii de votare. La Senat, PSD a obþinut în
Dolj 45,86% din voturile valabil exprimate, PNL - 24,67%,
Alianþa USR-PLUS - 11,17%,
PMP - 5,24% ºi Alianþa pentru
Unitatea Românilor (AUR) 5,17%. La Camera Deputaþi-

lor, PSD a obþinut 45,38%,
PNL - 24.23%, Alianþa USR PLUS - 11,18%, Alianþa pentru Unitatea Românilor (AUR)
- 5,04%, iar PMP era la limita
pragului electoral cu 4,97%.
Celelalte partide nu au depãºit
pragul electoral de 5%.

Prezenþa la urne, 36,82 %
În Dolj, prezenþa la urne la
alegerile parlamentare de duminicã a fost de 36,82 %. Pe
listele permanente au fost înscriºi 565.981 de alegãtori ºi
au votat 208.432 de
persoane din care
181.678 au fost votanþi pe listele permanente, 22.761 au votat pe listele suplimentare, iar 3.993 au votat cu urna mobilã. Pe
categorii de vârstã,
cei mai mulþi votanþi
au între 45 ºi 64 de
ani (39,88%). Pe medii de rezidenþã, cei
mai mulþi votanþi au
fost din mediul rural
- 53,08%.
În urmã cu patru
ani, PSD a câºtigat
alegerile parlamentare în judeþul Dolj cu peste
60% din voturile valabil exprimate, atât la Senat, cât ºi
Camera Deputaþilor, PNL a
obþinut atunci 17,39% la Camera Deputaþilor ºi 17,80%
la Senat, iar USR a obþinut
5,25% la Camera Deputaþilor
ºi 5,37% la Senat. În Dolj,

prezenþa la vot a fost la alegerile parlamentare din decembrie 2016 a fost de 45,06
%, numãrul votanþilor din
mediul urban fiind apropiat

de cel al votanþilor din mediul rural. Cei mai mulþi au
avut vârsta cuprinsã între 45
ºi 65 de ani, urmaþi de cei cu
vârsta de peste 65 de ani.

La Senat au intrat urmãtorii : Ion Prioteasa ºi Mihail Genoiu
- PSD; Nicolae Ciucã, PNL ºi prin distribuire ar putea sã intre
ºi candidatul USR - Cosmin Poteraº. Iar la Camera Deputaþilor: Alexandra Presurã, Iulian Badea, Laura Vicol, Eliza Peþa ºi
Cosmin Durle - PSD; ªtefan Stoica ºi Nicolae Giugea - PNL ºi
prin redistribuire Ionuþ Stroe; Daniel Gheba - USR-Plus, iar tot
prin redistribuire ºi Ringo Dãmureanu - AUR.

Claudiu Manda, preºedintele PSD Dolj, dupã anunþarea sondajelor:
„În primul rând, le mulþumim tuturor românilor pentru votul acordat, le mulþumim în special doljenilor care au fost prezenþi la vot, pe
o vreme care nu a fost neapãrat rea, dar nici una extraordinarã. Ne
aºteptãm, bineînþeles, în judeþul Dolj la un rezultat mult mai bun, însã
toatã lumea ºtie cã nu scorul de la exit-poll este cel oficial, ci rezultatul de la numãrarea voturilor... Vreau sã îi felicit ºi sã le mulþumesc
tuturor colegilor mei care s-au implicat în aceastã campanie electoralã. Românii i-au taxat pe cei care au guvernat pentru toate gafele pe
care le-au fãcut ºi ne aºteptãm ca în judeþul Dolj ºi în Craiova sã fie
taxaþi ºi mai dur pentru ambiþia pe care ºi-au pus-o cu craiovenii, cu
copiii craiovenilor prin închiderea pieþelor, prin închiderea târgului ºi
prin toate abuzurile pe care le-au fãcut. Nu mai merge nici sã se
roage de pãdurari sã le dea voturile, nu mai merge nici sã îi oblige pe
poºtaºi sã le dea voturile, pentru cã oamenii voteazã cum considerã
ei cã este bine pentru viitorul judeþului Dolj ºi pentru viitorul României. Gata cu ºmecheria! Numãrãm voturile ºi victoria va fi la o distanþã ºi mai mare”
ªtefan Stoica, preºedinte PNL Dolj :
“Potrivit acestor rezultate, Partidul Naþional Liberal, USR, PMP,
UDMR – care face parte din familia noastrã, sunt majoritare. Mulþumim tuturor celor care s-au prezentat la vot ºi care au votat Partidul
Naþional Liberal. Craiova ºi judeþul Dolj sunt fruntaºe în ce priveºte
prezenþa la vot. PNL a urmãrit procesul de votare pe pacursul întregii
zile ºi am sesizat problemele pe care le-am întâmpinat. Am convingerea, încã o datã, cã PNL a câºtigat aceste alegeri parlamentare ºi va
forma viitorul guvern. Aveþi convingerea cã, în perioada urmãtoare,
Craiova ºi judeþul Dolj vor merge pe calea dezvoltãrii”

Gabriel Pãunicã, copreºedintel USR-Plus :
“Dragi alegatori, vã mulþumesc mult celor care v-aþi asumat sã
ieºiþi la vot în aceste conditii! Vã mulþumesc mult celor care aþi crezut în oamenii pe care USR PLUS i-a propus pentru Parlamentul
Romaniei ºi vã promit cã noi cei din partid vom fi exigenþi în primul
rând cu aleºii noºtri în urmãtorul mandat!”

4 / cuvântul libertãþii

culturã

marþi, 8 decembrie 2020

Un Sacerdot al Templului
Învãþãmântului Românesc
Motto:„ªtiinþa educaþiei renaºte cu adevãrat
o societate, iar astãzi avem nevoie mai mult ca
oricând de a ne regãsi identitatea ca naþiune”.
Trãim într-o lume învãluitã
într-o ceaþã hamletianã, cãutãm
ceva anume, dar nu gãsim ºi de
atâta cãutare ºi dor de „Omul frumos”, ceaþa se lasã ºi mai grea
asupra noastrã, aruncându-ne
într-un vortex al istoriei. ªi totuºi,
în aceastã ceaþã care ne înconjoarã ºi ne doarede-atâta timp,mai
existã modele, mai existã repere...chiar dacã din ce în ce mai puþine, îndrãznim a spune, iar unul
dintre aceste modele inconfundabile care îþi rãmân dãltuite în conºtiinþã toatã viaþa este fãrã îndoialã profesorul emerit Nicolae A.
Andrei, fostul director al Liceului
„Nicolae Bãlcescu” (actualul Colegiu Naþional „Carol I”).
Acest Sacerdot al Templului
Învãþãmântului Românesc ne-a
învãþat ce înseamnã respectul faþã
de un cod de valori dintr-o lume
de mult apusã, dar nu încã uitatã
de cei care au datoria sfântã sã
reaminteascã generaþiilor de astãzi cã educaþia este actul sublim
prin care o naþiune poate renaºte.
S-a nãscut la 28 august 1924,în
cantonul de cale feratã,(situat la
capul podului Jitianu),al comunei
Podari, satul Livezi, într-o familie simplã de ceferiºti, oameni harnici ºi gospodari, care aveau„credinþã în Dumnezeu, cinstiþi ºi
drepþi. Exigenþi, cu noi, copiii ºi
exigenþi în acelaºi timp cu dânºii.
Ne-au educat în spiritul respectãrii Cinstei, Adevãrului, Dreptãþii. ªi al Credinþei Strãbune...”.
Studiile primare le-a fãcut în
satul natal, având parte de un
învãþãtor de vocaþie, care a dat
sens vieþii sale, ºlefuindu-i aripile spre a deveni Dascãl, purtãtor
de luminã printre atâtea generaþii. Mama sa (care a învãþat sã
scrie ºi sã citeascã odatã cu copiii sãi), ºi-a dorit foarte mult ca
mãcar unul dintre aceºtia sã devinã învãþãtor în satul natal.
A urmat cursurile „ªcolii Normale de Bãieþi”(devenitã ulterior
ªcoala Normalã de Învãþãtori „ªtefan Velovan”), promoþia 1944, una
dintre ºcolile vocaþionale de reper
al învãþãmântului românesc, înfiinþatã pe 7 martie 1870 de cãtre
cãrturarul ºi omul politic Gheorghe Chiþu, primul primar ales al
Craiovei, preºedintele Baroului
Dolj, ministrul Justiþiei ,al Cultelor
ºi Instrucþiunii Publice.
Una dintre tezele predilecte ale
profesorului emerit Nicolae A.
Andrei ne sugera faptul cã zestrea moºtenitã de cãtre „ªcoala
Normalã de Bãieþi” era cea a „ªcolii Centrale”(actualul Colegiu Naþional „Carol I”), înfiinþat în 1826,
a doua instituþie ºcolarã ca istorie ºi tradiþie din Þara Româneascã, dupã Colegiul Sfântul Sava din

Bucureºti(fondat în 1694).
La ,,ªcoala Normalã de Bãieþi”
a avut ºansa unor mari Dascãli,
care au crezut în virtuþile sale, fiind legat sufleteºte de magistrul
ªtefan Velovan (1852-1932), directorul ‚,ªcolii de Aplicaþie Pedagogicã’’, unul dintre cei mai
mari pedagogi români, cu studii
la Viena ºi Gotha, dar mai ales de
maestrul sãu pentru toatã viaþa Ilie
Popescu Teiuºan (1895-1982),
directorul instituþiei ºi autorul unui
succint istoric intitulat: “Anuarul
ªcolii Normale de Învãþãtori ªtefan Velovan, 1870-1932”. Cei doi
magiºtri, la rândul lor creatori de
sistem pedagogic, au dãltuit în
conºtiinþa tânãrului învãþãtor Nicolae A.Andrei, respectul faþã de
valorile româneºti ºi universale. Nu
i-a uitat niciodatã nici pe primii directori ai acestei instituþii: Ioan
Olteanu, Gheorghe P. Constantinescu (tatãl renumitului inventator Gogu Constantinescu), Ion
Bombãcilã, care s-au sacrificatpentru învãþãmântul vocaþional
pedagogic, amintindu-ne cã în
perioada anului ºcolar 1882-1883,
dascãlii acestei ºcoli nu au fost
plãtiþi de cãtre Consiliul Permanent al judeþului Dolj de care erau
finanþaþi, ºi chiar fãrã mijloc de
subzistenþã au preferat sã predea
gratuit elevilor, doar ca aceastã
ºcoalã sã nu disparã (câþi dintre
noi, dascãlii de astãzi am mai fi în
stare de un asemenea sacrificiu?).
De altfel, a devenit un continuator al acestor mari magiºtri, care
au luminat bolta învãþãmântului
pedagogic românesc, venind cu
multã plãcere ori de câte ori era
invitat la momentele solemne ale
instituþiei pedagogice. Vã mãrturisesc faptul cã fiind pentru o vremedirectorul acestei ºcoli de multe ori mã consiliam cu acest mare
Dascãl ºi am vãzut dragostea ºi
devotamentul domniei sale pentru
aceastã instituþie în care a crescut
ºi s-a format ca învãþãtor, ºi care
a avut misiunea sã poarte cu demnitate flacãra conºtiinþei naþionale
în istoria neamului românesc ( sã
nu uitãm jertfa celor 64 de eroi,
învãþãtori care au cãzut pe front
în timpul Primului Rãzboi Mondial
pentru realizarea idealului României Mari!). Apoi, în anul 2015 alãturi de domnul director Ovidiu
Bãrbulescu, un alt mare iubitor al
cultul învãþãtorilor am reuºit sã ridicãm un bust al magistrului ªtefan Velovan ºi m-am gândit cã persoana cea mai potrivitã pentru dezvelirea monumentului este profesorul emerit Nicolae A. Andrei, cel
care l-a cunoscut personal pe
Magistru în anii de glorie ai învãþãmântului pedagogic. Dupã inaugurare, domnia sa ne-a rugat sã

mai ridicãm încã un bust al mentorului sãu de viaþã, Ilie Popescu
Teiuºan ( din pãcate nu am mai
putut sã realizãm aceastã rugãminte de suflet).
Cu toate cã a absolvit Facultatea de ,,Filologie ºi Istorie” din
cadrul Universitãþii din Bucureºti,
s-a considerat întotdeauna Dascãlul sau Învãþãtorul neamului
românesc, care a avut cea mai
nobilã misiune, aceea de a educa
tinerele generaþii. De altfel, primii
sãi ani de apostolat ca învãþãtor iau rãmas în suflet pentru tot restul
vieþii. Din 1966, îl regãsim la Liceul „Nicolae Bãlcescu”, în calitate de profesor de limba românã
ºi director al acestui templu al învãþãmântului românesc, timp de
26 de ani (1961-1987). S-a identificat cu aceastã instituþie, trup
ºi suflet, devenind în timpul mandatului sãu, cel mai valoros liceu
craiovean ºi îndrãznim sã spunem
chiar românesc.
Directorul Nicolae A. Andrei
a devenit un vizionar al sistemului educaþional românesc, reuºind
sã aducã la acest prestigios colegiu, cei mai buni profesori din
cetate, regiune ºi chiar din þarã
(dr.Rodica Firescu; Nadejda Tenea;Aurelia Iordache;Olga Curelaru; Cîmpeanu Eugenia;Viorica
Hinoveanu; Ion Sorescu; Daniela Ghidirmic;Eduard Mosang;Radu Constantinescu; Iuliana
Coravu; Liana Niculescu; Bucur
Georgescu; Aurel Buºneag; Nicolae Tãlãu; Petre Ruireanu;
Emandi Maria; ºi lista poate continua mult ),legând un testament
de conºtiinþã al sublimului act
educaþionalcu o pleiadã de alþimari profesori ºi mentori dela
începutul secolului XX (ªtefan
Ciuceanu;C.D Fortunescu;Constantin ªeineanu;Mihail Stãureanu; Eugen Constant; Anastase
Georgescu; George Untu; etc.).Deaceea,Colegiul Naþional
,,Carol I” a reuºit sã adune sub
bolta sa, 52 de membri ai Academiei Române sau a altor academii europene dintre care menþionãm: Theodor Aman,Constantin Angelescu,Corneliu Baba, Alexandru Balaci, Nicolae Bãnescu,
George Marin Fontanin,Dimitrie
Gerota, Traian Gheorghiu, Eugen Ionescu,Gogu Constantinescu, Jean Negulescu, Dionisie Pippidi,Petre Pandrea,Constantin
Nicolaescu-Plopºor, Petrache
Poenaru, Simion Stoilov,Gheorghe Tãtãrãscu, Nicolae Titulescu,Gherghe Þiþeica,Constantin
Motru,Ilie Murgulescu , etc.
Nu trebuie sã uitãm nici pe
acei absolvenþi, care au devenit
mari oameni de culturã naþionalã
ºi europeanã, rãspândind lumina
Templului în care au învãþat odatã: Alexandru Macedonski, Eugen Ionescu, Alexandru Toma
Firescu, Ovidiu Ghidirmic, Alexandru Mironov, Adrian Pãunes-

cu, Ion Þuculescu, Eustaþiu Gregorian, Ovidiu Bãrbulescu, Gabriel Bratu, Nicolae Julea, Ion
Vasilescu, Manu Nedeianu, Amza
Pellea, Lamia Beligan, Tudor
Gheorghe, Valer Delakeza, Daniela Crãsnaru, Gabriel Chifu etc.
Ceea ce noi, astãzi, încercãm
sã implementãm (dar fãrã succes!), printr-un management
educaþional aºa zis performant,
domnia sa reuºea cu rafinamentul vizionarului sã dinamizeze sistemul, încã de acum o jumãtate
de secol, demonstrându-ne cã
rigoarea ºi devotamentul faþã de
o instituþie trebuie sã fie,de fapt,
chintesenþa sa. Roadele acestui
tip de management vizionar nu
au întârziat sã aparã,iar conform
unei statistici pe perioada directoratului sãu au fost obþinute 52
de premii la olimpiadele naþionale ºi internaþionale, fãrã precedent într-o instituþie ºcolarã. Dintre aceºti olimpici deveniþi profesori de prestigiu ai mai multor
universitãþi din Europa, Canada
ºi S.U.A, la loc de cinste amintim pe Louis Funar, Mihai Pãtraºcu, Cristian Tãlãu, Octavian Bâscã, Mircea Sava Teodorescu,
Mugurel Barcãu, Mihai Aniþescu,
Mihai Bãrboiu, Florin Spânu.
De asemenea, se cuvine sã ne
aplecãm ºi asupra activitãþii sale
publicistice de excepþie, reuºind
sã se impunã în istoria literarã,
memorialisticã ºi pedagogie, cu
lucrãri de mare adâncime a cercetãrii, precum: Contribuþii la
studiul Liceului Nicolae Bãlcescu din Craiova, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti,
1969;Ani de luminã. Istoria Liceului Nicolae Bãlcescu din Craiova, Editura „Scrisul Românesc”, Craiova, 1976;1907 în
Oltenia. Contribuþia intelectualilor la Marea rãscoalã. Editura
„Scrisul Românesc”, Craiova,
1977;O prestigioasã instituþie
ºcolarã: Liceul de Istorie ºi Filologie „Elena Cuza din Craiova”,Editura „Scrisul Românesc”, Craiova, 1985; Istoria
învãþãmântului din Oltenia (
vol.I, 1977, vol.II, 1981, vol.III, 1986, vol.IV, 1988),(coautor

Gheorghe Pârnuþã), Editura
„Scrisul Românesc”, Craiova;Istoria cãrþii, presei ºi tiparului în
Oltenia, (coautor Gheorghe Pârnuþã), Editura „Scrisul Românesc”/Editura Oltenia, Craiova,
1994;Oltenia la 1877, (coautor
Gheorghe Pârnuþã), Editura
„Scrisul Românesc”, Craiova,
1988;Timpul începutului, Editura Aius, Craiova, 1996;Biografii triste, Editura Aius, Craiova,
1999;Voievozi ai spiritului, Editura Alma, Craiova, 2000; Colegiul Naþional „Elena Cuza”din
Craiova, Editura Alma, Craiova,
2013;Sã ne cunoaºtem ºi sã ne
preþuim Patronii Spirituali, Editura Alma, Craiova, 2014.
Pe 3 decembrie 2020, profesorul emerit Nicolae A. Andrei ºi-a
luat rãmas bun de la noi la vârsta
patriarhalã de 96 de ani, dar prea
puþini pentru câte mai avea sã spunã generaþiilor de astãzi. Pe 5 decembrie 2020, la orele 10, cortegiul funerar a sosit în curtea Colegiului Naþional „Carol I”, luândune fiecare rãmas bun în felul nostru de la cel care a fost ºi este un
reper al învãþãmântului românesc,
Dascãlul prin excelenþã.
Apreciem gestul conducerii
actuale precum ºi al cadrelor didactice ale Colegiului Naþional
,,Carol I”,care au deschis larg
porþile instituþiei,aºteptând cu floriºi reverenþa cuvenitã, peSacerdotul Templului Învãþãmântului
Românesc, spre drumul cel fãrã
de întoarcere pentru ultima lecþie de demnitate.Astãzi, Craiova
este cu mult mai sãracã ºi tristã,
fãrã un asemenea Model, iar noi
cei care am avut ºansa sã fim
educaþi de un asemenea Magistru, îndrãznim a spune: „ceea ce
a creat profesorul emerit Nicolae A. Andrei pentru învãþãmântul craiovean este comparabil cu
ceea ce a fãcut Spiru Haret pentru învãþãmântul românesc”.
Cu speranþa revederii în Împãrãþia Spiritului!
Ionuþ - Adrian Pãtularu
Director al Seminarului
Teologic Ortodox „Sfântul
Grigorie Teologul” Craiova
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Colegiul Naþional Pedagogic „ªtefan
Velovan”, cu sediul în Craiova, Str. Amaradia, nr.72, judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea pe perioadã nedeterminatã a funcþiei contractuale de execuþie, vacante, de îngrijitor -2 posturi. Concursul se
va desfãºura astfel: -proba practicã: 04 ianuarie 2021, ora 09.00; -interviu: 6 ianuarie
2021, ora 09.00. Condiþiile generale de participare la concurs sunt cele prevãzute la
art.3 din Anexa la H.G. nr.286/2011, pentru
aprobarea Regulamentului-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, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare: a)are cetãþenia românã,
cetãþenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparþinând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în
România; b)cunoaºte limba românã, scris
ºi vorbit; c)are vârsta minimã reglementatã
de prevederile legale; d)are capacitate deplinã de exerciþiu; e)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; f)îndeplineºte
condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice potrivit cerinþelor postului scos la concurs; g)nu a fost
condamnat/ã 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. Condiþiile specifice necesare în vederea participãrii la
concurs ºi a ocupãrii funcþiei contractuale
sunt: nivelul studiilor -generale/medii, cursurile în domeniu constituie un avantaj;
abilitãþi de relaþionare-comunicare cu întreg
personalul unitãþii de învãþãmânt; disponibilitate pentru desfãºurarea unor activitãþi
în week-end; efectueazã ºi alte sarcini trasate de cãtre conducere; vechime în muncã: 2
ani. Dosarul de concurs cu documentele
solicitate candidaþilor se depune la secretariatul unitãþii în perioada 09 decembrie 2020
-22 decembrie 2020, între orele 9.00-11.00 ºi
14.00-16.00. Relaþii suplimentare se pot obþine în zilele lucrãtoare de la secretariatul unitãþii, telefon 0251/552.663 /0351/412.004.

Unitatea administrativ-teritorialã
Gherceºti, din judeþul Dolj, anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale
nr.4 ºi nr.12, începând cu data de
17.12.2020, pe o perioadã de 60 de zile,
la sediul Primãriei Gherceºti, conform
art.14 alin.(1) ºi (2) din Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/1996,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Cererile de rectificare
ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primãriei ºi pe site-ul
Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã. Cererile de rectificare depuse prin orice alte mijloace de
comunicare decât cele menþionate mai
sus nu vor fi luate în considerare.
UNITATEA administrativ-teritorialã
Fãrcaº, din judeþul Dolj, anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sector cadastral nr.22, începând cu data de 16.12.2020, pe o perioadã de 60 de zile, la sediul Primãriei
Fãrcaº, conform art.14 alin.(1) ºi (2) din
Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/1996, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primãriei ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale
de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã.
Cererile de rectificare depuse prin orice alte mijloace de comunicare decât
cele menþionate mai sus nu vor fi luate
în considerare.
UNITATEA administrativ-teritorialã Cãlãraºi, din judeþul Dolj, anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.24, 26, 36, 56, începând cu data
de 15.12.2020, pe o perioadã de 60 de
zile, la sediul Comunei Cãlãraºi, conform art.14 alin.(1) ºi (2) din Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare
nr.7/1996, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul primãriei
ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã. Cererile de rectificare depuse prin orice
mijloace de comunicare decât cele
menþionate mai sus nu vor fi luate în
considerare.

Unitatea administrativ-teritorialã
Bratovoeºti, din judeþul Dolj, anunþã
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectorul cadastral
nr.36, începând cu data de 14.12.2020,
pe o perioadã de 60 de zile, la sediul
Primãriei Bratovoeºti, conform art.14
alin.(1) ºi (2) din Legea cadastrului ºi
a publicitãþii imobiliare nr.7/1996, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primãriei ºi pe
site-ul Agenþiei Naþionale de Cadastru
ºi Publicitate Imobiliarã. Cererile de
rectificare depuse prin orice alte mijloace decât cele menþionate mai sus
nu vor fi luate în considerare.
UNITATEA administrativ-teritorialã Ciupercenii Noi, din judeþul Dolj,
anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul
cadastral nr.16, 24, începând cu data
de 15.12.2020, pe o perioadã de 60 de
zile, la sediul Comunei Ciupercenii Noi,
conform art.14 alin.(1) ºi (2) din Legea
cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare
nr.7/1996, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul primãriei
ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã. Cererile de rectificare depuse prin orice alte
mijloace de comunicare decât cele
menþionate mai sus nu vor fi luate în
considerare.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
VÂND apartament 2 camere, ultracentral, Piaþa
Prefecturii. Telefon: 0768/
107.255.
Vand apartament cu 2
camere decomandate.
Telefon: 0766/348.398.
Vând/schimb 2 camere
mari, baie, bucãtãrie cu
apartament parter/etaj 1.
35.300 euro. Telefon:
0772/134.197.
Vând/schimb cu garsonierã, o casã la þarã, trei
camere. Telefon: 0775/
502.588.

Vand/schimb 2 camere, bucatarie, baie,
boxa cu garsoniera
decomandata pret
35.500, telefon: 0761/
355.107.
Vând/schimb 2 camere mari, bucãtãrie, hol,
baie, boxã, apã, gaze,
curent cu garsoniera
decomandatã. Telefon:
0772/134.197.
Vând (schimb) apartament Craiova ºi casã
Pleniþa cu apartament
4 camere Craiova central, et. 1 + diferenþa. Telefon: 0351/802.305.
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CASE
Vând casã veche, Craioviþa. Telefon: 0729/
960.795.
Vând 3 camere, salã
beci cu fundaiþe din beton + teren 3000 mp,
Comuna Terpeziþa, Dolj,
zona Brestuica. Telefon:
0251/418.760, 0770/
671.659.
Vând casã utilatã, mobilatã, oraº Segarcea, str.
Eroilor. 40.000 euro. Tel.
0744/968.675.
Vând casã cu teren
2000 mp, 3 camere cu
baie ºi hol construite in
2013. Str. Carierei, nr. 7,
comuna Cerãt, Dolj.
22.000 euro. Telefon:
0730/890.280.
Vând casã frumoasã în
comuna Vîrtop, judeþul
Dolj. Telefon: 0745/
602.001.
Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor,
cadastru, anexe, apã
curentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Telefon: 0765/291.623.
Proprietar, vând casã
nouã, BORDEI. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã Cioroiaºi +
anexe, teren 3000 mp.
Telefon: 0765/152.614.

Vând teren Predeºti,
800 mp, utilitãþi, pitoresc,
ideal pentru casã sau
casã de vacanþã. Telefon: 0773/996.446.
Vând teren intravilan SC
Avioane Sa Craiova, suprafaþã 1,25 Ha. Telefon:
0769/456.241.
Vând teren (locuri de
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.

CUMPÃRÃRI

OFERTE SERVICIU

Cumpãr apartament 3 Caut femeie îngrijire pencamere, centru. Telefon tru o bãtrânã în vârstã de
0729/960.795.
70 de ani în Craiova.
la nr. de telefon:
TERENURI Relaþii
0766/232.108.
Vând teren intravilan –
Cârcea la stradã – 4.000 PRESTÃRI SERVICII
mp – 10 euro negociabil. Execut lucrãri de fierãTelefon: 0766/503.967. rie, dulgherie, zidãrie,
Vând în Bãile Govora tencuieli, faianþã, gre400 mp ºi 1500 mp; as- sie, rigips ºi finisaje,
falt lângã pãdure, utilitãþi- parchet. Telefon: 0765/
le instalate. Telefon: 744.323.
0744/563.640, 0770/ Execut masaj la domi661.438.
ciliu. Telefon: 0765/
Vand 1200 mp - teren 744.323.
intravilan cu fundatia ca- Construcþii, þiglã metalisei turnata, 5000 euro in cã, reparaþii, accesorii,
Draganesti - Olt. Telefon: dulgherie, vopsitorie,
0724/339.319.
orice tip de materiale,
Vând loc pentru casã la orice mici reparatii de
10 km Craiova (ºi alte urgenþã, izolaþii, disconstrucþii diverse). Tele- count între 10%-15%.
fon: 0727/884.205.
Telefon: 0726/940.142.
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ACOPERIªURI Lindab,
orice mici reparaþii, zugrãveli, jgeaburi, dulgherie. Telefon: 0757/
790.001.
Echipã cu experienþã,
montãm þiglã metalicã tip
Lindab, jgheaburi, burlane + dulgherie, placãri
polistiren, vopsim tablã,
acoperiºuri ºi mici reparaþii. Telefon: 0754/
686.698 sau 0731/
342.215.
S.C. ÎNCHIRIERI UTILAJE OLTENIA S.R.L.
efectueazã lucrãri, execuþie a drumurilor, rigoale, compactare, cãi pietonale. Telefon: 0744/
800.338.

VÂNZÃRI DIVERSE

VÂND curcani, gâºte,
raþe, gãini, cocoºi, pãsãri crescute cu cereale. Telefon: 0765/
609.798.
Vând pãsãri de curte
(curcani, gâºte) vii sau
tãiate la preþ de producãtor. Telefon: 0738/
579.592.
Vând centralã termicã pe
gaz ,,VAILLANT,, si piese
de rezervã, aragaz cu 4
ochiuri ,,HANSA,,.Telefon: 0728/011.731.
Vand 2 instanturi pe
gaze (boliere). Preþ negociabil. Telefon: 0751/
136.216.
Vand robot de patiserie,
cu bol inox 6,5l si oglinda cristal 160x80cm si
haina lunga din piele intoarsa de caprioara marimea 50. Telefon: 0752/
236.667.
Vând piedestal, veiozã,
aerotermã, noptierã, calorifer, masã toaletã, pat
personal, saltea relaxa,
dormezã dublã cu ladã.
Telefon: 0351/170.085.
Vand televizor LEKO, cu
diagonala de 37 cm si
televizor PHILIPS cu diagonala de 54 cm. Telefon: 0752/236.667.
Vând ponei. Telefon:
0748/145.050.
Vând câini ciobãneºti de
Bucovina. Telefon:
0748/145.050.

PRIMÃRIA ORAªULUI DÃBULENI, JUDEÞUL
DOLJ
a n u n þ ã:
Primãria oraºului Dãbuleni organizeazã concurs pentru
ocuparea postului vacant de naturã contractualã:
1. Conducãtor autospecialã în cadrul Formaþiei de
intervenþie al Serviciului Voluntar pentru Situaþii de
Urgenþã.
Nivelul studiilor ºi vechimea în specialitatea studiilor:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate
cu diplomã de bacalaureat;
- permis de conducere, categoria B, C, E.
Dosarele de înscriere se depun începând cu data de
07.12.2020, ora 800 pânã pe data de 18.12.2020, ora 16
00
, la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, str. Unirii nr. 15,
jud. Dolj
data, ora ºi locul susþinerii probei practice –
29.12.2020, ora 1000 , la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii, nr. 15;
data, ora ºi locul susþinerii probei scrise –
29.12.2020, ora 1400 , la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii, nr. 15;
- data ºi locul susþinerii interviului – în maxim 4 zile
lucrãtoare de la susþinerea probei scrise, la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii nr. 15.
Datele de contact ale persoanei care asigurã secretariatul comisiei de concurs: Broºteanu Otilia-Denisa, tel.
0251/334.317 int. 109.
P R I M A R,
jr. AUREL BÃJENARU

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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Dan Petrescu, preferatul fanilor olteni
Antrenorul care a câºtigat de 3 ori la rând titlul cu
CFR Cluj este dorit în Bãnie de suporterii ªtiinþei
Demis de conducãtorii lui
CFR Cluj dupã ce echipa campioanã a suferit trei eºecuri la
rând, în campionat, Europa
League ºi Cupa României, Dan
Petrescu este solicitat intens de
suporterii Universitãþii Craiova. Majoritatea suporterilor
olteni par convinºi cã unicul
tehnician care poate sã aducã
dupã foarte mulþi ani un titlu
în Bãnie este „Bursucul”. Fanii Craiovei, mari amatori de
spectacol, s-ar împãca ºi cu
jocul pragmatic, fãrã culoare,
pe care-l etaleazã echipele lui
Dan Petrescu, cu condiþia ca
acesta sã aducã trofee la Craiova. „Dan Petrescu, dacã se
vrea performanþã !!!! De jogabonito avem timp dupã 3-4 ani
în care sã luãm 2-3 titluri ºi sã
facem coeficient european!
Asta e prioritatea Universitãþii
la ora asta, un titlu ºi apoi doar
Europa !” scrie un fan care sar resemna ºi cu un fotbal mai
puþin atractiv, dar acompaniat
de performanþe. În momentul
în care clubul din Bãnie ºi-a
redeschis pagina de facebook,
închisã pentru zece zile, dupã
ce a fost atacatã de hackeri,
înaintea meciului de la Botoºani, fanii au postat foarte
multe mesaje în care îl solicitã
ca antrenor la Craiova pe Dan
Petrescu.

Petrescu i-a suflat „la potou”
titlul Craiovei ºi a atacat-o
public deseori

Dan Petrescu a câºtigat 3
ani la rând campionatul în România, cu CFR Cluj, ultima
datã chiar dupã un duel direct
pentru locul 1 cu Universitatea Craiova, în ultima etapã.
Atunci, Petrescu nu s-a aflat
pe bancã, ci în izolare, din cauza coronavirusului, dar ºi de
la distanþã a reuºit sã câºtige
duelul cu Cristiano Bergodi,
dupã ce acesta îl învinsese în
t u r, î n G r u i a . P a r a d o x a l ,
„Bursucul” este preferat de
suporterii Craiovei, deºi aceºtia l-au luat în colimator cu orice ocazie, dar mai ales când a
lansat atacuri asupra rivalei
din Bãnie, pe care a considerat-o avantajatã de arbitraje.
„Au fost douã penalty-uri clare, care nu au fost date. Presiunile pe care le fac cei de la
Craiova au mereu succes.
Toþi arbitrii care vin la Cluj arbitreazã CFR-ul ca ºi cum adversarul ar fi campioana. Noi
nu mai primim de mult penalty-uri” a declarat Petrescu ºi
la ultima apariþie ca antrenor
al CFR-ului, dupã eliminarea
din Cupa României, în faþa lui
Poli Iaºi. ªi nu a fost singura
luare de poziþie a lui Dan Petrescu faþã de Craiova, deºi
din Bãnie replicile au fost mai
rare ºi mai puþin vehemente.

De ce nu este dorit Dan
Petrescu de conducãtorii
Craiovei
Deºi este un antrenor titrat
ºi practic unul care îþi garanteazã performanþa, Dan Petrescu nu este agreat de Mihai Rotaru, finanþatorul Universitãþii
Craiova, cât ºi de alþi oficiali din
Bãnie. Dan Petrescu nu este
genul de antrenor care oferã
ºanse jucãtorilor tineri, ba chiar
este un „duºman” al acestora,
nu în puþine rânduri el umilind
anumiþi jucãtori pe care era nevoit sã-i introducã titulari datoritã regulii under 21, dar pe
care i-a înlocuit imediat dupã
începutul meciului. Craiova
este un club care promoveazã
juniorii, care investeºte peste o
jumãtate de milion de euro anual
în academie ºi care a ºi obþinut
sume importante din vânzarea
tinerilor din pepinierã, aºa încât Dan Petrescu nu se pliazã
deloc pe strategia oltenilor.
Totodatã, deºi eficient, jocul
mai puþin atractiv al echipelor
antrenate de Dan Petrescu nu
este pe placul conducãtorilor din
Bãnie, deoarece acesta îndepãrteazã fanii de pe stadion ºi nu
creºte cota jucãtorilor. Sã nu uitãm cã, deºi nu a câºtigat vreun
titlu, Craiova a încasat aproximativ 20 de milioane de euro din
vânzarea de jucãtori, bani care
au asigurat bugetul clubului, în
timp ce CFR Cluj abia a reuºit
sã-i vândã pe Kevin Boli ºi Mihai Bordeianu, ºi pe sume simbolice faþã de cele încasate de
Universitatea. Calificarea echipei dn Gruia în grupele cupelor
europene a salvat din punct de
vedere financiar sezoanele, nu
neapãrat titlurile obþinute, fiindcã fondul de salarii la CFR este
unul foarte mare pentru România, aproape dublu faþã de cel
de la Universitatea Craiova. Oricum, în ciuda acestor mesaje
care-l cer pe Dan Petrescu pe
banca tehnicã, de-a lungul timpului, la Craiova, rezultatele obþinute fãrã un joc ofensiv, spectaculos, n-au fost apreciate. De
asemenea, atât salariul mare ºi
bonusurile importante solicitate
de Dan Petrescu, dar ºi faptul
cã acesta a atacat Universitatea
Craiova în mai multe rânduri,
sunt motive care-l îndepãrteazã
pe „Bursuc” de clubul din Bãnie. Nu în ultimul rând, antipatia ºi conflictele dintre Dan Petrescu ºi Pavel Badea, directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, care dateazã de câteva decenii, sunt ºi ele pe lista
de pretexte pentru þinerea la distanþã a lui Petrescu de Bãnie.

Craiova a anunþase cã
Papurã va fi antrenor doar „în
perioada imediat urmãtoare”

Suporterii Craiovei au „to-

lerat” numirea lui Cornel Papurã numai cu gândul cã acesta
va fi numai în postura de interimar ºi va fi îndepãrtat imediat dupã ce se vor încheia negocierile cu noul antrenor. Suporterii au invocat chiar exprimarea din postarea clubului la
despãrþirea de Cristiano Bergodi, când oficialii din Bãnie au
anunþat cã Papurã ºi colaboratorii sãi vor conduce echipa
„în perioada imediat urmãtoare”. Deºi echipa a avut rezultate bune ºi a etalat un joc de
calitate în cele douã mandate
scurte ale lui Papurã ca antrenor al „juveþilor”, acesta rãmâne în continuare indezirabil
pentru tifosi olteni, care l-au
contestat cu orice prilej ºi pe
stadion ºi pe paginile de socializare. Pricipalele motive:
apropierea de finanþatorul Rotaru ºi lipsa unui CV solid.

Peluza Nord: „Nu conteazã
rezultatul, sã încheiem
provizoratul”

Iar dupã ce Mirel Rãdoi a
anunþat clar cã nu vine la Universitatea ºi cã nici mãcar nu
s-a aflat în negocieri cu Mihai Rotaru, suporterii au „luat
foc”, disperaþi de faptul cã
Papurã o sã rãmânã antrenor
în continuare. Cei din galerie
au fost cei mai vehemenþi contestatari ai lui „Papi”, aceºtia
numindu-l „impostor” pe cel
care lucreazã în club de 7 ani,
în diverse funcþii. „Nu conteazã rezultatul, sã încheiem provizoratul” au scris ultraºii înaintea meciului de la Botoºani.
„Se fãcurã 14 zile, 2 sãptãmâni
ºi încã ne aflãm „în perioada
imediat urmãtoare!? Impostorul ºi maseurul cu limba încã
submineazã din interior ºansele
Universitãþii Craiova la trofee”
a fost mesajul celor din Peluza Nord. Papurã nu are deloc
credit din partea galeriei, numai cã aceasta a pierdut deja
un „rãzboi” cu Mihai Rotaru,
când l-a contestat pe Mirko Pigliacelli. În ciuda protestelor,
portarul italian a rãmas în con-

lor Craiovei pe pagina oficialã
de facebook: „Dan Petrescu
este liber, ce mai aºtepþi domnule Rotaru!”, „Dan Petrescu,
dacã se vrea performanþã !!!!
De joga-bonito avem timp dupã
3-4 ani în care sã luãm 2-3 titluri ºi sã facem coeficient european! Asta e prioritatea Universitãþii la ora asta,un titlu ºi
apoi doar Europa !”, „Dan Petrescu ne trebuie asta dacã
vrem performanþã dacã nu rãmânem cu tentativele noastre de
antrenori!”, “Dan Petrescu ar
fi ideal!”

tinuare la echipã ºi a trecut un
an de la scandal, iar în varã a
fost aproape de a câºtiga titlul
cu ªtiinþa. Se pare cã Rotaru
nu mai este tentat sã le facã
pe plac ultraºilor, mai ales dupã
ce ultima datã când a þinut
cont de solicitarea acestora ºi
l-a instalat antrenor pe Victor
Piþurcã, rezultatele au fost deloc cele scontate. Mihai Rotaru considerã ºi acum cã dacã
„Piþi” nu ar fi ajuns în Bãnie,
Universitatea ar fi câºtigat titlul anul trecut.
Câteva dintre mesajele fani-

Liga I, etapa a XII-a
Voluntari – Clinceni 3-3
Au marcat: Gheorghe 25 – pen., 90, C. Achim 33 – pen. /
Bilali 10, Cebotaru 14, Rusescu 89.
FC Argeº – Dinamo 0-1
A marcat: Camara 7.
Sepsi – FC Botoºani 2-2
Au marcat: Mitrea 55, Dimitrov 90 / Târcoveanu 36, Keyta 53.
FCSB – UTA 3-0
Au marcat: Man 76 – pen., Coman 89, Olaru 90.
Viitorul – Hermannstadt, amânat
Poli Iaºi – CFR Cluj 0-2
A marcat: Deac 14, 78 – pen.
Astra – Chindia ºi „U” Craiova – Gaz Metan s-au jucat asearã.

CLASAMENT
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1. FCSB
2. Craiova
3. CFR Cluj
4. Sepsi
5. Clinceni
6. UTA Arad
7. Viitorul
8. Voluntari
9. Chindia
10. Mediaº
11. Botoºani
12. Dinamo
13. Hermann.
14. Poli Iaºi
15. FC Argeº
16. Astra

12
11
12
12
12
12
11
12
11
11
12
12
11
12
12
11

10
8
7
5
5
4
4
4
4
4
3
3
2
3
2
2

0
1
3
5
5
5
4
2
2
1
4
3
5
1
3
2

2
2
2
2
2
3
3
6
5
6
5
6
4
8
7
7

34-12
14-5
14-6
17-12
14-9
12-14
17-15
17-19
7-9
17-17
17-19
13-14
11-16
12-31
10-19
11-20

30
25
24
20
20
17
16
14
14
13
13
12
11
10
9
8
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