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Hoţ de lemne
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de armă

Terpeziţa – Comuna
tradiţiilor ţine
pasul cu vremurile
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Locul “minunii” este acum una dintre cele mai bine gospodărite localităţi din Dolj

Maglavitul,
între sacru şi pragmatic
Ion Dinu
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- Asta e diferenţa, Popescule: noi
stăm în stradă şi strigăm, iar ei
stau înăuntru şi tac mâlc, de parcă nimic nu se întâmplă.
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Mesaje
periculoase
Nu puţine mesaje, interesant
confecţionate, din rândul manifestanţilor în Piaţa Universităţii
din Capitală, dar şi livrate de lideri ai principalului partid de guvernământ, induc discret ideea că
alternanţa democratică nu mai
poate rezolva nimic într-o ţară
aflată „în fierbere”. Cu alte cuvinte, exerciţiul democratic nu
i-a adus pe români spre economia de piaţă, ordine şi prosperitate, ci într-o mocirlă a sărăciei,
spaimei şi a celor mai negre presimţiri. Aflată vineri la Iaşi, vicepreşedinta PD-L, Elena Udrea,
ministrul Dezvoltării Regionale,
a făcut o declaraţie deloc plină
de emfază...

actualitate / 5

interviu / 7

Prof. univ. dr. Bianca Predescu:

“Avem nevoie de
o reformă profundă
a întregii organizări
a societăţii
româneşti”

Staţii pentru călători,
trotuare, cimitire împrejmuite
şi o fântână arteziană care va
îmbogăţi centrul comunei
Maglavit. Sunt doar câteva
investiţii pe care primarul Ion
Dinu le-a pus pe hârtie şi
urmează să fie făcute în
comună, în acest an: “Sunt
lucruri pe care le cer oamenii
şi pe care suntem obligaţi să le
facem”, spune edilul, cu
responsabilitate. Anul trecut,
au fost dichisite şcolile, căminele culturale, s-au
pietruit drumurile din
localitate, investiţii care,
adăugate la altele, au
costat în jur de 6,5
miliarde de lei vechi.

Adrian Cioroianu,
invitatul lunii
ianuarie la
„Întâlnirile
SpectActor” ale
Teatrului Naţional
din Craiova
cultură / 9
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 23 ianuarie 2012-anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,3473 ............. 43473
1 lirã sterlinã..........................5,2039.......................52039

Boc spune cã „e
de discutat” dacã e bine
sã avem anticipate
Premierul Emil Boc a salutat, sâmbãtã, într-o conferinþã de presã, convocarea sesiunii extraordinare a Parlamentului, pentru astãzi ºi mâine, el precizând
cã Legislativul va avea posibilitatea sã
întoarcã pe toate faþetele situaþia politicã din România. „E important sã pãstrãm, categoric, cadrul democratic ºi sã
repingem orice formã de violenþã stradalã, sã continuãm ºi sã intensificãm dialogul social ºi politic. Salut sesiunea extraordinarã a Parlamentului, pentru a
merge mai departe în cadrul constituþional pe care îl avem”, a spus Boc. „În
2012 avem alegeri. Sã avem încredere
în ceea ce vor crede românii cã e mai
bine pentru România ºi sã le aºteptãm
votul ºi modul lor de exprimare în alegeri care, repet, în 2012 vor avea loc.
Discutãm dacã e mai bine sã se facã cu
douã luni mai repede decât ar fi programate, dacã se declanºeazã mecanismul
alegerilor anticipate, e de discutat”, a
admis premierul.
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În ciuda refuzului premierului

Ministerul Economiei insistã pentru rectificarea
bugetelor a 50 de companii din subordinea sa
Ministerul Economiei a cerut Guvernului rectificarea bugetelor de venituri ºi
cheltuieli pe anul trecut pentru aproape
50 de companii, inclusiv cu creºteri de
costuri, reclamând, totodatã, cã Finanþele nu au avizat solicitarea, deºi legea nu
împiedicã modificarea acestor bugete
dupã 31 decembrie 2011. Solicitarea de
revizuire a bugetelor a fost argumentatã

Dan Diaconescu se crede
Vlad Þepeº, varianta 2012
La primul congres al Partidului
Poporului, organizat sâmbãtã la Palatul Parlamentului, au venit toþi ºefii
de filiale cu delegaþii lor. Cu aceastã
ocazie, preºedintele Dan Diaconescu
a anunþat cã a ajuns la un milion de
membri: „Deºi suntem singuri, suntem
din ce în ce mai mulþi. Suntem singura forþã politicã din România care în
curând, poate chiar ºi în aceastã searã, vom reuºi sã înregistrãm un milion de membri”. „Aveam 23 de ani în
1989 ºi aveam un vis: sã-mi cumpãr
un televizor. Apoi am visat, uitândumã la acel televizor, sã-mi fac propria
televiziune”, a continuat el. Legat de
alegerile de anul acesta, Diaconescu
e optimist: „Nu cred cã vom obþine
mai puþin de 51% din voturi. (...) Eu
voi fi Vlad Þepeº varianta 2012 (...)
Nu rataþi urmãtoarele douã mandate
ale mele de preºedinte pentru cã nici
nu ºtiþi ce pierdeþi”.
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de minister prin creºterea câºtigului mediu pe economie, redimensionarea activitãþii, diminuarea sumelor alocate de la
buget pentru subvenþii, creºterea numãrului de angajaþi în unele unitãþi, cu avertismentul cã în unele cazuri, precum la filialele Romarm, neaprobarea acestor bugete ar avea „grave consecinþe economice ºi sociale”, relevã un document oficial
obþinut de Mediafax.
Pe lista companiilor cu bugete rectificate au fost incluse ªantierul Naval
Mangalia, Electrica, Nuclearelectrica,
R o m a r m , R o m a e r o , Te r m o e l e c t r i c a ,
Conpet, complexurile energetice Turceni,
Rovinari ºi Craiova, SN Lignitului Oltenia, Societatea Naþionalã a Sãrii, Compania Naþionalã a Uraniului ºi filialele
OPCOM, Teletrans, Formenerg, Smart,
Electrocentrale Galaþi, filialele Hidroserv
Curtea de Argeº, Porþile de Fier, Râmnicu Vâlcea, Sebeº, Haþeg, Cluj, Bistriþa
ºi Slatina, Electrica Muntenia Nord,
Electrica Distribuþie Transilvania Nord,
Electrica Distribuþie Transilvania Sud ºi
Electrica Furnizare.

Ministerul Economiei reclamã, totodatã, cã a primit târziu avizul Ministerului
Muncii pentru modificarea bugetelor, în
timp ce Ministerul Finanþelor a returnat
proiectele fãrã sã le aprobe, dar ºi fãrã
sã indice temeiul legal în baza cãruia acestea nu pot fi acceptate. Conducerea Ministerului Economiei considerã, însã, cã nu
existã un impediment din punct de vedere
legal pentru ca bugetele sã nu fie avizate,
aºa cã solicitã intervenþia Guvernului pentru ca Ministerul Finanþelor sã fie mandatat sã accepte rectificarea.
La sfârºitul anului trecut, preºedintele
Bãsescu a anunþat cã premierul Emil Boc
a respins cerererile de rectificãri bugetare ale marilor companii de stat, el precizând cã sperã ca ºeful Guvernului sã facã
ºi „pasul urmãtor”, adicã „sã-i dea afarã” pe managerii care nu au respectat
parametrii bugetari. ªeful statului a arãtat cã directorii acestor companii „au mizat cã se duce ministrul lor în Guvern, la
prim-ministru, care ar spune «Prea bine,
treacã-meargã, aprobãm noi cã nu aþi reuºit sã atingeþi parametrii»”.

Ziua a IX-a de proteste: Stolojan ne dã speranþe
2.000 de persoane
în stradã, în 18 localitãþi
Sute de bucureºteni au ieºit
ºi sâmbãtã în Piaþa Universitãþii, în ciuda ninsorii de afarã,
protestul lor împotriva clasei
politice, în general, ºi a puterii,
în special, încheindu-se fãrã
incidente. Ca ºi zilele trecute,
manifestaþia a început încã de
dupã-amiazã ºi a numãrat, la
apogeu, maximum o mie de
participanþi. A devenit deja o
regulã ca protestul sã aibã
douã zone de desfãºurare: una
pe trotuarul din faþa Teatrului
Naþional ºi alta la fântâna de la
Facultatea de Arhitecturã.
Manifestaþia s-a încheiat puþin
dupã ora 23.30, când ultimii
manifestanþi de la fântânã au
pãrãsit Piaþa Universitãþii. Cei
din faþa Teatrului Naþional
plecaserã deja, cu mai mult de
jumãtate de orã înainte.
Pentru prima oarã de la
declanºarea protestelor,
manifestanþii din Piaþa Universitãþii au primit numãr de
ordine, pentru a ºti exact câþi
sunt în stradã, a declarat,
pentru Mediafax, Liviu Pop,
secretarul general al Federaþiei
Sindicatelor Libere din Învãþãmânt (FSLI). Acesta a precizat cã el a avut fluturaºi cu
numere de la 1 la 750, iar un
coleg de-al lui a avut fluturaºi
cu numere pânã la 1.500.

În zona din faþa Teatrului
Naþional a avut loc un incident
provocat de un grup de la
partidul Noua Dreaptã, care a
vrut sã afiºeze un banner cu
însemnele organizaþiei. Oamenii din zonã le-au cerut sã
plece ºi, dupã un schimb de
replici, cei câþiva membri s-au
retras, fãrã a mai apuca sã
afiºeze bannerul.
Douã mii de oameni au
protestat, sâmbãtã, în alte 17
oraºe din þarã (Sfântu Gheorghe, Cluj, Timiºoara, Iaºi,
Hunedoara, Deva, Ploieºti,
Sibiu, Suceava, Bistriþa,
Târgu Mureº, Alba, Arad,
Focºani, Târgoviºte, Constanþa ºi Craiova), aceºtia
cerând, ca ºi pânã acum,
demisia preºedintelui Traian
Bãsescu ºi a Guvernului.
Toate manifestaþiile s-au
încheiat pânã la ora 22, fãrã
nici un incident.
ªi ieri, oamenii s-au adunat, puþin dupã ora prânzului,
în Piaþa Universitãþii din
Capitalã, pentru a manifesta
împotriva Guvernului ºi a
preºedintelui Traian Bãsescu.
A fost a zecea zi de miting în
Capitalã, era frig, iar protestatarii stãteau în acelaºi loc
ca ºi în restul de nouã zile ºi
strigau „Demisia”.

Liderul europarlamentarilor
PDL, Theodor Stolojan, a declarat ieri, într-o conferinþã de presã, cã apreciazã eforturile depuse
de români în aceastã perioadã de
crizã economicã ºi cã aceste eforturi vor începe sã dea roade în
curând. Întrebat de jurnaliºti dacã
are un mesaj pentru protestatari
ºi pentru români în general, Stolojan a rãspuns: „Apreciez deosebit eforturile fãcute de români

pentru a repune România pe un
drum normal. Aceste eforturi încep sã dea roade ºi se vor resimþi
curând ºi la nivelul de trai”. Fostul premier a precizat cã situaþia
economicã din þarã ºi mondialã nu
permite o ajustare pozitivã imediatã a nivelului de trai al românilor,
însã þara noastrã are avantajul,
spre deosebire de Italia, Grecia
sau Ungaria, cã s-a stabilizat economic ºi financiar.

CSM-ului îi lipseºte coerenþa ºi celeritatea
în luare deciziilor strategice
Preºedintele ºi vicepreºedintele
Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv judecãtorul Alina Ghica (foto) ºi procurorul Oana
Schmidt Hãinealã, au acordat
un interviu agenþiei Mediafax
în care vorbesc despre modificãrile privind promovarea
la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie, Inspecþia judiciarã ºi
despre 2012 - anul cu mari
provocãri pentru justiþia românã. Preºedintele Alina
Ghica, spune cã poate ceea
ce lipseºte la acest moment
instituþiei sunt coerenþa ºi o
celeritate în luarea deciziilor
strategice, în vreme ce vicepreºedintele Oana Schmidt
Hãinealã pledeazã ca magistraþii sã rãmânã responsabili
ºi echidistanþi. Procurorul
subliniazã, totodatã, importanþa adoptãrii unei noi strategii de resurse umane ºi declarã cã „este extrem de difi-

cil, spre imposibil, sã recrutezi,
într-un singur an, 700 de magistraþi, menþinând, în acelaºi timp,
standardul de calitate”.
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Locul “minunii” este acum una dintre cele mai bine gospodãrite localitãþi din Dolj
Ploile sunt manã cereascã pentru localnici

Maglavitul, între sacru ºi pragmatic
Staþii pentru cãlãtori, trotuare, cimitire împrejmuite ºi o fântânã artezianã
care va îmbogãþi centrul comunei Maglavit. Sunt doar câteva investiþii pe
care primarul Ion Dinu le-a pus pe hârtie ºi urmeazã sã fie fãcute în comunã,
în acest an: “Sunt lucruri pe care le cer
Comuna Maglavit este poate printre cele mai cunoscute
dintre localitãþile doljene. Cei
mai mulþi ºtiu cã a existat aici
un cioban simplu cãruia Dumnezeu i s-a arãtat în persoanã
- lucru mai puþin obiºnuit - redându-i glasul ºi îndemnând lumea la pocãinþã. Însã cei care
au curiozitatea sã ºi vinã în
comunã vor descoperi cã lucrurile ºi-au gãsit o matcã interesantã, care asigurã confortul
fiecãrui locuitor, fãrã sã excludã totuºi elementul sacru al
acestui þinut. “Nu am avut mulþi
bani anul trecut, dar tot am fãcut câte ceva din toate. Ne-am
aºezat la masã împreunã cu
consilierii noºtri ºi am fãcut un
plan cu ce trebuie realizat. Cum

oamenii ºi pe care suntem obligaþi sã
le facem”, spune edilul, cu responsabilitate. Anul trecut, au fost dichisite ºcolile, cãminele culturale, s-au pietruit
drumurile din localitate, investiþii
care, adãugate la altele, au costat în jur
de 6,5 miliarde de lei vechi.

l-a tot ales de mai multe mandate încoace. Ca sã demonstreze cã obiectivele pe care ºi lea trecut pe hârtie ºi existã în
comunã, e dispus sã se ridice
de la birou ºi sã ni le arate.

Cãminele culturale din Maglavit ºi Hunia au fost modernizate
Anul trecut, în comunã, s-au
investit în jur de 6,4 miliarde de
lei vechi. O dorinþã a autoritãþilor locale a fost sã punã la punct
Cãminul Cultural din Maglavit ºi
pe cel din satul Hunia. Ambele
clãdiri au fost dotate cu uºi ºi
ferestre termopan. “La cãminul
din Maglavit am cheltuit puþin
mai mult, adicã în jur de 900 de
milioane de lei, pentru cã e vorba de o clãdire mai mare decât

“Crãiþele” din Maglavit
Cei din comuna Maglavit au o ambiþie: sã devinã celebri prin folclorul autentic pe care îl pãstreazã. În localitate a luat fiinþã ansamblul
folcloric “Crãiþele”, format din dansatoare, dar ºi interprete ale cântecului popular din partea locului. Autoritãþile sunt hotãrâte sã promoveze
mãiestria ºi talentul fetelor la concursuri ºi festivaluri naþionale.

am stabilit, aºa am ºi pus în
practicã”, spune cu chibzuinþa
care-l caracterizeazã primarul
Ion Dinu, ancorat de mulþi ani
în problemele comunitãþii, care

Tineretul s-a apucat
de munca câmpului
În Maglavit, tot terenul
agricol este muncit în arendã, o metodã care se dovedeºte a fi destul de eficientã pânã acum. Primarul Ion
Dinu spune cã majoritatea
celor care au luat în arendã
pãmânturile sãtenilor sunt
tineri ºi se îngrijesc sã
scoatã cantitãþi mari de produse, îndeosebi grâu ºi porumb. Mulþi dintre arendaºi
au accesat fonduri europene cu care ºi-au cumpãrat
utilaje agricole.

cea pe care o avem în Hunia.
În plus, aici am amenajat ºi un
grup sanitar în incintã, care nea costat în jur de 400 de milioane de lei. Sunt însã niºte investiþii care meritã, pentru cã orice
activitate publicã o vom organiza în acele cãmine”, spune primarul Ion Dinu. Cãminul Cultural din satul Hunia a fost dotat cu tocãrie PVC, Primãria
Maglavit alocând 250 de milioane de lei vechi. De altfel, în
acest an, autoritãþile ºi-au propus ca, tot în Hunia, sã împrejmuiascã cimitirul, sã pietruiascã drumurile, sã amenajeze
douã staþii pentru microbuze ºi
sã refacã mica piaþã care a
existat odatã în centrul satului.

Cele douã cimitire vor fi
împrejmuite cu garduri
Lucrãrile de investiþii vor con-

Primarul Ion Dinu spune cã ploile rãzleþe din ultimele
zile care au cãzut ºi la Maglavit sunt manã cereascã pentru agriculturã: “Au fost puþine, dar sunt binevenite pentru
cã le-au permis oamenilor sã facã arãturile. Era mai grav
dacã nu erau nici acestea”. Se aºteaptã mãcar pe atât ca
sã se poatã face acum fertilizarea solului, astfel încât, ajutat, pãmântul sã dea roade bogate.

tinua ºi în acest an în localitatea Maglavit. Primarul Ion Dinu
a spus cã vor fi punctate acele
obiective mãrunte, dar care sunt
atât de utile locuitorilor. În primul rând, cimitirul din aceastã
localitate va fi împrejmuit. Pavelele care vor fi recuperate de
pe trotuarele din localitate –
acestea urmând sã fie modernizate din nou – vor ajunge pe
aleile din cimitir, astfel încât cei
care merg la mormintele celor
dragi sã poate sã aibã acces
fãrã sã se murdãreascã pe în-

Se lucreazã la pictura
mãnãstirii Maglavit
Cei care nu au mai vizitat de
mult timp mãnãstirea Maglavit
ºi se gândesc sã facã un popas
în viitor vor face drumul din sat
ºi pânã în pãdurea în care se aflã
locaºul asfaltat, neted ca-n palmã. Aºezãmântul monahal a fost
împrejmuit cu un gard solid, iar
în acest moment se lucreazã la
repictarea bisericii principale.
Slujbele sunt þinute, dupã rânduialã, de o micã obºte de mãicuþe
la subsol, acolo unde a fost amenajat un frumos paraclis.
cãlþãminte. ªi în Maglavit vor
fi amenajate staþii acoperite
pentru preluarea cãlãtorilor. Primarul intenþioneazã sã dichiseascã ºi centrul localitãþii. Pavelele de pe trotuare vor fi înlocuite cu altele noi. Pãrculeþul din
faþa magazinului universal va
avea o altã înfãþiºare. “Vrem sã
punem mobilier , bãncuþe ºi mãsuþe. Dacã banii ne ajung, ne
gândim sã construim ºi o micã
fântânã artezianã care sã marcheze, într-un fel, centrul comunei”, mai spune, cu însufleþire
primarul Ion Dinu.

ªcolile vor fi monitorizate
video ºi în exterior
O grijã aparte este acordatã
însã ºcolilor din localitate. Anul trecut, în infrastructura reþelei ºcolare s-au fãcut investiþii considerabile, cheltuindu-se pe reabilitãri ºi
dotãri în jur de 1,5 miliarde de lei
vechi. Autoritãþile locale au început sã împrejmuiascã ªcoala cu
clase 1-8 din Maglavit cu un gard
solid, lucrare care va fi terminatã
abia în acest an. Tot anul trecut,
la aceeaºi ºcoalã a fost reabilitatã

Parc auto pentru lucrãrile mari
Primãria Maglavit ºi-a achiziþionat propriile utilaje cu care sã-ºi facã
lucrãrile în domeniul construcþiilor. S-a creat un mini-parc auto în care se
gãsesc un excavator, un autogreder, tractoare cu remorcã. “Ne folosim
de ele ori de câte ori avem nevoie, nu mai trebuie sã le închiriem de la alþii
pe niºte sume mari”, a spus primarul comunei Maglavit, Ion Dinu. Primãria intenþioneazã acum sã construiascã ºi o clãdire pentru pãstrarea lor.

centrala de încãlzire care funcþioneazã cu lemne ºi s-a amenajat o
bazã sportivã. Numai aceastã din
urmã lucrare a necesitat o sumã
de 600 de milioane de lei vechi.
“Anul acesta, ne-am propus sã
consolidãm acoperiºul atelierului
care existã în curtea ºcolii de la
Maglavit. Mai vrem sã pavãm toate trotuarele care duc spre ªcolile
nr. 1 ºi nr. 2 din Maglavit ºi sã
montãm sisteme de monitorizare
video în exteriorul clãdirilor, pentru cã în interiorul lor am montat
deja”, a enumerat primarul Ion
Dinu investiþiile care, luate la un
loc, tind sã schimbe din ce în ce
mai mult faþa comunei Maglavit.

O hartã cu punctele
de colectare a gunoaielor
Autoritãþile din comunã au
stabilit 28 de puncte pentru
colectarea gunoaielor de la
localnici. Se aºteaptã acum
implementarea masterplanului de deºeuri, care este
iniþiat la nivelul Consiliului
Judeþean Dolj. În urma
acestui proiect, fiecare
gospodãrie din Maglavit ar
urma sã primeascã tomberoane ºi pubele, iar Primãria
va avea maºini speciale
pentru colectarea, compactarea ºi transportul gunoaielor menajere.
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A rãmas fãrã pistolul
procurat ilegal din Bulgaria
Poliþiºtii Biroului Arme,
Explozivi ºi Substanþe Periculoase (BAESP) din cadrul
IPJ Dolj, împreunã cu cei ai
Poliþiei municipiului Calafat,
în urma activitãþilor desfãºurate sâmbãtã, 21 ianuarie a.c.,
l-au depistat pe Florin Hondor, de 31 de ani, din localitate, care deþinea fãrã drept
un pistol de autoapãrare cu
gaze, marca Ekol, de calibrul
9 mm, fãrã muniþie. Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, din primele
cercetãri efectuate, s-a stabilit cã bãrbatul îºi achiziþionase pistolul de Revelion, din Bulgaria, de la Vidin ºi îl introdusese ilegal în
þarã. “Arma a fost ridicatã în vederea cercetãrilor, pe numele bãrbatului fiind întocmit dosar penal sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de deþinere de armã neletalã din categoria celor supuse
autorizãrii, fãrã drept ºi contrabandã calificatã”, a declarat agent
Amelia Cãprãrin, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Agentul Durãu este liber
Agentul de poliþie Cristian
Denis Durãu, de 33 de ani,
de la Secþia de Poliþie Ruralã
Coºoveni, trimis în judecatã
de procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj pentru luare de mitã în formã
continuatã, a fost eliberat din
arest. Curtea de Apel Craiova
a respins, vineri, 20 ianuarie
a.c., recursul formulat de procurori împotriva hotãrârii din
16 ianuarie a.c. a Tribunalului Dolj prin care s-a dispus înlocuirea
mãsurii arestãrii preventive cu cea a obligãrii de a nu pãrãsi localitatea de domiciliu, respectiv municipiul Craiova. Instanþa a stabilit cã acesta trebuie sã se prezinte la organul de urmãrire penalã
sau la instanþa de judecatã, ori de câte ori este chemat ºi la toate
termenele de judecatã, sã se prezinte la organul de poliþie desemnat cu supravegherea sa, respectiv Poliþia Municipiului Craiova,
sã nu îºi schimbe locuinþa fãrã aprobarea organului judiciar care
a încuviinþat mãsura, sã nu deþinã, sã nu foloseascã ºi sã nu
poarte nici o categorie de arme, sã nu se apropie de martorii din
dosar ºi sã nu exercite profesia în exerciþiul cãreia a sãvârºit
fapta. În aceste condiþii, poliþistul va fi judecat în stare de libertate, urmãtorul termen al procesului fiind stabilit pe 6 februarie
a.c.. Reamintim cã agentul de poliþie a fost arestat la sfârºitul
anului trecut, dupã ce s-a stabilit cã luase mitã de la doi ºoferi
pentru a nu-i lãsa fãrã permisele de conducere.

Arestat dupã ce a înjunghiat
un bãrbat
Un tânãr de 17 ani, din localitatea Piscu Vechi, a ajuns
dupã gratii, în cursul zilei de
sâmbãtã, fiind cercetat pentru tentativã de omor.
Potrivit reprezentanþilor
IPJ Dolj, poliþiºtii din Calafat au fost sesizaþi, în noaptea de vineri spre sâmbãtã,
despre faptul cã la un bar din
Piscu Vechi s-a produs un
scandal, în urma cãruia o persoanã a fost transportatã la spital. La faþa locului a ajuns echipa operativã de cercetare ºi un
procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, în urma cercetãrilor stabilindu-se cã, pe fondul consumului de alcool, între Gheorghe ªipanu, în vârstã de 30 de
ani, din comuna Seaca de Câmp, ºi Costin B., de 17 ani, din
Piscu Vechi, a izbucnit un conflict în timpul cãruia tânãrul de
17 ani a scos un cuþit ºi i-a aplicat lui ªipanu o loviturã în zona
abdominalã. Victima a fost transportatã la spital, medicii stabilind cã leziunea suferitã i-a pus viaþa în primejdie, astfel cã,
în sarcina lui Costin B. a fost reþinutã infracþiunea de tentativã
la omor. Acesta a fost audiat de procuror, apoi prezentat judecãtorilor de la Tribunalul Dolj, care, sâmbãtã, au emis pe numele sãu mandat de arestare preventivã pentru o perioadã de
20 de zile. Tânãrul a fost introdus în arestul IPJ Dolj.
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Hoþ de lemne oprit
cu focuri de armã
Poliþiºtii Secþiei Rurale Rast au
fost nevoiþi sã foloseascã armamentul din dotare pentru a opri un
hoþ de lemne. Oamenii legii au surprins, sâmbãtã dupã-amiazã, un
bãrbat cu o cãruþã încãrcatã cu
Poliþiºti din cadrul Secþiei de
Poliþie Ruralã nr. 8 Rast, în timp
ce executau o acþiune pe raza localitãþii, sâmbãtã dupã-amiazã, în
jurul orei 14.00, au observat o cãruþã încãrcatã cu material lemnos.
Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, oamenii legii i-au fãcut cãruþaºului semn sã opreascã, însã
acesta nu s-a conformat ºi a luat-o
pe câmp cu atelajul, astfel cã
poliþiºtii au pornit în urmãrirea lui.
Oamenii legii l-au somat sã se
opreascã, au tras cinci focuri de
armã în aer ºi au reuºit, într-un
final, sã-l blocheze într-o vale.
“Întrucât suspectul nu s-a conformat somaþiilor fãcute de poliþiºti, a fost folosit armamentul din
dotare, fiind executate în plan
vertical mai multe focuri de armã.
La un moment dat, atelajul a fost
blocat, iar persoana în cauzã a încercat sã fugã, însã poliþiºtii l-au
prins ºi l-au condus la sediul unitãþii”, a declarat purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, agent Amelia Cãprãrin. Fugarul a fost identificat,
stabilindu-se cã este vorba despre
Manix Stãncoi, de 35 de ani, din
comuna Ghidici, iar din cercetã-

lemne, i-au fãcut semn sã opreascã, însã cãruþaºul a luat-o pe câmp,
poliþiºtii trãgând cinci focuri pentru a-l opri. Bãrbatul este acum
cercetat pentru tãiere ºi sustragere de material lemnos.

rile efectuate a rezultat cã materialul lemnos pe care îl avea în cãruþã fusese sustras din pãdurea de
pe raza localitãþii Poiana Mare.
“Cercetãrile sunt continuate de
poliþiºti cu suspectul în stare de

libertate, pe numele celui în cauzã fiind întocmit dosar penal sub
aspectul sãvârºirii infracþiunilor de
tãiere ºi sustragere de material
lemnos”, a mai precizat agent
Amelia Cãprãrin.

O ttânãrã
ânãrã de 17 ani, ucisã de vitezã
O tânãrã în vârstã de 17 ani, din Bãileºti,
Beatrice Secu, ºi-a pierdut viaþa, sâmbãtã
dimineaþa, în urma unui tragic accident de
circulaþie petrecut în localitate. Fata, care
era elevã ºi fotomodel la One Models
Agency, se afla pe locul din dreapta al unui
Tragedia s-a petrecut
sâmbãtã dimineaþa, în jurul
orei 03.00, pe strada “Gabroveni”, din Bãileºti. Conform poliþiºtilor de la Rutierã, Andrei Gãinã, de 19 ani,
din localitate, în timp ce
conducea un autoturism
Ford Mondeo, din cauza
faptului cã nu a adaptat viteza de deplasare la condiþiile de drum, carosabilul
fiind umed, într-o curbã a
derapat ºi s-a izbit violent
de un stâlp din beton. În
urma accidentului, Beatrice
Secu, de 17 ani, tot din Bãileºti, elevã la Liceul “Mihai
Viteazul” din localitate, care
se afla pe locul din dreapta
faþã al autoturismului, ºi-a
pierdut viaþa. ªoferul a fost
transportat la spital pentru
îngrijiri medicale, rãnile su-

autoturism condus de un tânãr de 19 ani
care, din cauza vitezei, a pierdut controlul volanului ºi s-a izbit cu maºina de un
stâlp. Tânãrul este acum cercetat pentru
ucidere din culpã ºi conducere sub influenþa bãuturilor alcoolice.

ferite de el nefiind foarte
grave, însã i s-au recoltat ºi
probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei, întrucât
poliþiºtii îl suspecteazã cã ar
fi consumat alcool înainte
de a se urca la volan. “Pe
numele conducãtorului auto
au fost întocmite acte premergãtoare începerii urmãririi penale sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de ucidere din culpã, iar întrucât
acesta emana miros de bãuturi alcoolice i-au fost recoltate probe de sânge în
vederea stabilirii alcoolemiei, în sarcina sa fiind reþinutã ºi infracþiunea de
conducere sub influenþa bãuturilor alcoolice”, a precizat agent Amelia Cãprãrin,
purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj.
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Mesaje periculoase
MIRCEA CANŢĂR
Nu puţine mesaje, interesant confecţionate, din rândul manifestanţilor din Piaţa Universităţii din Capitală, dar şi livrate de lideri
ai principalului partid de guvernământ, induc discret ideea că alternanţa democratică
nu mai poate rezolva nimic într-o ţară aflată
„în fierbere”. Cu alte cuvinte, exerciţiul democratic nu i-a adus pe români spre economia de piaţă, ordine şi prosperitate, ci într-o
mocirlă a sărăciei, spaimei şi a celor mai
negre presimţiri. Aflată vineri la Iaşi, vicepreşedinta PD-L, Elena Udrea, ministrul Dezvoltării Regionale, a făcut o declaraţie deloc
plină de emfază, din care răzbătea exact ideea
nefastă că, în acest moment, nu există o
credibilă alternativă politică, subliniind că
protestele sunt îndreptate împotriva întregii
clase politice şi a tuturor politicienilor din
ultimii 20 de ani. Într-o astfel de logică, evident discutabilă, soluţia pentru România
n-ar fi decât în afara României, fără a mai
avea mare tangenţă cu democraţia. Evident,
acest raţionament ne aparţine, să nu se creadă cumva că i-l atribuim doamnei Elena
Udrea. Şi continuăm. Locul cel mai potri-

vit pentru şedinţele Parlamentului ar deveni,
cum spunea într-o împrejurare CTP, cimitirul de la Săpânţa. Nu este prea clar ce a
vrut să spună doamna Elena Udrea, dacă
s-a gândit sau nu la un „domn străin” pentru păstorirea politico-economică, cum am
mai avut, a unei ţări din spaţiul UE. Toţi
putem călca în străchini. Sinceritatea n-a
fost socotită niciodată drept o virtute politică. Dar ceea ce a insinuat doamna Elena
Udrea, să admitem într-un moment de neinspiraţie, încercând să lovească, cum era fi-

resc, în opoziţie, este de-a dreptul riscant:
suntem cu toţii cetăţenii României, animaţi
de mândrie naţională, poate în doze diferite,
stăpâni pe destinul nostru, şi nu nişte triburi
rătăcitoare între Carpaţi şi Dunăre. Invocând
„calea dialogului” pentru identificarea oricărei
soluţii fertile, doamna Elena Udrea omite că,
de fapt, şi scrutinul anticipat, mai exact
devansat cu câteva luni, nu reprezintă altceva decât consultarea poporului. Într-un
moment de oboseală, de pierdere a încrederii poporului, şi destule alte semne. Oricum am întoarce lucrurile, soluţia, în mod
inevitabil, că ne place ori ba, este doar politică. Toţi cetăţenii care au dreptul la vot
pot să-şi exprime astfel punctul de vedere,
în căutarea unui climat psihologic mai confortabil. Şi dacă, prin scrutin naţional, poporul va dori ca Victor Ponta să-l schimbe
pe Emil Boc, atunci acest lucru se va întâmpla. Tergiversarea, prin platitudini de
acum cunoscute, nu înseamnă altceva decât pregătirea rolului de membru bolnav al
UE. Dar membru. Ori dacă gândirea unora
e bântuită de asemenea ceţuri zglobii, ce să

mai pretindem? Să admitem ceea ce liderul
grupului PD-L în Parlamentul European,
Theodor Stolojan, a spus ieri, în cadrul unei
conferinţe de presă: „Guvernul ar trebui
să-şi ducă mandatul la capăt. (...) România nu îşi permite alegeri anticipate”. Recidiva e mama onorabilităţii. Mai rămân
protestatarii de convins. Şi uşor, după cum
se vede, nu este. „România trebuie să se
împrumute în continuare. Liderii politici
uită că România are 97 de miliarde de euro
datorie externă, din care 77 de miliarde de
euro sunt împrumutate de populaţie şi de
mediul privat (...), iar la ora actuală piaţa financiară europeană este blocată din
punctul de vedere al pieţei interbancare”,
mai adăuga acelaşi politician. Orice minte
normală discerne că soluţia politică nu se
află în Piaţa Universităţii. Ci în Parlament,
unde, pentru astăzi, este prevăzută o sesiune extraordinară. Cu ce rezultate, vom trăi
şi vom vedea, fiindcă deja protestele de la
Bucureşti au ajuns un măr al discordiei în
Parlamentul European, între socialişti/liberali/ecologişti şi populari.

Şi în week-end au continuat protestele în Craiova,

Militarii disponibilizaţi
vor alegeri prezidenţiale şi
parlamentare anticipate
Sâmbătă, 21 ianuarie a.c., principalele
artere ale Craiovei au fost blocate pentru o vreme de protestatari. Decizia de
blocare a străzilor a fost luată de Poliţia
Rutieră, pentru că peste 600 de manifestanţi au fost pe străzi şi mai bine de 100
de jandarmi au fost mobilizaţi. Ulterior,

sindicatul militarilor s-a alăturat protestatarilor, astfel mitingul a strâns în jur
de 1.000 de oameni. Militarilor în rezervă, şi celorlalţii protestatari li s-au alăturat şi foarte mulţi tineri, care au scandat lozinci împotriva preşedintelui Traian Băsescu şi a Guvernului.
falsă: “Tot încearcă să ne spună
pedeliştii că Boc şi Băsescu sunt
de neînlocuit, că nu avem pe cine
pune în locul lor. Vreau să-i transmit preşedintelui nostru scump şi
drag că sunt pline cimitirele de
oameni de neînlocuit. Să-i dăm
jos pe aceşti nenorociţi şi să ne
întâlnim în parcuri cu copiii şi
nepoţii, la terase, cu zâmbetul pe
buze, nu asupriţi ca acum”.

„Sunt gata să-mi dau demisia
din Senat, ca să putem avea
alegeri anticipate”

La mitingul de sâmbătă, de la
Craiova, pentru prima dată, organizatorii şi politicienii din opoziţie au luat cuvântul. Discursurile acestora, anti-guvernamentale şi anti-prezidenţiale, au fost tăioase. Mihai Fifor, preşedintele
PSD Craiova, le-a spus celor prezenţi la proteste că cei de la guvernare au ajuns prea târziu la
ideea că este nevoie de un dialog: “Cei de la PDL au început
mai nou să spună că vor dialog.

Când au tăiat salariile v-au întrebat ceva? Când au trecut legea
pensiilor prin fraudă au dialogat
cu cineva? Şi dacă tot vor dialog, întreb şi eu unde sunt parlamentarii PDL? De ce nu sunt
acum în piaţă să vă asculte problemele?”. Iulian Bucur, preşedintele PC Dolj, le-a transmis pedeliştilor că nu sunt de neînlocuit, că ideea pe care vor să o
inoculeze populaţiei, că şi celelalte partide sunt la fel, este una

Senatorul PNL Mario Ovidiu
Oprea, prezent la miting alături
de deputatul Ionuţ Stroe, şi-a
cerut scuze că are acelaşi nume,
cu ministrul Apărării Naţionale,
Gabriel Oprea, care le-a făcut
atâta rău milita rilor: “Îmi cer
scuze că port acelaşi nume de
familie cu un ministru pe care
ştiu că nu-l iubiţi deloc, domnul
Gabriel Oprea. Un ministru pe
care l-am chemat de nenumărate ori în faţa comisiei de apărare ca să se bată pentru dumneavoastră. N-a venit niciodată. Nu
s-a evidenţiat cu nici o acţiune
prin care să vă susţină drepturi-

le. S-a evidenţiat printr-un singur lucru: plimbările pe care le
face cu elicopterul pe la filialele
sale de partid, să stabilească cine
e şeful trădătorilor din fiecare
judeţ. Ei spun că se face economie prin comasarea alegerilor. Nu
se face economie nici măcar cât
un singur tun dat de Udrea. Sunt
gata să-mi dau demisia, luni, din
Senat şi sper să-şi dea demisia
toţi parlamentarii, ca să putem
avea alegeri anticipate”.

„Jos Guvernul,
alegeri anticipate!”
La protestul de la Craiova a
fost prezentă şi învăţătoarea Cristiana Anghel, din Caracal, cunoscută de români pentru că a intrat
în greva foamei în semn de protest faţă de măsurile de austeritate luate de Guvern. Aceasta a
făcut îndemn la unitate, sfătuindu-i în acelaşi timp pe oameni să
rămână în stradă până la căderea
Guvernului. “Vă fac o declaraţie
în premieră, un lucru pe care nu
l-am mai spus până acum: Jos
Băsescu! Se tot încearcă să ni se
picure în urechi că nu avem alternativă, că nu avem pe cine

pune în loc, că poate ar trebui să
ne facem propriul partid. Oare
acestea nu sunt tot diversiuni ale
domnului preşedinte?! Vă spun un
lucru: când intră ursul peste oi la
stână, câinii se bat cu el cu preţul vieţii. Întâi îl gonesc din stână, apoi stabilesc care-i câinele
alfa şi cine trebuie să conducă
mai departe. Jos Guvernul, alegeri anticipate!”, a spus Cristiana Anghel. Militarii disponibilizaţi
şi cei în rezervă au cerut: demisia preşedintelui Traian Băsescu,
şi a actualului guvern; relegitimarea conducerii statului şi a Parlamentului României prin organizarea de alegeri prezidenţiale şi parlamentare anticipate, separate de
cele locale; repunerea Parlamentului României în drepturile sale
legale prin interzicerea adoptării
ordonanţelor de urgenţă sau asumarea răspunderii; interzicerea
traseismului politic prin legiferarea pierderii mandatului de către
cei care trec la o altă formaţiune
politică decât cea sub sigla căreia au fost aleşi; depolitizarea Curţii Constituţionale şi a celorlalte
instituţii ale statului.
MARIN TURCITU
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Europarlamentarul Marian Jean Marinescu

„Indiferent cine a fost la putere, eu nu
mi-am criticat guvernul la Bruxelles”
Eurodeputatul PSD Rovana Plumb a
anunþat, sâmbãtã, cã liderii USL, Victor
Ponta ºi Crin Antonescu, vor cere în Parlamentul European o dezbatere pe tema
“derapajelor democratice” din România
ºi o rezoluþie împotriva autoritãþilor de
la Bucureºti, care s-ar putea încheia cu
sancþiuni precum ridicarea dreptului de
vot. Aºa cum era de aºteptat, reacþiile

din partea eurodeputaþilor PDL, membri
ai grupului PPE, nu s-au lãsat aºteptate. În acest context, vicepreºedintele
PPE, europarlamentarul Marian Jean
Marinescu a þinut ieri o conferinþã de
presã, la Craiova, în cadrul cãreia ºi-a
exprimat dezamãgirea vizavi de modul
în care înþeleg unii dintre colegii domniei sale sã-ºi facã treaba la Bruxelles.
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Europarlamentarul Marian Jean
Marinescu a prezentat în antitezã
mai multe tipuri de rezoluþii, spunând cã doar unele au fost iniþiate
în folosul cetãþenilor români. „Aº
vrea sã vã reamintesc niºte lucruri
întâmplate anul trecut. În luna decembrie au fost în Parlamentul
European prezentate ºi votate douã
rezoluþii, una referitoare la Schengen, la care iniþiatorul principal am
fost eu. Atunci PE a cerut din nou
ca România ºi Bulgaria sã fie acceptate în spaþiul Schengen ºi cealaltã referitoare la restricþiile pe piaþa muncii. Sunt rezoluþii elaborate
de deputaþii PDL în PE, rezoluþii
care se referã la interesele cetãþenilor români ºi care nu ºtiu dacã
au contribuit la ceea ce s-a întâplat ulterior, dar sunt absolut convins cã cei care au sprijinit în Finlanda ridicarea restricþiilor s-au
folosit ºi de aceastã rezoluþie”, a
spus Marian Jean Marinescu.

Adevãruri trunchiate

Marinescu a precizat cã atât el,
cât ºi colegii sãi au încercat sã-ºi
facã treaba în PE, unii mai bine,
alþii mai prost, dar fiecare a elaborat în 2011 câte un raport, ce poate fi accesat pe site-ul Parlamen-

tului European. „Am fãcut aceastã introducere pentru a încerca sã
vã prezint care este situaþia în PE,
cine ºi cu ce se ocupã. Noi, bineînþeles, ne ocupãm cu activitatea
de deputat. Ce trebuie sã facã un
deputat?! Sã facã legi, normal... ªi
dacã vã uitaþi pe site, acolo unde
este postatã activitatea europarlamentarilor, o sã vedeþi cã toþi deputaþii PDL au câte un raport, cel
puþin un raport, adicã am contribuit la elaborarea legislaþiei europene. Bineînþeles, poate unii mai
bine, poate alþii mai puþin bine. În
decursul activitãþii, ºi pentru aceste
rapoarte, rezoluþii, facem totul pentru apãrarea interesului naþional,
aºa cum am þinut sã precizez de
fiecare datã. Poate oamenii nu cred
acest lucru, zicând cã nu trebuie

sã ne uitãm la cuvinte mari, dar vam dat douã exemple care justificã
spusele mele. Ce se întâmplã în partea cealaltã? Se trimit mail-uri care
nu fac altceva decât sã denigreze
România, spunându-se lucruri negative despre þara noastrã, tot felul
de intervenþii în PE, spunându-se
adevãruri trunchiate”, a precizat
europarlamentul Marinescu.

În Ungaria, situaþie total diferitã

Vicepreºedintele PPE a mai spus
cã în Ungaria este o situaþie total
diferitã de cea din România, deoarece ea este determinatã de aplicarea unor legi votate în Parlamentul
ungar. „Sãptãmâna trecutã a fost
o dezbatere despre preºedinþia danezã. În timpul acelor luãri de cuvânt, a existat ºi una fãrã nici o
legaturã cu subiectul, ea privea
România, dar nu în sensul bun, din
contrã. A mai fost o dezbatere despre Ungaria, nu vreau sã comentez situaþia vecinului nostru. Eu
cred cã fiecare stat membru trebuie sã-ºi rezolve problemele interne, dar, bineînþeles, trebuie sã respecte ºi tratatele europene. În Ungaria este o situaþie determinatã de
niºte legi votate în Parlamentul
ungar... de niºte legi, nu de Constituþie, deoarece
Constituþia a fost
votatã anul trecut,
pentru cã legile au
fost votate în 30
decembrie ºi Comisia Europeanã a
avut comentarii referitoare la acele
legi. În timpul acestor dezbateri, au
fost alte douã luãri
de cuvânt a doi deputaþi social-democraþi, fãrã absolut nici o legãturã cu subiectul”, a
spus Marinescu.

Dezbatere extinsã
Europarlamentarul democrat-liberal a mai þinut sã spunã cã social-democraþii ar dori o extindere
a dezbaterii pe Ungaria ºi la România, dar acest lucru ar avea consecinþe nefaste asupra viitorului economic al þãrii noastre. „Ce vor de
fapt?! Sã nu credeþi cã nu ne dãm
seama ce se întâmplã. ªtiam de
sãptãmâna trecutã cã vor sã determine o extindere a dezbaterii pe
Ungaria la România ºi Bulgaria, fãrã
nici un fel de motiv. De asemenea,
pe baza dezbaterii de sãptãmâna
trecutã, în cadrul miniplenarei de
la Bruxelles se va vota o rezoluþie

ºi vor sã introducã în aceea rezoluþie ºi România ºi Bulgaria. Dupã
pãrerea mea, fãrã nici un fel de
motiv ºi dupã pãrerea multora. Ieri
(n.r sâmbãtã) am vãzut niºte declaraþii, motiv pentru care v-am
oferit astãzi (n.r ieri) sã vedeþi ce
înseamnã Articolul 7. Pentru ca
sã declari cã vei solicita începerea
procedurii în conformitate cu Articolul 7, care este o procedurã
foarte lungã, dar care ar putea sã
aibã niºte consecinþe foarte grave
asupra þãrii pe care de fapt zici cã
o aperi în Parlamentul European, mi
se pare un lucru care de fapt nu are
nici o legãturã cu datoria ta de deputat european”, a spus europarlamentarul Marinescu.

Pactul de stabilitate încurcã
calculele guvernelor

Deputatul Marian Jean Marinescu spune cã în PE au avut loc dezbateri vizavi de stabilitatea economicã, a monedei euro s-a propus
ºi votat chiar ºi un pact de stabilitate, care a trecut într-adevãr fãrã
votul socialiºtilor, dar care a liniºtit spiritele pe pieþele europene. „Aþi
urmãrit ce se întâmplã în Europa?
Aþi vãzut fluctuaþia pieþelor? Pãi ºi
noi putem sã avem probleme la
bãnci, la credite, deci totul se va
duce cãtre economie ºi nu cred cã
face bine nimãnui, nici cel puþin
celor care ar încerca sã vinã la
putere prin astfel de încercãri. Aºa
cã aceasta ar fi diferenþa între o
astfel de rezoluþie ºi a celor douã
rezoluþii prezentate la începutul
conferinþei. În Parlamentul European au avut loc ample dezbateri,
dar pe subiectul stabilitate economicã, stabilitatea monedei europene, stabilitate financiarã. Ce s-a
spus în acest sens?! Cã statele
membre nu au respectat pactul de
stabilitate ºi creºtere. Adicã cele
douã condiþii: 3% - deficit ºi 60%
- dobândã. Care a fost urmarea la
aceste dezbateri? Pachetele legislative, pe care Parlamentul European le-a impus aproape Consilului European, ºi tratatul interguvernamental care se va discuta pe 30
ianuarie ºi care prevede introducerea în legislaþia naþionalã sau în
Constituþie aceste condiþii: 3% ºi
60%. Vã reamintesc cã în toamnã, pachetul de ºase legi, care
acum este aproape integral transpus în tratatul interguvernamental,
a trecut prin PE împotriva voturilor socialiºtilor, pachet care asigurã stabilitatea monedei euro”, a precizat vicepreºedintele PPE.

Belgia se pregãteºte de grevã
generalã
Nimeni nu poate da mai mult.
Aºa susþine deputatul PDL ºi mai
dã ca exemplu Belgia, al cãrui buget a fost returnat de Comisia Europeanã pe motiv cã nu respectã
termenii pactului de stabilitate. „Ce
a fãcut România?! A încercat sã
se încadreze în aceste condiþii ºi
este pe drumul cel bun. Este adevãrat, cu efectele negative asupra
oamenilor pe care nu le putem nega
nici noi. Dar oricine ar veni, adicã
ºi dacã ar veni politicieni din afara
þãrii, cã astfel s-ar îndeplini cea mai
fierbinte dorinþã a oamenilor, pentru cã în acest moment, românii
resping toþi politicienii, ca sã poþi
sã realizezi dorinþele oamenilor trebuie sã ai bani din buget. De unde
bani? Din împrumuturi? Pãi Comisia Europeanã a respins sãptãmâna trecutã bugetul Belgiei pentru cã
nu se încadra în planul de a intra
în deficit sub 3%. ªi Belgia s-a
conformat. A scãzut cheltuielile cu
1 miliard de euro. Consecinþa?! Pe
30 ianuarie, în Belgia este grevã
generalã. Eu vreau sã vã prezint
doar lucruri clare, reale. Principala noastrã sarcinã este sã apãrãm
interesul naþional indiferent dacã
suntem sau nu la putere”, a subliniat Marian Jean Marinescu.

Lecþie europeanã

Eurodeputatul Marinescu spune cã el nu a criticat guvernul niciodatã ºi se referã mai ales la perioada în care era la Bruxelles, iar
partidul sãu în opoziþie. „Eu am
fost acolo ºi atunci când partidul
meu nu era la putere. Nu cred cã
aþi auzit vreodatã vreo intervenþi
de-a mea împotriva guvernului þãrii
mele, indiferent din ce partide ar
fi el format ºi niciodatã nu o voi

face. Am fãcut exact acelaºi lucru, tot timpul: am sprijinit România cât am putut eu. Eu cred cã
astfel de lucruri ar trebui taxate
de oameni, indiferent de situaþia
actualã din þara noastrã. Este adevãrat, poþi sã spui ce se întâmplã
acolo, sã încerci politic sã îndrepþi
lucrurile, dar întâi la tine acasã,
dar sã nu faci rãu niciodatã þãrii
tale”, a spus Marinescu.

Martin Schultz ºi-a luat clopoþel

Europarlamentul PDL sperã ca
preºedintele PPE, Martin Schultz,
ales de curând, sã fie imparþial
sãptãmâna aceasta ºi sã gestioneze corespunzãtor demersurile fãcute de europarlamentarii PSD.
„Am înþeles cã sãptãmâna viitoare va fi o dezbatere ºi apoi va urma
o rezoluþie pentru România. Dupã
pãrerea mea va fi greu de impus,
chiar dacã situaþia în PE o ºtiþi
foarte bine. Nici un grup nu are
majoritate, nici PPE, ºi nici grupul socialist, ºi nici Alde. Socialiºtii, cu liberalii, cu verzii ºi cu
comuniºtii pot sã facã astfel de
majoritate ºi se poate întâmpla,
dacã deputaþii vor vota, sã treacã
astfel de derapaje democratice.
Dar eu sper sã nu se ajungã întro astfel de situaþie, pentru cã încep sã mã gândesc cã sprijinul
nostru acordat lui Marin Schultz
a fost o mare eroare. Am observat niºte mici lucruri la Strasbourg. Sper sã nu se repete, pentru cã eu am prins, de când sunt
acolo, un preºedinte socialist ºi doi
preºedinþi de la populari ºi pot sã
spun cã nu am vãzut încã vreun
preºedinte care sã-ºi cumpere un
clopoþel, dar cât trãieºti vezi multe. Eu vã spun acest lucru pentru
a vã indica o atitudine. Totuºi,
acolo sunt deputaþi aleºi de 27 de
state”, a spus Marinescu.

luni, 23 ianuarie 2012

interviu

cuvântul libertãþii / 7
Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi MARGA BULUGEAN

Prof. univ. dr. Bianca Predescu:

“Avem nevoie de o reformã profundã
a întregii organizãri a societãþii româneºti”
Într-o analizã atentã a evoluþiei societãþii româneºti din ultimii 22 de ani, prof. univ. dr. Bianca Predescu considerã cã actualele manifestãri
de stradã survin ºi ca o reacþie la lipsa de valori
din toate domeniile cu care se confruntã România. Criza liderilor a fost substituitã cu grija pencare dintre ele. Asta înseamnã, de fapt,
cã o atitudine imoralã ºi-a fãcut loc ºi e
prezentã oricând ºi oriunde pe lângã cea
moralã. ªi, din pãcate, uneori este cu un
pas înaintea ei. Societatea contemporanã
trãieºte o crizã profundã ºi ea este, în primul rând, una a valorilor ºi priveºte orice
domeniu dat.

La 22 ani de la Revoluþie, practic
tot atâta timp de democraþie,
ce sens credeþi cã au protestele
de astãzi ale românilor?
- Speranþele, idealurile care i-au animat pe
cei mai mulþi dintre români, la 22 Decembrie
1989, au rãmas, într-o mãsurã semnificativã, o amintire. Dupã Revoluþie, cei care eram
de bunã-credinþã ne-am dorit o societate mai
bunã pentru toþi românii. Numai cã o altã parte
au înþeles - din pãcate, destul de repede - cã
aceastã situaþie poate fi uºor speculatã ºi au
urmãrit, cu asiduitate, doar binele personal.
Dupã 20 de ani, ne dãm seama cã mulþi au
speculat oricare dintre dispoziþiile legale ºi au
urmãrit deturnarea lor. În timp, am ajuns sã
ne împãrþim în douã mari categorii: unii care
au observat cã înºelând, minþind te poþi urca
pe un soclu de unde sã decizi; iar alþii au rãmas cu credinþa (deºartã?) a binelui comun.
În vara anului trecut, credeam cã un echilibru fragil este, totuºi, între aceste douã categorii de oameni. Dar, azi, ne punem întrebarea dacã nu cumva cei din prima categorie
enunþatã au devenit majoritari.

Se vorbeºte tot mai des
despre o crizã a valorilor …
- Un om politic strãin spunea cã România
este astãzi expresia unei crize profunde a valorilor. Cred cã cu toþii trãim acest fenomen,
dar unii nu au puterea nici sã-l constate, ºi cu
atât mai mult sã-l recunoascã.

Cum s-a ajuns aici?
- Dupã 1990, în câþiva ani, procesul substituirii valorii de non-valoare a început sã se
închege. Aºa-zisele facultãþi de tot felul au
apãrut peste tot ºi au dat un produs mediocru, de foarte slabã calitate, dar care, prin
puterea diplomei a creat aparenþa de specialist într-un domeniu. Asta a fãcut ca, încetîncet, aceºtia (preponderenþi ºi solidari) sã
ocupe funcþii, sã fie „profesioniºti”. Apoi am
cãzut în cercul vicios al nevoii de fonduri
pentru susþinerea învãþãmântului. Asta face
ca, din pãcate, astãzi, facultãþile bune, la 200300 de absolvenþi, sã nu poatã sã scoatã mai
mult de maxim10 oameni pe an care sã aibã
capacitatea sã intre într-o competiþie realã a
valorilor în Europa. Însãºi ideea de competenþã a fost dãrâmatã cãci, concursurilor corecte s-au substituit uºor cele aranjate. Astãzi
suntem obligaþi sã gãsim soluþii pentru a organiza concursuri corecte ºi, în aceste împrejurãri, ne dãm seama cât de departe a mers
mintea oamenilor pentru “a le fenta” pe ori-

Acesta sã fie atunci motivul
pentru care, îndeosebi tinerii,
cautã sã-ºi gãseascã împlinirea profesionalã în alte þãri?
- Lupta care se dã este aceea de a ne salva ca popoare, ca oameni, ca ºi colectivitãþi
din care facem parte. Unele ºi-au gãsit soluþii ºi tot încearcã sã le extindã la nivelul întregii societãþi. Pentru altele este mai greu.
Asta ºi face sã constatãm, zi de zi, cã românii de valoare, indiferent de vârstã ºi de mediul social ºi profesional din care provin, sãºi gãseascã aprecierea, recunoaºterea în alte
state, ºi nu acasã.

Putem vorbi de o crizã a liderilor
la nivel mondial?
- Dupã rãzboi, un proces evident a început sã-ºi facã locul, ºi
anume al dispariþiei liderilor. Dupã rãzboi, adevãraþii lideri au condus popoarele ºi le-au dus pe
drumul cel bun, dupã
cum înþelegem astãzi
când vedem efectele acþiunii lor. Dar nici Franþa
de azi nu mai este cea a
lui Charles de Gaulle, iar
figuri emblematice, precum Fidel Castro, au dispãrut în mod clar din
lume. Atunci era ales, de
cãtre toþi, cel mai bun, cel
mai capabil sã lupte pentru poporul sãu ºi sã-l
ducã mai departe. Pentru
cã oamenii aceºtia erau
„periculoºi”, în timp “au
murit puþin câte puþin”.
În aceste condiþii, nu am
mai avut lideri naturali ºi
politicul a început sã se gândeascã cum sã
obþinã voturile.

ªi a trebuit sã inventãm ceva,
sã substituim lipsa unui lider …
- Da. În 1990, respectiv 1992, nu ne-am
pus astfel de probleme ºi, din aceastã perspectivã, atunci votul era rezultatul simþãmintelor fiecãruia. Dupã aceea, am aflat, din Europa sau de peste Ocean, cã mai importante
sunt strategiile de a obþine voturi decât sã ne
gãsim lideri adevãraþi sau sã-i formãm. De
fapt, astãzi trãim într-o situaþie nepermisã moral de a ne preocupa doar cum sã înlãturãm
fraudarea votului, cum sã facem votul “curat”. Pentru cã evoluþia a fost cea pe care am
spus-o înainte, am ajuns ca, în ultimii ani, sã
avem modificãri importante în privinþa legii
ce guverneazã alegerile ºi ele au fost într-un

tru adunarea voturilor, inventându-se strategiile politice. Mai apoi, s-a ajuns ºi la derapajele
legislative. Grav este cã “societatea actualã nu
va înceta sã evolueze în sensul pe care îl vedem ºi
pânã când acumulãrile de forþe pentru o schimbare nu devin mai mari, trãim doar cu speranþa”.

sens negativ, ºi nu pozitiv.

Dar votul nostru uninominal
nu a fost bun?
- De principiu, când mandatul de parlamentar vine ca urmare a unui vot organizat
pe colegii, fiind uninominal, el este revocabil. Existã o astfel de reglementare, în alte
þãri. La noi, deºi era absolut necesarã aceastã prevedere, ea nu a fost trecutã în lege.
Dacã lucrurile ar fi stat altfel, încã de la
primele luni de exercitare a mandatului, în
momentul în care un senator, un deputat
sau un ministru ce are ºi calitatea de membru al Prlamentului nu ar fi respectat angajamentul politic cu care s-a pezentat în alegeri ºi pentru care alegãtorii i-au dat votul,
aceºtia erau îndreptãþiþi sã solicite revocarea mandatului sãu, problemã ce se rezolvã, din nou, prin vot. Pe de altã parte, nu
este posibil ca, prin numãrul de voturi obþinute, sã fi avut poziþia a treia pe un colegiu ºi, cu toate acestea, sã fi fost desemnat
ca cel care a ieºit senator sau deputat pe
acel colegiu. Ambele aspecte þin de legitimitatea mandatului ºi fac ca o gândire, profund viciatã ºi nefondatã, sã ducã la derapajele pe care oamenii le constatã.

Dar cum se pot preveni
derapajele de acest gen?
- Votul este direct ºi el exclude atât turismul electoral, cât ºi corespondenþa, cãci nu
este un simplu gând pe care mi-l pot exprima oricând, ci un act de putere, din partea
mea, ca cetãþean, pe care trebuie sã-l exercit, cu reprezentarea efectelor pe care le produc. ªi, pentru ca, în mintea oamenilor sã
fie clar despre ce fel de vot este vorba ºi
pentru ce anume îºi dau votul, Curtea de
Justiþie a Uniunii Europene a decis, deja, mai
demult, cã alegerile pentru diferite structuri
trebuie sã aibã loc la date diferite. Curtea se
referea la alegerile europene ce nu pot fi organizate simultan cu cele generale ºi locale
dintr-un stat membru pentru cã omul se duce

la vot cu anumite gânduri ºi nu i se pot amesteca opþiunile sale pentru alegerile europene
cu cele pe care le-ar avea în cazul alegerilor
locale sau naþionale, întrucât, pentru fiecare
dintre ele, platformele politice ºi ofertele electorale sunt diferite.

Însã la noi cât de mult se mai
face aceastã disctincþie?
- În 2004, dupã alegerile generale, am
spus cã o confuzie profundã a început sãºi facã locul în discursurile politice (dar a
fost reþinut ca ceva nesemnificativ): nu te
poþi prezenta pentru alegeri parlamentare în
care eºti obligat sã arãþi cum vei gândi organizarea vieþii sociale, astfel încât oamenilor sã le fie mai bine, doar cu mesaj de tip
executiv: “sã aducem cât mai mulþi bani,
aici, la noi”. Din pãcate, se observã cã de
atunci a început sã nu se mai facã o distincþie între decizional ºi executiv ºi goana
dupã bani sã devinã dominantã.

Cât mai este de importantã
astãzi funcþia de ministru?
Evoluând astfel lucrurile, a fi ministru a
ajuns astãzi nu ceva comun, la îndemâna oricui, ci chiar mai puþin decât atât, cãci ºi dacã
nu ai terminat liceul, ºi
dacã ai fãcut o facultate
fãrã sã ºtii ce s-a predat
acolo, poþi ajunge întro astfel de funcþie, care
era nobilã ºi redutabilã în
istoria României ºi a oricãrui popor. Ce mai are
astfel în comun Nicolae
Titulescu cu un ministru care nu ºtie nici care
sunt statele membre ale
Uniunii Europene ºi care
dintre acestea sunt republici ºi monarhii. Dacã,
pânã în urmã cu ceva
ani, un student care nu
ºtia aceste lucruri la
Dreptul Comunitar lua
nota 4, vãzând realitatea
politicã ºi socialã, am
ajuns la concluzia cã
acest copil nevinovat
poate sã primeascã, totuºi, nota 5 pentru o astfel de greºealã. De
aici vedem cât de profundã este criza sistemului de valori în care nu mai poþi da exemplu de modele demne de urmat dintre oameni
cunoscuþi în societate, ci doar din rândul celor necunoscuþi, care sunt anonimii ce au ajuns
sã devinã un exemplu real pentru cel care trãieºte cu speranþa cã lucrurile se vor îndrepta.
Cred cã acum avem nevoie de o reformã profundã a întregii organizãri a societãþii româneºti, dar nu vãd cum se va putea face, cãci
au rãmas prea puþini cei care vor cu adevãrat
acest lucru. Un reputat istoric îmi spunea cã,
pânã nu îºi consumã toate soluþiile, societatea actualã nu va înceta sã evolueze în sensul
pe care îl vedem ºi pânã când acumulãrile de
forþe pentru o schimbare nu devin mai mari,
trãim doar cu speranþa.
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TTerpeziþa
erpeziþa –– Comuna
Comuna tradiþiilor
tradiþiilor
þine
þine pasul
pasul cu
cu vremurile
vremurile
Pe drumul judeþean Craiova – Pleniþa, cam la 30 km vest de Craiova,
pe valea pârâului cu acelaºi nume,
se aflã situatã comuna Terpeziþa, localitate cu oameni harnici ºi iscusiþi.
Renumitã prin faptul cã este singurul loc din Dolj unde s-au construit
ºi se mai construiesc instrumente populare de suflat: ocarina ºi drâmba,
Terpeziþa nu renunþã la tradiþii, dar
þine pasul ºi cu împlinirea cerinþelor
Trei milioane de euro,
pentru infrastructurã
Pânã la a transforma comuna
într-un obiectiv turistic, autoritãþile locale fac paºi importanþi
în dezvoltarea infrastructurii.
Conºtient cã, înainte de toate,
este nevoie de drumuri asfaltate
ºi utilitãþi, primarul de la Terpeziþa, Constantin Popa, a accesat
bani europeni pentru a putea
pune în aplicare planul de dezvoltare a comunei. Astfel cã,

marea speranþã a autoritãþilor
este legatã de semnarea, în
aceastã primãvarã, a unui contract pe un proiect integrat pe
Mãsura 3.2.2. Mai exact, un
program în valoare de trei mili-

actuale, absolut necesare. Ca dovadã, în curând, localitatea va beneficia de apã ºi canalizare, de drumuri
mai bune ºi, de ce nu, ar putea deveni un loc de vizitat pe harta turisticã a judeþului. O recomandã, pe
lângã frumuseþea peisajului, ºi situl
arheologic de la Pãdurea Galbena,
unde, din bãtrâni, se spune cã însuºi
împãratul Traian ar fi poposit ºi ar fi
întins masã mare…

oane de euro, care urmeazã sã
aducã apã ºi canalizare în comunã, ºi care sã rezolve o parte din
problemele privind accesul în
localitate. “Toatã finanþarea reprezintã ºase milioane de euro,
din care trei pentru Terpeziþa ºi
trei pentru comuna Vela, alãturi
de care am intrat în proiect.
Pentru cã trebuie sã contribuim
cu o cofinanþare, cu siguranþã o
sã trebuiascã sã luãm un credit,
altã soluþie nu avem”, spune
Constantin Popa.

Cãile de acces sunt reabilitate
Cu cinci sate în componenþã
– Terpeziþa, Cãciulatu, Lazu,
Floran ºi Cãruia –, într-o zonã
în care câmpia se întrepãtrunde cu dealul, comuna nu este
uºor de administrat, iar cãile de acces sunt prima grijã, mai ales atunci când plouã. De aceea, printre investiþiile de anul trecut una dintre prioritãþi a reprezentato amenajarea drumurilor
din localitate. Au fost balastate patru uliþe în comuna Terpeziþa ºi una în Lazu,

Constantin Popa, primarul
comunei Terpeziþa:
“Anul acesta ne propunem
sã finalizãm mai multe investiþii. Printre altele, ne dorim
sã terminãm podul lui Andrei, sã pietruim la intrarea în Terpeziþa,
unde, cândva, a fost monumentul istoric ridicat în memoria þãranilor cãzuþi în 1907, pe care vrem sã-l reabilitãm. Am fãcut studiul de
fezabilitate ºi anul acesta vrem neapãrat sã-l facem. Mai avem în
plan sã reabilitãm încã cinci fântâni în Terpeziþa ºi o ciºmea, sã
continuãm puntea peste pârâul Lazu, în punctul Cojocaru”.

Cu mândrie, primarul afirmã cã
la Terpeziþa terenul este lucrat în
totalitate. Potrivit acestuia, pe raza
localitãþii existã foarte multe asociaþii, cea mai mare dintre ele
având nu mai puþin de 1.800 de ha
în arendã. Comuna Terpeziþa are o
suprafaþã arabilã de peste 6.000 de
ha ºi, dupã estimãrile oficiale, foarte puþini dintre terpeziþeni îºi mai
lucreazã singuri pãmântul, majoritatea alegând sã dea terenurile societãþilor de profil.
Din pãcate, în sectorul zootehnic, comuna a avut de pierdut în
ultimul deceniu. Efectivul de animale a scãzut dramatic. Dacã, spre
exemplu, în anul 2000 erau aproximativ 1.600 de bovine, în prezent, abia dacã mai sunt 150. În
schimb, terpeziþenii, mai ales cei
mai tineri, s-au reorientat, ºi, cu
fonduri europene, încearcã sã-ºi
dezvolte exploataþii apicole.
cu banii de la bugetul local ºi
din cotele de echilibrare. ªi la
Cãciulatu, drumul a fost refãcut prin balastare, fiind aºteptatã o mânã de ajutor de la Ministerul Dezvoltãrii, unde a fost
depus un proiect pentru pietruirea ºi apoi asfaltarea cãilor de
acces din sat. Tot anul trecut,
în comunã s-au reabilitat nouã
fântâni, iar islazul comunal a
fost igienizat. În scurt timp,
peste pârâul Lazu vor începe lucrãrile de construcþie a unui
pod, a cãrui valoare totalã se ridicã la 1,2 miliarde de lei vechi.

Panourile solare încãlzesc
grãdiniþa ºi ºcoala

Copiii din comunã merg la
ºcoalã fie în satul de centru,
unde funcþioneazã ªcoala cu
clasele I-VIII Terpeziþa, fie la
Cãciulatu, la ªcoala cu clasele
I-IV. O unitate de învãþãmânt ar
mai fi ºi la Lazu, însã aceasta
este þinutã deocamdatã în conservare, dupã ce, din cauza numãrului prea mic de elevi, a fost
desfiinþatã. “ªcoala de la Terpeziþa a beneficiat de lucrãri de
reabilitare pe fonduri europene
ºi prin bani guvernamentali de
la Ministerul Educaþiei, care nea dat bani ºi pentru construirea
unei noi grãdiniþe. În plus, am
câºtigat un proiect pe Fondul de
Mediu, pentru instalarea de

panouri solare la Terpeziþa, atât
la ºcoalã, cât ºi la grãdiniþa,
care asigurã deja cãldura ºi apa
caldã”, explicã primarul Constantin Popa.

Legenda împãratului Traian
poate atrage investiþii

În fiecare an, în cea de-a treia zi de Paºti, la Terpeziþa, se
þine hora satului, o tradiþie pe
care oamenii au grijã sã o pãstreze. Mizând pe frumuseþea locului ºi pe anumite legende,
edilul vrea sã
punã în valoare
un sit arheologic aflat în imediata apropiere
a pãdurii de salcâmi, de la marginea comunei.
Se spune cã
acolo ar fi po-

Biserica de la Cãciulatu, monument istoric datoritã celor peste
100 de ani pe care îi are, a fost
recent reabilitatã de un meºter din
Cãciulatu, dar ºi cu ajutorul credincioºilor din comunã ºi a beneficiarilor de ajutor social.
împãratul Traian s-a oprit acolo pentru a mânca. Acum aº
vrea sã pietruim drumul pânã
la pãdure, astfel încât sã creãm condiþii de vizitare. Dacã nu
ai infrastructurã, nu poþi sã faci

În cadrul uneia dintre cele mai
cunoscute formaþii de artiºti
din Dolj, Ansamblul “Oltenaºii”, înfiinþat în noiembrie 2008, activeazã în prezent 28 de copii. Aceºtia nu numai cã sunt dansatori
premiaþi la mai multe concursuri din þarã, dar duc mai departe ºi o
tradiþie unicã în judeþ: învaþã sã meºtereascã ºi sã cânte la ocarinã.
O datã pe sãptãmânã, un instructor vine la Cãminul Cultural – unde,
în prezent, poate fi vizitatã ºi o expoziþie de tradiþii populare specifice zonei – pentru repetiþii cu copiii.
posit chiar împãratul Traian, locul cãpãtând o semnificaþie
aparte. “Avem o pãdure de salcâmi, Galbena îi spune, unde
avem prins ºi un sit arheologic
pe Mãsura 3.2.2. Se spune cã

nimic. Dupã ce rezolvãm problema cu drumul – pentru cã
nu este o distanþã mare, sunt
circa 600-700 de m – ºi pietruiesc toatã zona respectivã,
vrem sã facem Ziua comunei
acolo, ºi sã invitãm toþi fiii satului sã participe”,
mai spune Constantin Popa.

Una dintre investiþiile importante programatã
pentru anii urmãtori este refacerea dispensarului
uman,
pentru
care existã deja
un studiu de fezabilitate. În aceeaºi clãdire funcþioneazã, din anul 2008, ºi o
farmacie. Pe raza comunei funcþioneazã ºi un dispensar veterinar, unde îºi desfãºoarã activitatea doi medici.
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Adrian Cioroianu,
invitatul lunii
ianuarie la
„Întâlnirile
SpectActor” ale
Teatrului Naţional
din Craiova
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Istoricul Adrian Cioroianu, fost ministru de Externe al României, va deschide seria conferinţelor din
2012 în cadrul „Întâlnirilor SpectActor”, care se desfăşoară lunar la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din
Craiova. Adrian Cioroianu va prezenta conferinţa „Istoria ca teatru – de la Iulius Cezar la Nicolae Ceau-

Adrian Cioroianu (n. 5 ianuarie
1967, Craiova) este istoric, jurnalist,
eseist şi om politic. A îndeplinit
funcţia de ministru al Afacerilor
Externe în Cabinetul Tăriceanu (în
perioada 5 aprilie 2007 – 15 aprilie
2008). A urmat cursurile Liceului de
Filologie-Istorie din Craiova, pe cele
ale Facultăţii de Istorie de la Universitatea Bucureşti (1988-1993), apoi
un masterat în Istorie (Diplome
d’Etudes et des Recherches Approfondies) la Universitatea Laval din
Quebec (1996-1997) şi, la aceeaşi
instituţie din Canada, cursuri de
doctorat, tot în Istorie (1997-2002),
finalizate prin susţinerea tezei cu
titlul „Mitul, imaginea şi cultul
liderului în România comunistă”.
De asemenea, a fost bursier al
Colegiului Noua Europă (20012002).
După absolvirea facultăţii, a

şescu”, duminică, 29 ianuarie, ora 11.00, la Sala „Ion
D. Sîrbu”. Cu acelaşi prilej, va lansa la Craiova cea
mai recentă carte a sa, „Epoca de aur a incertitudinii” (Ed. „Curtea Veche”, 2011). Moderator al întâlnirii va fi Nicolae Coande, secretar literar al TNC. Doritorii pot procura bilete de la Agenţia instituţiei, la preţul de 15 lei (10 lei pentru elevi, studenţi şi pensionari).
Începând cu 2009, „Întâlnirile
SpectActor” reprezintă un eveniment
cultural important în viaţa Craiovei.
Printre cei care au conferenţiat la Teatrul Naţional se numără personalităţi precum Radu Beligan, Ion Caramitru, Solomon Marcus, Răzvan
Theodorescu, Gabriela Adameşteanu, Varujan Vosganian, Andrei Marga, Matei Vişniec, A.S.R., Principele Radu al României, Cristian Ţopescu, George Banu, Eugen Negrici.

devenit cadru didactic la Facultatea
de Istorie din cadrul Universităţii din
Bucureşti, în prezent având gradul
didactic de conferenţiar. De asemenea, a fost profesor la Colegiul
„PRO” din Capitală (1998-2007),
redactor la revista „Dilema veche”
(1998-2007) şi la „Gazeta Sporturilor”. A realizat emisiunile „Ora de
istorie” (Realitatea TV, 2000),
„Chiasma. Dialoguri PAX” (PAX TV,
2003) şi „Totul la vedere” (TVR 1).
Este membru al Grupului pentru
Dialog Social şi al Societăţii Timişoara, iar din februarie 2011 este
vicepreşedinte al Institutului Român
de Istorie Recentă din Bucureşti.
A publicat următoarele cărţi:
„Arhiva Durerii” (Ed. Fundaţia
„Academia Civică”, 2000, în colaborare cu Lucian Boia şi Tom Sandqvist); „Scrum de secol. O sută
una poveşti suprapuse” (Ed. „Curtea

Concert extraordinar în Café Teatru Play din Craiova,
pe 14 şi 15 februarie:

„Evergreen Symphonic – Jazz Orchestra”
revine în faţa publicului de Valentine’s Day

După doi ani de la iniţierea proiectului
„Evergreen”, prezentat publicului craiovean
cu prilejul celor două concerte susţinute în
anul 2010, pe scena Filarmonicii „Oltenia”,
la care au participat peste o mie de spectatori, orchestratorul Bogdan Uţă (saxofon),
alături de artişti profesionişti, prezintă al trei-

lea spectacol ce cuprinde melodii pline de
dragoste şi romantism, ce nu mai au nevoie
de nici o prezentare.
Concertul extraordinar „Evergreen Symphonic – Jazz Orchestra” va avea loc în Café
Teatru Play din Craiova (strada „C.D. Fortunescu” nr. 18, tel. 0722.21.78.66), de Valentine’s Day, pe 14 februarie, şi va fi reluat
pe 15 februarie, ambele reprezentaţii începând la ora 21.00. Îşi vor da concursul Bogdan Uţă (saxofon/orchestrator), Irina Pelin (voce), Geo Fabian şi Cătălina Gheorghiceanu (vioară), Nicoleta Gheorghiceanu (violă), Raluca Pesclevei (violoncel),
Ionuţ Moanda (pian electric), George Bosnea (bas), Marian Uţă (tobe) şi Cristian
Câţu (percuţie).
Programul include cunoscute şi îndrăgite melodii, precum „La vie en rose”,

„Mona Lisa”, „Yesterday”, „Besame mucho”, „Str angers in the night”, „My
way”, „Georgia on my mind”, „Hero”,
„Summer time”, „Fly me to the moon”,
„Over the rainbow”, „What a wonderful
world”, „Zaraza”, „Oci ciornye” etc.
«„Evergreen”-urile sunt cântecele pe care
le ascultăm zi de zi, indiferent de vârstă
sau educaţie. Sunt cântecele ce au câştigat nenumărate premii şi care au vândut
milioane de copii. Un Evergreen nu îşi va
pierde farmecul odată cu trecerea anilor»,
este de părere Bogdan Uţă.

 Născut la Craiova, în 1978, Bogdan Uţă a absolvit, succesiv, cursurile Liceului de
Artă „Marin Sorescu” şi, în 2001, pe cele ale Universităţii „Transilvania” din Braşov, Secţia
interpretare instrumentală – clarinet, la clasa maestrului Dan Avramovici. A urmat cursuri de
muzică de cameră cu maeştrii I. Ionescu-Galaţi, Dorin Gliga şi Godri Orban. A fost membru
în Orchestra Operei din Braşov (1996-2001), membru al „Caffé Concerto Strauss” / Veneţia
(2003-2004), membru fondator al „Evolution Jazz-Band” / Craiova (în 2004), membru al
„MTC Pop-JazzBAND” / Köln – interpret la saxofon alto şi tenor (ianuarie-aprilie 2007),
instrumentist – clarinet în O.S.L.A. Culiacan/Mexic (septembrie-noiembrie 2008), solo clarinet la Filarmonica din Beirut şi membru al „The Lebanese Big Band Orchestra” (2008-2009).
Din 2001 este solist instrumentist – partida clarinet în cadrul Orchestrei Simfonice a Filarmonicii „Oltenia”. Abordând stiluri componistice variate (de la muzica clasică la repertoriile de
jazz şi café-concert), calităţile sale de instrumentist (saxofon sopran, alto, tenor şi clarinet) au
fost apreciate la numeroase concursuri naţionale şi internaţionale la care a participat.

Veche”, 2001); „Focul ascuns în
piatră. Despre istorie, memorie şi
alte vanităţi contemporane” (Ed.
„Polirom”, Iaşi, 2002); „Ce Ceauşescu qui hante les Roumains. Le
mythe, les representations et le culte
du Dirigeant dans la Roumanie
communiste” (Editions „Curtea
Veche” et AUF, 2004); „Pe umerii
lui Marx. O introducere în istoria
comunismului românesc” (Ed.
„Curtea Veche”, 2005); „Sic transit
gloria... Cronica subiectivă a unui
cincinal în trei ani şi jumătate” (Ed.
„Polirom”, Colecţia „Ego-Publicistică”, 2006); „Istorie, eroi, cultură
politică (Ed. „Scrisul Românesc”,
Craiova, 2008); „Geopolitica
Matrioşkăi. Rusia postsovietică în
noua ordine mondială” (volumul I,
Ed. „Curtea Veche”, 2009); „Visul
lui Machiavelli” (Ed. „Curtea
Veche”, 2010).

24 Ianuarie –
Unirea Principatelor
Române, într-o
expoziţie de carte

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” organizează astăzi, ora 12.30, în
cadrul Salonului Expoziţional, vernisajul expoziţiei de carte „24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române”. Sunt prezentate peste
50 de cărţi şi periodice, dintre care amintim
volumele „Istoria Românilor din Dacia Traiană” (Iaşi, 1898), de A.D. Xenopol; „Viaţa şi opera lui Cuza Vodă” (ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1970), de Constantin C. Giurescu;
„Alexandru Ioan Cuza şi Costache Negri:
Corespondenţă” (trad. Emil Boldan, Bucureşti, Editura Minerva, 1980); „Oltenia şi
Unirea Principatelor” (Craiova, Editura
„Aius”, 1999), de Luchian Deaconu; periodicele „Historia”, „Arhivele Olteniei”,”
Revista de Istorie”, „Analele Academiei
Române”. La deschiderea expoziţiei participă elevii clasei a XII-a G de la Colegiul
Naţional „Fraţii Buzeşti”, însoţiţi de profesorul Oprea Pandia.
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Ajutaþi-o
Ajutaþi-o pe
pe Oana
Oana sã
sã învingã
învingã leucemia!
leucemia!
Peste o lunã împlineºte 16
ani, probabil îºi va serba ziua
de naºtere într-un salon de
spital, acolo unde împreunã cu
mama ei îºi petrece timpul de
aproape un an. Între zeci de
analize ºi nenumãrate controale medicale, tratamente menite sã-i amelioreze starea de sãnãtate, Oana Mihaela Neacºu
nu îºi pierde speranþa de a învinge boala. Totul a început în
urmã cu aproape un an, în primãvarã, iar ceea ce pãrea o
simplã rãcealã s-a transformat
în scurt timp într-un coºmar.
Diagnosticul medicilor a fost
unul dur, neaºteptat - leucemie acutã mieloblasticã. De

atunci, din aprilie 2011, viaþa
adolescentei se petrece numai
la Institutul Clinic Fundeni.
Rareori, când reuºeºte sã
“fugã”, fie ºi numai pentru
câteva zile, aleargã spre viaþa
ei de copil care nu ar fi trebuit sã cunoascã greutãþile, ºi
“evadeazã” în sânul familiei
frumoase pe care o are ºi în
mijlocul prietenilor dragi care,
de când a început tragedia,
sunt toþi alãturi de ea. “Niciodatã nu aº fi crezut cã Oana,
fata mea, va fi diagnosticatã
cu leucemie – o boalã durã ºi
pentru un om în toatã firea,
dar pentru un copil. Totul a început cu o rãcealã, apoi au venit ameþelile care
nu se mai sfârºeau, iar din aprilie este internatã
la Spitalul Clinic
Fundeni. ªedinþele de chimioterapie fãcute la început pãreau cã
dau rezultate, starea ei se ameliorase, dar a fãcut
o cãdere ºi dupã
nenumãrate analize, medicii ne-au
spus cã singura
soluþie este un
transplant de mãduvã de la un do-

nator care nu este rudã. Sperãm sã reuºim sã facem intervenþia la o clinicã din strãinãtate, din ce ne-au spus medicii ar costa aproximativ
110.000 de euro, bani pe care
nu îi avem. Un pãrinte nu poate spune niciodatã nu pot... nu
ºtiu... nu am..., atunci când
este vorba de copilul sãu, iar
când copilul este atât de bun
ºi de curajos, cu atât mai mare
ar fi suferinþã”, a spus Ileana
Neacºu, mama adolescentei.

Viseazã
sã ajungã
medic
Oana este un copil minunat,
cu dorinþa arzãtoare de viaþã,
cu proiecte îndrãzneþe pe care
vrea cu orice preþ sã le împlineascã. Nu a contat faptul cã
are de luptat cu boala, cu un
tratament greu de suportat
pânã ºi de un adult, ea a învãþat, în spital, cu laptopul pe
genunchi, ºi a devenit în
aceastã varã elevã a Colegiului Naþional “Carol I” din Craiova. Colegii au ajutat-o ºi ei,
þinând-o la curent cu lecþiile
predate la ºcoalã. Încã de când
era mai micã ºi participa la
concursurile de Biologie, Oana
are un vis pe care este sigurã
cã-l va împlini – sã ajungã

medic, iar noi o putem ajuta sã
ºi-l atingã. “Copilul acesta bun
are nevoie urgent de transplant
medular allogenic de la un donator neînrudit, care se poate
efectua într-o clinicã din strãinãtate. Costurile estimate sunt
în jurul sumei de 110.000 de
euro. Vã scriu aceste rânduri

Conturile sunt deschise la CEC Bank SA, Agenþia CRAIOVIÞA NOUÃ din Craiova, titular cont
este NEACªU ILEANA (mama Oanei); acestea
sunt urmãtoarele:
- Cont lei IBAN RO30CECEDJ0608RON1029627;
- Cont USD IBAN RO86CECEDJ06D6USD1080122;
- Cont EURO IBAN RO53CECEDJ06B2EUR1080121.

În cazul în care o persoanã doreºte sã efectueze o donaþie din
partea unei societãþi comerciale,
existã posibilitatea încheierii unui
contract legal cu Asociaþia “Vasiliada”, în baza respectivului
contract putându-se deduce
aceste cheltuieli conform legislaþiei în vigoare.
cu speranþa cã
vom reuºi împreunã sã fim alãturi
de pãrinþii ei în
efortul lor de a
strânge aceastã
sumã. Nu ar fi nevoie decât de
100.000 de prieteni”, spun ºi prietenii Oanei Neacºu pe un blog pe
care l-au fãcut
special pentru a-i
mediatiza cazul.
ALINA DRÃGHICI

Concurs de ºah
Absenþele elevilor ºi profesorilor
profesorilor,,
transmise sãptãmânal la Ministerul Educaþiei la Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti”
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi pãrinþi, atât absenþele elevilor, cât ºi cele ale cadre-

Sportului a realizat ºi a supus dezbaterii publice proiectul legislativ standard tehnic privind funcþionarea sistemului informatic pentru prevenirea absenteismului ºi a abandonului ºcolar. Potrivit noul act
normativ, vor fi fãcute publice ºi transmise cãtre

lor didactice. Iniþiatorii proiectului considerã cã în
acest mod va deveni posibilã atingerea unuia dintre
obiectivele naþionale asumate de România: reducerea ratei de pãrãsire timpurie a ºcolii de 14,8% în
2013 ºi 13,8% în 2015.

Datele cu prezenþa, dar ºi
cu rezultatele înregistrate de
fiecare elev vor fi încãrcate
zilnic de cãtre un operator desemnat de fiecare unitate ºcolarã. Ele vor fi transmise însã
sãptãmânal ºi cãtre Ministerul
Educaþiei. Înregistrarea informaticã va conþine câmpuri
pentru identificarea elevului,
profesorului, unitãþii de învãþãmânt, a clasei, ºi a disciplinelor de studiu. În rubrica
„valoare” vor fi trecute notele ºi calificativele scrise prescurtat (de exemplu: N8 va
însemna nota 8, CF – calificativul bine). Absenþele vor fi
trecute cu litera A, iar în cazul în care vor fi motivate se

va trece ºi „M”. Pentru profesori absenþele nu vor fi motivate.
Proiectul a pornit de la faptul cã unele unitãþi de învãþãmânt, pentru a putea asigura
un nivel de participare satisfãcãtor la actul educaþional, au
introdus, în mod independent,
o serie de instrumente pentru
monitorizarea ºi controlul prezenþei ºi activitãþii elevilor la
clasã. ªi au obþinut o îmbunãtãþire a actului educaþional.
Prin urmare, dezvoltarea în
continuare a unor astfel de instrumente ar conduce la creºterea gradului de eterogenitate
la nivel de sistem de învãþãmânt preuniversitar.
CARMEN RUSAN

Începând cu 28 ianuarie, la Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti” din Craiova se
va derula competiþia ºcolarã de ºah
pentru liceu. Înscrierile pentru acest
concurs se vor face de cãtre profesorii de Educaþie fizicã ºi Sport. Potrivit
regulamentului, competiþia cuprinde o
etapã municipalã ºi una judeþeanã, iar
echipele participante vor fi formate din
bãiat ºi fatã.
CARMEN RUSAN

luni, 23 ianuarie 2012

externe

cuvântul libertãþii / 11

ªTIRI

C O M E N TA R I U

Egipt: Islamiºtii câºtigã alegerile
parlamentare pentru Adunarea Poporului
Islamiºtii egipteni ºi-au adjudecat mai mult de 2/3 din locurile parlamentare pentru Adunarea Poporului (Camera Deputaþilor), potrivit rezultatelor oficiale înregistrate la primele alegeri
de dupã cãderea preºedintelui
Hosni Mubarak. Partidul Libertãþii ºi Justiþiei (PLJ), al Fraþilor
Musulmani, ºi-a luat partea leului prin cele 235 de locuri câºtigate, din 498, adicã aproximativ
47%, la alegerile care au avut
loc începând cu 28 noiembrie.

Victoria este covârºitoare. Partidul fundamentalist salafist Al
Nour a venit pe urmãtorul loc,
cu 121 de locuri (24%), în timp
ce partidul liberal Wafd a obþinut doar 9%. În fine, Blocul Egiptean, coaliþia partidelor laice, a
achiziþionat doar 7%. 10 locuri
în Adunarea Poporului nu vor fi
ocupate prin alegeri, ci prin numiri fãcute de ºeful Consiliului
militar care conduce þara, mareºalul Hussein Tantaoui. PLJ a
anunþat deja cã ºi-a desemnat

Prima întâlnire din 2012 a miniºtrilor
de Finanþe din UE, pe tema crizei
Miniºtrii de Finanþe din zona
euro se vor reuni astãzi, prima oarã
în 2012, pentru stabilirea unor detalii ale mãsurilor anticrizã, cu speranþa cã ce a fost mai greu a trecut. În pofida retrogradãrii de cãtre Standard&Poor’s a nouã state
din zona euro, pieþele financiare nu
au reacþionat, iar state cu economii considerate fragile, precum
Spania ºi Italia, au reuºit sã se împrumute în aceastã sãptãmânã la
dobânzi în scãdere puternicã. AFP
se întreabã însã dacã zona euro a
depãºit cu adevãrat vârful crizei
sau este vorba doar despre o perioadã de acalmie, datoratã împru-

muturilor de aproape 500 de miliarde de euro acordate de BCE bãncilor europene. Întâlnirea miniºtrilor de Finanþe din zona euro va fi
urmatã, pe searã, de o reuniune la
nivelul reprezentanþilor de profil din
toate statele membre, iar discuþiile
vor continua ºi mâine. Grecia rãmâne cea mai mare problemã a UE,
dupã ce principalii negociatori ai
creditorilor privaþi ai acestei þãri au
plecat, sâmbãtã, de la Atena, fãrã
un acord privind reducerea datoriilor printr-un schimb de obligaþiuni, considerat esenþial pentru evitarea unui default (n.r. - faliment)
dezordonat al þãrii.

secretarul general, Saad Al-Katatni, pentru a conduce Adunarea Poporului, în urma unui
acord cu celelalte partide. Prima sesiune a noului for democratic va începe astãzi, în prezenþa mareºalului Hussein Tantaoui. Alegerea senatorilor ar
putea debuta la 29 ianuarie, pentru a se încheia la sfârºitul lunii
viitoare. Cea mai importantã sarcinã a noului Parlament este elaborarea noii Constituþii de o comisie ce va fi desemnatã. Alegerile prezidenþiale sunt prevãzute pentru luna iunie, iar depunerea candidaturilor va începe la
15 aprilie. Armata s-a angajat sã
predea puterea civililor dupã alegerea noului preºedinte. Fraþii
Musulmani ºi-au multiplicat declaraþiile în ultimele sãptãmâni,
descriindu-se ca o formaþiune responsabilã, pregãtitã sã participe
la actul decizional. Ei au dorit sã
se distanþeze de fundamentaliºtii
Salafi, a cãror apariþie electoralã
constituie marea surprizã a scrutinului, dupã ce au fãcut propuneri de alianþã cu partidele laice.
Liderii Fraþilor Musulmani ºi PLJ
au declarat cã sunt preocupaþi de
problemele economice ale þãrii,
într-un moment de crizã, dând asi-

gurãri comunitãþii creºtine copte,
care reprezintã 6-10% din populaþie, de deplinã recunoaºtere. Pe
plan diplomatic, PLJ a primit, sãptãmâna trecutã, vizita „numãrului doi al diplomaþiei americane,
secretarul de stat adjunct, William
Burns”. Fondat în 1995, foarte influent graþie reþelelor de ajutor social, Fraþii Musulmani au intrat
într-o semi-clandestinitate în timpul lui Hosni Mubarak, dupã evenimentul sângeros care a dus la
moartea predecesorului acestuia,
Muhammad Anwar Al-Sadat,
pentru pacea încheiatã cu Israelul. Ghidul Fraþilor Musulmani,
Mohamed Badie, s-a disociat de
cererea la manifestãri contra puterii militare, cu ocazia primei manifestãri, de miercuri, de la debutul revoltei contra lui Hosni Mubarak. El a respins apelurile pentru „a doua revoluþie” ºi a cerut
sã nu fie subminat prestigiul armatei, în declaraþiile pe un canal
privat de televiziune. A menþionat cã nu exclude anumite cereri din partea armatei pentru
menþinerea privilegiilor. În
schimb, bugetul armatei, pânã
acum nesupus examinãrii deputaþilor, ar putea fi analizat de o
comisie parlamentarã.

100.000 de unguri, în stradã,
ca sã-l apere pe premierul Orban
O manifestaþie organizatã în
sprijinul premierului ungar, Viktor
Orban, a atras aproape 100.000
de persoane sâmbãtã dupã-amiazã, la Budapesta, în timp ce alþi
5.000 de protestatari au cerut demisia preºedintelui Pal Schmitt,
acuzat de plagiat. Manifestaþia a
fost organizatã de jurnaliºti apropiaþi de partidul Fidesz, al premierului Orban, pentru a demonstra
cã dreapta este, în continuare, capabilã sã adune mulþimi pe strãzile din Budapesta. La scurt timp
dupã manifestaþie, ministrul Afacerilor Externe, Janos Martonyi,
chiar a declarat cã Guvernul poa-

te „scoate de zece ori mai multe
persoane în stradã”. Manifestanþii au venit din toatã Ungaria sau
cu autobuze din þãrile învecinate
care au o puternicã minoritate
maghiarã, precum România sau
Slovacia. Mulþi au venit cu drapele ungare ºi afiºe care proclamau admiraþia faþã de Orban. „Iubim þara noastrã, îl iubim pe Viktor”, se putea citi pe pancarte. În
paralel, circa 5.000 de persoane
au manifestat, tot sâmbãtã ºi tot
la Budapesta, pentru a cere demisia preºedintelui Pal Schmitt, acuzat de plagiat pentru teza sa de
doctorat din 1992.

Români cu maºini luxoase iau joburile celor mai sãraci britanici
Tabloidul „Mail on Sunday” scrie cã o treime
din oamenii care vând pe strãzile din Marea Britanie revista „The Big Issue” reprezintã români, iar
unii dintre ei nu ar avea probleme financiare. Revista, înfiinþatã în 1991 tocmai pentru a asigura un
venit persoanelor sãrace, este produsã de jurnaliºti
profesioniºti ºi vândutã în 120.000 de copii pe sãptãmânã, însã românii o cumpãrã cu o lirã pe exemplar ºi o vând, apoi, la un preþ dublu, ºtiind cã oamenii sunt gata sã o cumpere, deoarece în acest
fel ajutã pe cineva lipsit de posibilitãþi.
Pânã în urmã cu ceva vreme, jobul era rezervat
localnicilor. Acum, scrie ziarul britanic, din 2.250
de vânzãtori înregistraþi, în jur de 700 sunt români.
Ziarul citeazã localnici care susþin chiar cã vânzãrile de reviste sunt, în unele cazuri, preluate de bande de romi, care apar la punctele de distribuþie în
maºini luxoase pentru a le ridica.
Ancheta publicaþiei britanice a plecat de la cazul
Firuþei Vasile. Pe lângã venitul obþinut din vânzarea
revistei, Firuþa Vasile, care este mamã a patru copii,

primeºte ºi ajutoare sociale în valoare
de peste 25.000 de lire sterline pe an.
Tribunalul a decis cã femeia poate fi
încadratã la liber-profesioniºti ºi poate primi aceºti bani, însã ministrul
Muncii a declarat cã nu este de acord
cu decizia instanþei.
Ziarul intervieveazã mai multe
românce, care explicã cum au plecat din þarã din cauza sãrãciei. Este
cazul Monicãi Mihai, o tânãrã de
22 de ani, care preferã sã vândã
reviste în Camden ºi sã trãiascã la
limita sãrãciei decât sã cerºeascã. Mulþi români
se aflã chiar în aceastã situaþie.
În Sheffield, un vânzãtor de reviste britanic
citat de „Mail on Sunday” susþine cã un rom
ocupã, împreunã cu soþia ºi fata sa, mai multe
locuri bune de vânzare din oraº. „Maºini ca
Mercedes sau BMW opresc în faþa magazinelor
pentru a lua reviste, pe care sã le distribuie. Ce

cautã oameni care conduc astfel de maºini sã
cumpere copii ale „Big Issue” pentru a le vinde?
Cumpãrã prea multe copii, nu ar putea fi vândute de o persoanã sau douã, deci au anumite bande care lucreazã pentru ei. ªi fac asta pentru cã
obþin o grãmadã de bani. Este crimã organizatã”, a susþinut o sursã care nu a vrut sã-ºi dezvãluie identitatea pentru publicaþia britanicã.

Alegerile primare
republicane din SUA,
tot mai interesante
Conservatorul Newt Gingrich
a obþinut, sâmbãtã, o victorie
covârºitoare în faþa lui Mitt
Romney (rival considerat mult
timp favorit), în statul South
Carolina, relansând spectaculos
campania alegerilor primare
republicane în vederea prezidenþialelor americane. Potrivit
rezultatelor definitive, Gingrich,
fost preºedinte al Camerei
Reprezentanþilor, a obþinut 40,4%
din voturi, faþã de 27,9%, cât a
avut Romney. În cadrul unui
discurs triumfal, câºtigãtorul a
reluat tonul populist care i-a
reuºit atât de bine în campanie,
atacând, pe rând, elitele, presa ºi
pe preºedintele Barack Obama,
pe care l-a acuzat cã a adus „o
catastrofã” în þarã. El a precizat
cã victoria este a americanilor
„care cred cã elitele de la
Washington ºi New York nu îi
înþeleg, nu se preocupã de ei, nu
sunt demne de încredere ºi, în
fine, nu îi reprezintã deloc”. Mitt
Romney, care conta pe South
Carolina pentru a-ºi lãsa definitiv în urmã rivalii, ºi-a recunoscut înfrângerea, apreciind cã
aceastã cursã va fi lungã ºi tot
mai interesantã.

Soldaþi dezertori sirieni
au preluat controlul asupra
oraºului Duma
Soldaþi dezertori sirieni au
preluat controlul asupra oraºului
Duma, situat la 20 de kilometri
de capitala Damasc, a anunþat,
sâmbãtã seara, preºedintele
Observatorului Sirian pentru
Drepturile Omului (OSDO),
Rami Abdel Rahman. „Grupuri
de dezertori au preluat controlul
tuturor cartierelor oraºului Duma,
în apropiere de Damasc, dupã
lupte violente desfãºurate
sâmbãtã cu forþele de securitate
siriene”, a declarat, prin telefon,
Abdel Rahman, citând militanþi
de la faþa locului. Conform
acestuia, luptele au continuat în
cursul serii de sâmbãtã în oraº.
Nici o informaþie dintr-o sursã
independentã nu a fost însã
disponibilã, cu privire la aceste
lupte, presa strãinã având
interdicþie la accesarea locaþiei.

Vast plan de liberalizare
a economiei, adoptat în Italia
Guvernul Mario Monti a
adoptat, vineri, un vast plan de
liberalizare a economiei italiene,
în cursul unei ºedinþe care a durat
aproximativ opt ore. Planul,
destinat ridicãrii obstacolelor care
frâneazã creºterea economicã, este
privit cu ostilitate de mediile
corporatiste. Taxiurile, farmaciile,
trasporturile publice locale,
distribuitorii de carburanþi,
profesiile libere, asigurãrile ºi
bãncile sunt vizate de noul plan de
liberalizare, menit sã stimuleze
concurenþa. Potrivit informaþiilor
preliminare, planul prevede
creºterea numãrului licenþelor de
taxi, a farmaciilor ºi notariatelor,
acordarea libertãþii proprietarilor
de staþii de carburant de a se
alimenta de oriunde doresc.
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Anunþul tãu!
CITAÞIE. Toþi moºtenitorii legali sau testamentari ai defunctului Lacatus Arghir, nãscut la data de 30.07.1931, în com. Iapa, jud.
Salaj, fiul lui Aurel ºi Maria, decedat la data
de 04.11.2001, in Craiova, jud.Dolj, CNP
1310730163224, cu ultimul domiciliu în Craiova, strada Inclinata nr.16, jud. Dolj, precum ºi toate persoanele care emit pretenþii
în legãturã cu moºtenirea defunctului sunt
invitate sã se prezinte în vederea dezbaterii
moºtenirii, în data de 25.01.2012, la ora
15.00, la sediul Direcþiei Generale a Finanþelor Publice a jud. Dolj, cu sediul în Craiova, strada “Mitropolit Firmilian” nr. 2, etaj 3
- Serviciul Juridic, telefon: 0251-402.330;
0251-402.331, fax: 0251/533.068.

OFERTE SERVICIU
Caut persoanã fãrã vicii, fãrã locuinþã pentru îngrijire domiciliu
la þarã ºi animale. Telefon: 0761/
462.422.
Prepar torturi pentru mese festive, folosind ingrediente naturale. Relaþii la telefon: 0740/
645.126.
Croitor, instalator gaze, ajustez
haine damã ºi bãrbaþi. Repar
instalaþii (aragaze). Telefon:
0766/304.708; 0351/465.498.
Filmez, fotografiez la preþuri
avantajoase albume digitale cu
calitate de înaltã rezoluþie ºi filmãri de înaltã clasã HD sau DV.
Telefon: 0766/359.513.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/906.706.
Cadastru apartamente. Telefon:
0744/345.112.
Pictez icoane foiþã ºi în ulei sau
tablouri peisaje, portrete, etc. la
comandã. Telefon: 0767/
116.092.
Instructor auto ºcolarizez pentru
categoria B. Telefon: 0744/
211.789; 0770/333.559.
Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0771/215.774; 0722/943.220.
Amenajãri interioare. Telefon:
0753/046.965

GARSONIERE
Proprietar vând garsonierã parter, Rovine, termopane, uºã
metalicã, parchet. Telefon:
0752/641.487.
Vând garsonierã ºi camerã cãmin. Telefon: 0761/375.104.
Vând garsonierã. Telefon: 0786/
141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 camere Brazdã parter, preþ negociabil. Telefon:
0249/516.582; 0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomandate, 4/ 4,
mobilat, utilat complet, 45.000
E. Telefon: 0743/697.127.
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Vând apartament sau schimb cu
casã. Telefon: 0723/692.884.
Vând douã apartamente (2 ºi
3 camere), împreunã sau separat, semidecomandate, bilateral, renovate ºi modernizate, etaj 1/P+4, izolaþie termicã, parchet original restaurat, termopan, centralã proprie în fiecare apartament,
Brazda lui Novac (zona BRD
– Complex Vechi), preþ negociabil. Accept credit Prima
Casã. Tel.: 0746.241.231.
Vând apartament 2 camere
Mc’Donald. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.
Vând apartament 2 camere decomandat, zonã centralã. Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 camere
mobilat, 70.000 Euro Lãpuº
Argeº. Telefon: 0770/ 317.820.
Vând apartament 3 camere.
Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament 3
camere decomandate, termopan, uºã metalicã, centralã, izolaþie termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona Sucpi 3
camere decomandate, 77 mp,
50.000 euro, negociabil. Telefon: 0764/658.600.
Vând (închiriez) apartament 4
camere, parter, vedere trilateralã, 100 mp, centralã, AC, gresie,
faianþã, parchet stejar masiv, 2
bãi, 2 balcoane închise, jaluzele exterioare, izolaþie exterioarã,
cart. Sãrari, 79.000 euro, negociabil. Telefon: 0770/174.583.
Vând apartament 4 camere,
Mercur. Tel: 0724/804.875.

CASE
Vând casã Siliºtea Crucii, teren 5000 mp central. Telefon:
0728/053.012; 0744/319.448;
0747/115.485.
Vând casã, parter, etaj, mansardã, 80 m amprenta la sol,
teren 280 mp, construcþie an
2000, str. “Ana Ipãtescu”, preþ
135.000 euro, negociiabil. Telefon: 0764/776.256.

Vând casã Ciutura, Dolj, 25 km
de Craiova, 3 camere + dependinþe, teren+ vie, totul în curte
3000 mp. Negociabil. Telefon:
0755/805.422.
Vând casã modestã str. „Zorelelor” nr. 1, preþ negociabil. Telefon: 0751/124.146.
Vând vilã nouã. Telefon: 0784/
200.037.
Vând casã 162 mp – teren 450
mp în zona Agronomie, preþ negociabil. Telefon: 0729/
092.211.
Urgent! Variante! Vând sau
schimb casã Craiova, str. „Fluturi” nr. 28.
Vând casã Gherceºti + teren
(4300 mp). Telefon: 0768/
710.866.

SCHIMBURI
Schimb apartament etaj 1, 2
camere, Kaufland – Penny, cu
similar Brazdã sau Calea Bucureºti. Telefon: 0723/692.884.
Proprietar, schimb garsonierã
Rovine, parter, îmbunãtãþitã, cu
apartament Rovine, LãpuºArgeº, Lãpuº, Calea Bucureºti,
Centru, parter sau etajul I. Telefon: 0752/641.487.
Schimb casã cu 3 camere ºi
magazin + anexe în oraºul Corabia, are facilitãþi cu apartament
2 camere în Craiova. Telefon:
0770/918.018; 0351/172.213.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren intravilan 5000 mp
ºi teren intravilan 1200 mp. Telefon: 0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând teren 500 mp Lac Avioane. Telefon: 0770/684.895;
0724/084.484.
Vând proprietate Cârcea – Viaduct, locaþie deosebitã. Telefon:
0721/995.405.
Vând urgent teren Comuna
Maglavit, preþ negociabil. Telefon: 0758/937.083; 0749/
806.690.
Particular, vând pãdure pe malul Oltului dincolo de Slatina.
Telefon: 0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp, 1000
mp Calea Bucureºti – Citroen,
Mazda, deschidere 35 m, ideal
hale, depozite, showroom. Telefon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fermierului. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren extravilan, 5.000 mp
(poate fi parcelat), Iºalniþa. Telefon: 0745/623.463.
Vând teren 1480 mp, deschdere 20 m în oraº. Telefon: 0731/
989.215.
Vând 1500 mp în Bãile Govora
„Belvedere”, toate utilitãþile instalate, împrejmuit, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren intravilan la intrare în
Preajba, 700 mp sau variante.
Telefon: 0723/253.544.

Proprietar vând 3 terenuri: 5000
m cu 20 m deschidere drum
European Craiova – Balº-Bucureºti, cu utilitãþi, pentru investiþii; 5000 m Pieleºti – „Q Fort”;
1000 m Cârcea – Centura Ford.
Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 202 mp zona „A”,
toate utilitãþile, cadastru, intabulare, deschidere 10,62
m/19,30 m. Telefon: 0722/
709.347.
Vând terenuri de 750 mp, 1500
mp ºi 1900 mp în Vârvoru de
Sus, fiind la stradã betonatã ºi
cu toate facilitãþile, preþ convenabil. Telefon: 0746/467.922.
Vând teren 3,15 ha, plantaþie
pomi pe marginea lacului Fântânele. Telefon: 0726/376.221.
Vând 2 ha de pãmânt arabil în
comuna Amãrãºtii de Jos, Dolj.
Telefon: 0351/422.201.
Vând 8 ha plantaþie meri Balta
Ciutura. Telefon: 0744/319.448.

Vând Seat Ibiza înmatriculat
2009, preþ negociabil. Telefon:
0731/580.605.
Vând Mitsubishi Galant GLSA –
fab. 96, geamuri electrice, închidere centralizatã, AC, radio – CD,
219.000 km, înmatriculatã recent nr. Bulgaria, preþ negociabil. Telefon: 0725/923.311.
Vând Nubira 1 GPL omologat,
2200 E, negociabil. Telefon:
0763/647.330.
Vând Peugeot 206, fabricaþie
2002, motor 1,4, benzinã, climã,
geamurui securizate, oglinzi
electrice, închidere centralizatã, preþ 2000 euro, negociabil.
Telefon: 0767/311.574.
Vând Chevrolet Aveo, berlinã
2008, preþ 3900 E. Telefon:
0768/417.804.
Vând Mercedes C 180 coupe, an
2002, full option, anvelope varã +
iarnã. Telefon: 0761/137.238.

AUTO

Vând centralã trifazicã
PROTHERM 18 Kw, trei trepte, puþin folositã, are inclus
cronotermostat de ambianþã,
fãrã fir. Telefon: 0729/033.903.

Vând Renault Clio, diesel, 2005,
full option, garaj, unic proprietar. Telefon: 0760/272.814.

DIVERSE

Vând ºurã de fân ºi coceni.
Surcel Mihai, Seaca de Pãdure, sat Veleni.
Vând groapã boltitã 2 locuri
Cimitirul Ungureni. Telefon:
0351/459.222; 0770/299.997.
Vând material lemnos din
nuc. Telefon: 0726/143.222.
Urgent! Anvelope iarnã 205/
55/R16 noi (rulate 2000 km).
Telefon: 0728/928.909.
Vând groapã suprapusã, Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu ºi 1,5
ovãz, preþ negociabil. Telefon: 0765/291.623.
Vând putinã salcâm nouã –
50 vedre; 2 scãri duble din
þeavã Ø 1/2; roabã, cãruþ
curte mare cu douã roþi cu
rulmenþi. Telefon: 0784/
200.037.
Vând sticle 1 litru ºi 0,5 l din
geam cu naveta respectivã.
Telefon: 0251/562.625.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
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Aceastã informare este efectuatã de Primãria comunei
Terpeziþa, judeþul Dolj, cu sediul în comuna Terpeziþa,
sat Terpeziþa, judeþul Dolj, ce intenþioneazã sã solicite
de la ADMINISTRAÞIA BAZINALÃ JIU Craiova, aviz de gospodãrire a apelor pentru construirea unui pod de beton
armat peste pârâul Lazu, în satul Lazu, punctul „Andrei”.
Aceastã investiþie este construcþie nouã.
Ca rezultat al procesului de producþie nu vor rezulta
ape uzate.
Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile
Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare
cu privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor
pot contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.
Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri se pot adresa solicitantului sau la Constantin Popa, primarul comunei Terpeziþa, la numãrul de
telefon: 0741/077.271, dupã data de 23.01.2012.
Vând butelii aragaz ºi spalieri
pentru viþa-de-vie. Telefon: 0744/
928.444.
Vând loc de veci lângã biroul
central, Cimitirul Sineasca, negociabil. Telefon: 0351/438.207.
Vând ladã prãjituri verticalã tip
Horenca.Telefon:
0724/
967.663.
Vând anvelope iarnã puþin uzate R 13/175/70, 4 bucãþi ºi R 14/
185/60, 4 bucãþi, jenþi 4 gãuri.
Telefon: 0762/672.086.
Vând cãrucior pentru handicap
cu antrenare manualã, nou,
1000 RON, negociabil. Telefon:
0736/311.844.
Vând icoanã Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena, 30/40 foiþa,
100 lei înrãmatã. Telefon: 0767/
116.092.
Vând 2 plãpumi de lânã ºi 1
masã – birou pentru calculator.
Telefon: 0728/309.011.
Vând 2 cojoace damã lungi noi
mãrime 46 – 48, 1 cojoc gri cu
glugã, 1 cojoc maro cu guler
blanã, preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând groapã boltitã 2 locuri Cimitirul Ungureni. Telefon: 0724/
452.643.
Vând bocanci militari 43-44,
ghete 43, pantofi 42-43, piese
Dacia noi, piese 445, þuicã 9
lei/litru, drujbã alpina defectã,
anvelope 165/13 noi 2 bucãþi,
frigider Electrostar 320 litri. Telefon: 0721/179.420.
Vând masã pentru calculator.
Telefon: 0728/309.011.
Vând ieftin injector pentru centralã de încãlzire, cântar. Telefon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de damã 150
Ron, minibicicletã 110 Ron, totul negociabil. Telefon: 0771/
385.193.
Vând pendule. Telefon: 0722/
422.312.
Vând binoclu 250 lei. Telefon:
0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu pat, uºi,
ferestre cu geam, extinctoare.
Telefon: 0351/170.645.

Vând butoi plastic pentru varzã
120 kg, preþ negociabil. Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mozaic,
marmurã, putinã 500 l, butoi
700 l stejar. Telefon: 0731/
989.215.
Vând sau închiriez spaþiu comercial 25 mp, sat Braniºte comuna Podari. Vad comercial excelent. Telefon: 0758/576.984.
Vând alternator 12 V nou, aragaz trei ochiuri, canistre 20 l
metal, reductor oxigen sudurã,
polizor (flex) D 125 X 850 w, preþ
negociabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând trandafiri extraparfumaþi
preþ 120 Ron. Telefon: 0762/
278.639; 0253/285.145.
Vând fabricã de monopol, comuna Negomir, judeþul Gorj, sat
Palchinu. Telefon: 0762/
278.639; 0253/285.145.
Vând menghinã pentru lãcãtuºerie cu deschidere între bacuri 180 mm. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uruitoare manualã, preþ
30 lei. Dinuþi Ilie, Comuna Întorsura – Dolj.
Vând 5000 kg grâu jumãtate
vechi – jumãtate nou, 1 leu/
kg. Dinuþi Ilie, Comuna Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29 cm,
1600 lei. Dinuþi Ilie, comuna
Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cismãrie
nr. 9 Singer, pe rotund, 1000
lei. Dinuþi Ilie, Comuna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut Nauman,
bicicletã medicalã, cãrþi multe de tot felul, ceasuri de masã,
aparate de radio, insigne, medalii, pardesie, paltoane. Telefon: 0351/459.222; 0770/
299.997.
Vând la preþ convenabil 32 de
giurgiuvele fãrã toc ºi 6 uºi de
interior. Telefon: 0251/452.233.
Vând toc solid + ferestre funcþionale, bonus 2 ferestre. Telefon: 0721/644.992.

Vând cãrucior pentru handicap,
cadru metalic ºi ploscã (toate
sunt noi), preþ negociabil. Telefon: 0351/446.918.
Vând convenabil mobilã bunã,
vitrinã, birou, masã, scaune,
comodã, diverse. Telefon: 0723/
692.884.
Vând maºinã de cusut Naumann. Telefon: 0351/404.153.
Vând recamier – bine întreþinut,
preþ negociabil. Telefon: 0351/
459.314.
Vând loc de veci Cimitirul Sineasca. Telefon: 0351/422.201.
Vând maºinã de nervurat tablã,
barã inox rotundã diametru 38
mm ºi lungã de 300 mm.Telefon: 0351/800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE
Particular! Cumpãr apartament
– garsonierã, la stradã, parter,
maximum etajul 2. Telefon:
0748/195.954.

CASE
Casã la þarã la asfalt Podari,
Vîrvor, Þuglui, etc, cu apã ºi curent. Garsonierã Craiova. Telefon: 0748/195.954.

DIVERSE
Cumpãr 3 bucãþi voucher
auto. Ofer 1.000 RON/bucatã. Plata pe loc. Telefon:
0723/918.382.
Cumpãr pui de Schnauzer, veveriþe ºi arici. Telefon: 0721/
995.405.
Particular, cumpãr cuier pom
din lemn. Telefon: 0756/
500.628; 0762/820.095.

ÎNCHIRIERI
OFERTE
Închiriez garsonierã Calea
Bucureºti (lângã ºcoala „Mihai Eminescu”), complet mobilatã. Telefon: 0762/299.913;
0764/855.169.
Ultracentral, toate condiþiile, 3
camere, decomandat, Proiect
M. Telefon: 0740/393.181.

Închiriez garsonierã, strada „Pãltiniº” complet mobilatã. Telefon:
0723/099.443.
Închiriez spaþiu 50 mp pentru
diferite activitãþi comerciale.
Telefon: 0755/747.258; 0722/
773.522.
Închiriez spaþiu comercial. Telefon: 0744/391.195; 0351/
429.196.
Proprietar, închiriez în regim hotelier garsonierã de lux, parter,
Rovine, ieftin. Telefon: 0752/
641.487.
Închiriez garsonierã mobilatã 1
Mai, fãrã îmbunãtãþiri. Telefon:
0351/422.165, dupã ora 20.00.
Închiriez apartament Brazdã,
AC, maºinã de spãlat, îmbunãtãþiri, mobilat, telefon, internet.
Telefon: 0752/282.724.
Închiriez apartament 3 camere, zonã ultracentralã, parter,
pentru firmã sau familie. Telefon: 0770/174.355.
Închiriez garsonierã Sãrari. Telefon: 0725/096.284.
Particular, închiriez apartament 2 camere etaj 1 Lãpuº,
mobilat, aragaz, frigider, 600
Ron. Telefon: 0762/672.086;
0351/467.841.

Închiriez apartament nemobilat
Craioviþa Nouã, 100 E. Telefon:
0744/139.476; 0740/509.191.
Închiriez apartament 2 camere
central, zona Primãriei Craiova,
aer condiþionat, termopane,
parchet, gresie, uºã metalicã.
Telefon: 0722/753.922.
Spaþiu ultracentral lângã
Romarta, excepþional, parter,
bloc, 4 camere, intrare separatã de locatari, balcon închis,
microcentralã, alarmã, gresie,
faianþã, pretabil inclusive pentru
douã cabinete, birouri, diverse
activitãþi. Telefon: 0722/956.600.

CERERI
Doresc apartament mobilat 2
sau 3 camere. Telefon: 0749/
287.709; 0763/787.678.

SPAÞII COMERCIALE
Vând sau închiriez spaþiu comercial 96 mp în comuna Cârna Dolj zonã centralã, vad comercial excelent. Telefon: 0740/
049.845.

MATRIMONIALE
Doamnã (1.75), nefumãtoare,
caut sufletul pereche cu vârstã
57 – 60 ani pentru o relaþie serioasã. Telefon: 0768/266.714.

Pensionar, frizer, 63/1.70/80
doresc doamnã 52-58 ani,
fãrã obligaþii, eventual casã.
Telefon: 0771/385.193.
Tânãr, 35 ani, fãrã obligaþii,
locuinþã în Craiova, doresc
cunoºtinþã cu doamnã serioasã, vârstã apropiatã, pentru
convieþuire. Telefon: 0734/
605.852.

DIVERSE
Singura argintãrie din Craiova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate manual, cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Pensionar, 70 ani caut doamnã pentru a pregãti mâncare
o datã pe sãptãmânã. Telefon:
0766/304.708; 0351/465.498.
Prezicãtoarea Elena rezolvã
multe probleme cu leacuri ºi
buruieni. Telefon: 0764/
096.730.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Telefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi aparatul de ozonat, sunaþi la telefon: 0724/512.304.
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Agenþia imobiliarã „CARMEN” intermediazã vânzãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case, spaþii comerciale, terenuri),
acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea dosarelor în vederea obþinerii de credite pentru cumpãrarea locuinþelor (inclusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de nevoi personale. Tel/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://carmen.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen@yahoo.com

GARSONIERE
Garsonierã decomandatã
Brazda – Rocadã, etaj 3,
termopan, uºã metalicã, interfon, 118.000 lei negociabil. Tel. 0768.155.466
Garsonierã decomandatã
Rovine – Delice, parter, fãrã
îmbunãtãþiri, 120.000 lei negociabil. Tel. 0768.155.466

2 CAMERE
URGENT!!! 2 decomandate Rovine - ªcoala nr. 11,
etaj 2/4, gresie, faianþã, termopan, parchet, instalaþii
electrice ºi sanitare schimbate, bucãtãria pe balcon,
44.000 euro negociabil. Tel.
0768.155.466
PENTRU INVESTIT!!! 2
semidecomandate Nicolae Titulescu – Geamuri,
etaj 3/4, fara imbunãtãþiri,
46 mp, 125.000 lei negociabil. Tel. 0768.155.466
2 decomandate George
Enescu – ªcoala nr.12, etaj
1/4, 55 mp, 43.000 euro negociabil. Tel. 0768.155.466

3 CAMERE
URGENT!!! 3 decomandate Brazda – Simplon, etaj
1/10, curat, bine întreþinut,
75 mp, balcon pe sufragerie ºi bucãtãrie, 43.000 Euro.
Tel. 0768.155.466
SUPERMODERN!!! 3 semidecomandate Craioviþa –
Orizont, etaj 2/4, gresie, faianþã, termopan, parchet laminat, microcentralã, aer
condiþionat, 52.000 euro negociabil. Tel. 0768.155.466

TERENURI

OFERTA!!! Teren 650
mp,situat între case, 2 deschideri (22x30 m), Balta
Craioviþa, toate utilitãþile,
numai 20.000 euro, negociabil. Tel. 0768.155.466

OFERTE ÎNCHIRIERI

!!! Imagini ale ofertelor
agenþiei imobiliare CARMEN se gãsesc accesând http://carmen.craiovaimobiliare.ro
- CHILIPIR!!! Garsonierã
mobilatã 1 Mai - Pelendava, et. 2, complet mobilatã, aragaz, frigider, gresie,
faianþã, parchet, 500 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 076051.21.77
- Garsonierã nemobilatã
Brazda-Complex Vechi,
etaj 6, gresie, faianþã, termopan, apometre, 400 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 076051.21.77
- Garsonierã mobilatã
Brazda lui Novac-Complex Vechi, G-uri, et.3,
pat dublu, aragaz, frigider,
recent zugrãvitã, 500 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 076051.21.77
- ULTRAMODERNÃ!!! Garsonierã complet mobilatã ºi
utilatã, Brazda lui NovacRocadã, gresie, faianþã, parchet, termopan, aragaz, frigider, TV LCD, maºinã de
spãlat, 180 euro. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77
- Garsonierã semidecomandatã mobilatã Brazda
lui Novac, G-uri, et.3, aragaz, frigider, TV, colþar, 500
lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Brazda lui Novac, et.9,
gresie, faianta, parchet,
aragaz, frigider, TV, 470 lei
neg. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Ultracentral-Cinema Patria, gresie, faianþã, termopan, aragaz, frigider,
canapea extensibilã, apometre, repartitoare, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- OCAZIE!!! Apartament 2
camere decomandate nemobilate Rovine-Wiesana, etaj 4/4, acoperiº tablã,
termopan, apometre, repartitoare, parchet laminat,
500 lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã semidecomandatã mobilatã Calea
Bucureºti-Elvila, gresie,
parchet, pat, ºifonier, aragaz, frigider, TV, 520 Lei.
Tel. 0744-76.22.95; 076051.21.77
- Garsonierã semidecomandatã nemobilatã Brazda lui Novac-Rocadã, et.2,
fãrã îmbunãtãþiri, 100 Euro
neg. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
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- Apartament 2 camere
Centru- Brâncuºi, et.3,
complet mobilat ºi utilat,
mobilier modern, gresie,
faianþã, parchet, aragaz, frigider, TV, aer condiþionat,
maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã complet mobilatã ºi utilatã CraioviþaKaufland, gresie, faianþã,
termopan, parchet, aragaz, frigider, TV, 150 Euro.
Tel. 0744-76.22.95; 076051.21.77
- Apartament 2 camere
Billa, complet mobilat,
aragaz, frigider, 600 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 076051.21.77
- CHILIPIR!!! Apartament
2 camere semidecomandate Rovine-Wiesana,
recent zugrãvit, cablu, internet, telefon, apometre,
repartitoare, 500 lei. Tel.
0744-76.22.95; 076051.21.77
- Apartament 2 camere
complet mobilate ºi utilate
Craioviþa-Orizont, et.3,
termopan, gresie, faianþã,
pat dublu dormitor, ºifonier,
apometre repartitoare, balcon închis în termopan, 150
Euro Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- ULTRAMODERN!!! Închiriez apartament 2 camere nemobilate Ultracentral-Valea Vlãicii, etaj 1,
apometre, repartitoare, gresie, faianþã moderne, parchet, baie ultramodernã,
termopan, 170 Euro fix. Tel.
0744-76.22.95; 076051.21.77
- Apartament 2 camere
Calea Severinului-ªcoala nr.12, et.3, complet mobilat ºi utilat, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate Ultracentral-Primãrie, recent zugrãvit, aragaz, frigider, TV, 700 Lei
negociabil. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate, utilate, Brazda lui
Novac-Guliver, gresie, faianþã, termopan, aragaz, frigider, TV, 150 Euro. Tel.
0744-76.22.95; 076051.21.77
- Apartament 2 camere 1
Mai-Ciupercã, et.3, complet mobilat ºi utilat, aragaz,
frigider, TV, maºinã de spãlat toate noi, parchet, apometre, repartitoare, 150
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77

- IDEAL BIROURI, ULTRAMODERN!!! Apartament 2
camere decomandate recent renovate, nemobilate,
Brazdã-Complex Vechi,
gresie, faianþã de ultimã generaþie, parchet, uºi interioare schimbate, uºã metalicã,
150 Euro. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77
- MICROCENTRALÃ, IDEAL BIROURI, LOCUIT!!!
Apartament 4 camere nemobilate Sãrari, parter, gresie, faianþã, parchet, termopan, 300 Euro. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
mobilate 1 Mai-Insulã,
aragaz, frigider, TV, 170
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- MICROCENTRALÃ!!!
Apartament 3 camere nemobilate Brazda-Complex
Baba Novac, etaj 2, recent
zugrãvit, apometre 2 bãi,
700 lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- LUX, ULTRAMODERN!!!
Apartament 2 camere decomandate Brazdã-Complex Vechi, mobilier ultimã
generaþie, gresie, faianþã,
termopan, aragaz, frigider,
TV, 250 Euro neg. Tel.
0744-76.22.95; 076051.21.77
- MICROCENTRALÃ, ULTRAMODERN!!! Apartament 3 decomandate Calea
Bucureºti-McDonald’s,
gresie, faianþã, parchet, termopan, aragaz, frigider, TV,
350 Euro. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77
- Apartament 3 decomandate, et.3, Calea Bucureºti-Piaþa Centralã, nemobilate, etaj 3, tocãrie interioarã schimbatã, termopan, gresie, faianþã, 2 bãi,
200 Euro. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77
- SUPEROFERTÃ!!! Garsonierã decomandatã nemobilatã, Calea BucureºtiMcDonald’s, parter, 45
mp, termopan, gresie, faianºã, mobilier bucãtãrie, impecabilã, 160 Euro. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
mobilate ºi utilate, Craioviþa Nouã-ªcoala nr.34,
et.4, aragaz, frigider, termopan, gresie, faianþã, 550
Lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- LUX!!! Apartament 2 camere decomandate mobilate, Brazda lui NovacComplex Baba Novac,
recent renovat, baie ultramodernã, gresie, faianþã,
termopan, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, cuptor microunde, 300 Euro.
Tel. 0744-76.22.95; 076051.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate Sãrari-Apollo,
et.1, gresie, faianþã, parchet, aragaz, frigider, TV,
700 Lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere recent zugrãvit 1 Mai-Sara,
et.3, complet mobilat, gresie, faianþã, parchet, aragaz, frigider, TV, maºinã de
spãlat, 160 Euro. Tel.
0744-76.22.95; 076051.21.77
- Apartament 3 camere
nemobilate Gradina Botanicã, gresie, faianþã,
parchet, 200 Euro. Tel.
0744-76.22.95; 076051.21.77
- Apartament 4 camere
nemobilate Brazdã-Rocadã(Semafoare garã),
parter, 2 bãi, bilateral,
apometre, gresie, faianþã,
150 Euro. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77

CERERI ÎNCHIRIERI

- Caut garsonierã mobilatã sau
nemobilatã, pe termen lung,
ofer 100 - 120 Euro. Tel. 0251/
596.591; 0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau apartament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, Rovine, 1 Mai, Calea Bucureºti, Calea Severinului, Craioviþa Nouã. Tel. 0251/
596.591; 0760-51.21.77.
- Familie serioasã, cãutãm
GARSONIERÃ pe termen
lung în orice cartier al Craiovei. Aºteptãm ofertele dvs.
la tel. Tel. 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut cu chirie garsonierã sau
apartament orice zonã. Tel.
0251/596.591; 0760-51.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã
centralã 20 – 200 mp Tel.
0251/596.591; 0760-51.21.77.
- Caut casã, pretabilã firmã .
Ofer 150-300 Euro. Tel. 0251/
596.591; 0760-51.21.77.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
z TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
z VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

Talonul - contract de micã publicitate nr: .................

Cãtre S.C.

CUVÂNTUL LIBERTÃÞII S.A.

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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Accidentatã, Sorana Cîrstea s-a oprit
în turul al treilea la Openul Australian
România nu mai are nici un sportiv pe
tabloul de simplu al competiþiei de la Antipozi. Ajunsã sã se lupte pentru un loc în
optimi dupã ce a trecut, furnizând o veritabilã surprizã, de campioana de la US Open,
australianca Samantha Stosur (favorita 6),
ºi de poloneza Urszula Radwanska, Sorana
Cîrstea a pãrãsit ºi ea primul turneu de Grand
Slam al anului, înclinându-se, sâmbãtã dimineaþa, în faþa italiencei Sara Errani. Eºecul a venit însã în condiþii cu totul ºi cu totul
speciale! Accidentatã la spate în setul secund,
dupã ce ºi-l adjudecase pe primul la tie-break
(la 8), românca n-a mai putut face decât figuraþie, deºi a solicitat în mai multe rânduri
intervenþia terapeutului, cedând la final cu
0-6, 2-6, la finele a douã ore ºi 27 de minute
de joc. Prin accederea în aceastã fazã a întrecerii, Cîrstea ºi-a asigurat un cec în valoare de 54.625 de dolari australieni (circa
44.300 de euro) ºi 100 de puncte WTA.

Rezultate consemnate, ieri, în optimi

Feminin: Victoria Azarenka (BLR)[3] –
Iveta Benesova (CEH) 6-2, 6-2* Kim Clij-

sters (BEL)[11] – Na Li
(CHI)[5] 4-6, 7-6 (6), 6-4*
Agnieszka
Radwanska
(POL)[8] – Julia Georges
(GER)[22] 6-1, 6-1* Caroline
Wozniacki (DAN)[1] – Jelena
Jankovici (SER)[13] 6-0, 7-5.
Celelalte sfert-finaliste se vor
decide, sau unele dintre ele se
vor fi decis deja la aceastã orã,
din întâlnirile Ana Ivanovici
(SER)[21] – Petra Kvitova
(CEH)[2], Ekaterina Makarova
(RUS) – Serena Williams
(SUA)[12], Sabine Lisicki
(GER)[14] – Maria Sharapova
(RUS)[4] ºi Sara Errani (ITA)
– Jie Zheng (CHI).
Masculin: Rafael Nadal (SPA)[2] – Feliciano Lopez (SPA)[18] 6-4, 6-4, 6-2* Roger Federer (ELV)[3] – Bernard Tomici
(AUS) 6-4, 6-2, 6-2* Tomas Berdych
(CEH)[7] – Nicolas Almagro (SPA)[10] 4-6,
7-6 (5), 7-6 (3), 7-6 (2)* Juan Martin
Del Potro (ARG)[11] – Philipp Kohlschrei-

ber (GER) 6-4, 6-2, 6-1. Astãzi, începând
de la primele ore ale dimineþii, ºi celelalte
patru meciuri: Andy Murray (M. BR.)[4] –
Mikhail Kukushkin (KAZ), Novak Djokovici
(SER)[1] – Lleyton Hewitt (AUS), Kei Nishikori (JAP)[24] – Jo-Wilfried Tsonga
(FRA)[6] ºi Richard Gasquet (FRA)[17] –
David Ferrer (SPA)[5].

Mutu n-a mai vrut sã revinã
de la cabine în “coºmarul” de la Roma

Una caldã alta rece pentru Adrian
Mutu! Dupã ce runda trecutã, printr-o
“dublã”, a învins-o aproape de unul singur pe Novara (3-1), de astã datã “tricolorul” ºi-a ºocat colegii de la Cesena, în eºecul, de sâmbãtã, cu AS Roma,
scor 1-5.
Internaþionalul român a avut o prestaþie modestã în prima parte a meciului, iar la pauzã, la scorul de 0-3 (stabilit încã din minutul 8), i-a cerut antre-

perioada 1949-1956.
“Este ceea ce mi-am dorit mereu: sã
port acest tricou ºi sã bat record dupã record”, a declarat Totti la finele meciului
de sâmbãtã. În vârstã de 35 de ani, atacantul evolueazã la Roma din anul 1992.

Totti, record greu de atins – 211 goluri
în Serie A

Rãmânând la jocul de pe “Olimpico”,
Francesco Totti a intrat în istoria fotbalului din Italia dupã ce a marcat o “doppietta” contra Cesenei. “Eternul cãpitan” a
ajuns astfel la 211 reuºite în Serie A pentru aceeaºi echipã, performanþã care l-a
ajutat sã-l depãºeascã pe suedezul Gunnar
Nordahl, 210 goluri pentru AC Milan, în

Nebunie de meciuri!
care au intrat la vestiare (7-12),
pentru ca finalmente sã smulgã un
nesperat punct la un moment dat,
21-21. Tot egal era sã se încheie ºi
confruntarea dintre Macedonia ºi
Danemarca, însã pânã la urmã scandinavii au reuºit sã se impunã în ultimele secvenþe, 33-32 la capãtul unui
adevãrat iureº ofensiv. Ca ºi în
precedentele douã partide, danezii au
fost nevoiþi de asemenea sã revinã,
tabela arenei din Belgrad consemnînd
la pauzã scorul de 16-19. A strãlucit
Hansen, cu 12 reuºite, în timp ce de
cealaltã parte Lazarov a reuºit sã
puncteze chiar de 13 ori. În clasament
conduce Germania ºi Serbia, cu 5

M’gladbach – Bayern
3-1
Hoffenheim – Hannover 0-0
Schalke – Stuttgart
3-1
(Ciprian Marica a evoluat la învingãtori
din minutul 75)
Wolfsburg – Koln
1-0
Freiburg – Ausgburg
1-0
Nurnberg – Hertha
2-0
K’lautern – Bremen
0-0
Hamburg – Dortmund
1-5
Leverkusen – Mainz (asearã)
Clasament: 1. Bayern 37p, 2. Dortmund 37p,
3. Schalke 37p, 4. M’gladbach 36p, 5. Bremen
30p...14. Hamburg 19p, 15. Mainz 18p (un joc
mai puþin), 16. K’lautern 17p, 17. Freiburg 16p,
18. Augsburg 15p.

PRIMERA DIVISION –
ETAPA A XIX-A
Santander – Getafe
1-2
Espanyol – Granada
3-0
Sociedad – Atletico
0-4
Betis – Sevilla
1-1
Osasuna – Valencia
1-1
Partidele Rayo V. – Mallorca, Malaga – Barcelona, Levante – Zaragoza ºi Real Madrid –
Bilbao au avut loc asearã.
Villarreal – Gijon (azi, ora 22:00, Dg. Sp. 2)
Clasament: 1. Real Madrid 46p (un joc mai
puþin), 2. Barcelona 41p (un joc mai puþin), 3.
Valencia 35p, 4. Levante 30p (un joc mai puþin),
5. Espanyol 28p...16. Mallorca 19p (un joc mai
puþin), 17. Granada 19p, 18. Gijon 18p (un joc
mai puþin), 19. Villarreal 16p (un joc mai puþin),
20. Zaragoza 11p (un joc mai puþin).

SERIE A – ETAPA A XIX-A

CE masculin de handbal – Serbia 2012 – prima rundã a grupelor principale

Etapa inauguralã a grupei întâi
principale, care a
debutat sâmbãtã,
a fost, fãrã
dreptul de a greºi,
una de infarct.
Tonul l-au dat
reprezentativele
Poloniei ºi Suediei, care au
încheiat la egalitate, 29-29, dupã ce,
incredibil, nordicii au condus la pauzã
cu 20-9! O revenire senzaþionalã a
avut ºi Germania, contra reprezentativei þãrii gazdã, Serbia, vest-europenii
remontând deficitul de cinci goluri cu

Norwich – Chelsea
0-0
Everton – Blackburn
1-1
Fulham – Newcastle
5-2
Queens PR – Wigan
3-1
Stoke – West Brom
1-2
(Gabriel Tamaº a bifat toate minutele
pentru oaspeþi)
Sunderland – Swansea
2-0
Wolves – Aston V.
2-3
Bolton – Liverpool
3-1
Man. City – Tottenham
3-2
(Costel Pantilimon a fost rezervã la
învingãtori)
Arsenal – Man. United (asearã)
Clasament: 1. Man. City 54p, 2. Man. United 48p (un joc mai puþin), 3. Tottenham 46p, 4.
Chelsea 41p, 5. Arsenal 36p (un joc mai puþin)...16. Queens PR 20p, 17. Bolton 19p, 18.
Blackburn 18p, 19. Wolves 18p, 20. Wigan 15p.

BUNDESLIGA –
ETAPA A XVIII-A

Fiþe de vedetã!

norului Daniele Arrigoni sã fie schimbat pentru cã nu mai meritã sã joace ºi
în repriza secundã. “Mutu a simþit cã
nu dã randamentul de care are nevoie
echipa. Mi-a cerut sã îl schimb ºi asta
am fãcut”, a dezvãluit tehnicianul “cãluþilor de mare”. 6 goluri a marcat Mutu
pentru Cesena în 15 meciuri.

PREMIER LEAGUE –
ETAPA A XXII-A

puncte, urmate de Polonia 3p, Danemarca ºi Suedia, cu câte 2 puncte,
respectiv Macedonia 1p.
Etapa viitoare (astãzi): Polonia –
Macedonia (17:20), Danemarca –
Germania (19:20) ºi Serbia – Suedia
(21:20) – meciurile sunt transmise pe
canalele Dolce Sport.
Partidele din grupa principalã 2,
este vorba despre Ungaria (3p) –
Islanda (0p), Franþa (0p) – Slovenia
(2p) ºi Spania (3p) – Croaþia (4p)
s-au disputat asearã.
În faza urmãtoare avanseazã primele douã clasate din fiecare grupã,
urmând ca în semifinale sã joace
încruciºat.

Roma – Cesena
5-1
Atalanta – Juventus
0-2
Bologna – Parma
0-0
Cagliari – Fiorentina
0-0
Lecce – Chievo
2-2
Novara – Milan
0-3
Palermo – Genoa
5-3
Siena – Napoli
1-1
Udinese – Catania
2-1
(Gabriel Torje a fost rezervã la gazde)
Inter – Lazio (asearã)
Clasament: 1. Juventus 41p, 2. Milan 40p,
3. Udinese 38p, 4. Lazio 33p (un joc mai puþin),
5. Inter 32p (un joc mai puþin)...16. Bologna
20p, 17. Siena 19p, 18. Cesena 15p, 19. Lecce
13p, 20. Novara 12p.

CUPA FRANÞEI –
„16”-IMI DE FINALÃ
Sable (V) – PSG (I)
0-4
Bourg-P. (IV) – Ajaccio (I)
3-2 prel.
Limoges (V) – Drancy (IV)
0-2
Compiegne (IV) – Lille (I)
0-1 prel.
Dijon (I) – Istres (II)
2-1
Niort (III) – Orleans (III)
1-2
Creteil (III) – Bordeaux (I)
2-2 (3-4 pen.)
Auxerre (I) – Chateauroux (II) 1-2
Quevilly (III) – Angers (II)
1-0
Valence (IV) – Evian TG (I)
0-2
Nice (I) – Rennes (I)
0-0 (4-5 pen.)
Gazelec (III) – Troyes (II)
1-0
Meciurile Lucon (IV) – Lyon (I), Valenciennes (I) – Bastia (II) ºi Marseille (I) – Le Havre
(II) s-au disputat asearã.
Tours (II) – Montpellier (I) - astãzi.
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Oţelul Galaţi – SCM Craiova 31-24 în etapa a 11-a a Ligii Naţionale

Handbalistele, eşec precedat
de scandal la Galaţi
Antrenorul Craiovei a contestat disputarea jocului
fără ca gazdele să prezinte carnetele de joc
În etapa a 11-a a Ligii Naţionale feminine de handbal, SCM
Craiova a pierdut în deplasare,
scor 31-24 (15-12), în faţa echipei Oţelul Galaţi, ocupanta locului 3 în clasament, un meci disputat în faţa a 600 de spectatori.
Partida a fost la discreţia gazdelor, care au avut însă mari emoţii
înainte de fluierul de start, deoarece membrii staff-ului rătăciseră carnetele de joc. Arbitrii s-au
aflat în impas, dar până la urmă
au decis că jocul poate începe,
după o consultare prealabilă cu
Federaţia şi două faxuri de confirmare. Antrenorul de la SCM
Craiova, Bogdan Burcea, a utilizat jucătoarele: Ildiko Barbu,
Maria Vlăsceanu - Oana Gogori-

ţă (5), Mihaela Briscan ( 6), Irina Lazarin (3), Marinela Mitran
(3), Carmen Ilie (4), Maria Ianaşi
(2), Ana Apipie(1), Nicoleta Crăciun, Ioana Pătuleanu. De partea
cealaltă, Cătălina Cioaric (9 puncte) şi Diana Druţu (8 puncte) au
fost principalele marcatoare ale
echipei gălăţene. La final, antrenorul Craiovei şi-a exprimat indignarea faţă de carenţele organizatorice, considerând că gazdele trebuiau să fie sancţionate:
„Este o ruşine imensă ce s-a întamplat la Galaţi: întârzierea jocului şi neprezentarea carnetelor
de legitimare. Am un respect deosebit pentru doamna Alexandrina Soare (antrenoarea gazdelor,
n.r.), îi respect munca şi jucătoa-

rele, dar este ruşinos ce s-a întâmplat, precum şi prestaţia arbitrilor. Felicit echipa gazdă pentru cele două puncte, însă îmi este
foarte greu să înţeleg astfel de
lucruri. Pe foaia oficială am contestat întârzierea jocului peste limita regulamentară, neprezentarea legitimaţiilor şi parafarea de
către Federaţia Română de Handbal a unui tabel care ţine mai nou
locul legitimaţiilor de joc. Nu sper
să câştig la masa verde şi nu asta
mă interesează în mod deosebit”.
SCM Craiova se menţine pe ultimul loc în clasament, cu doar 2
puncte. Săptămâna viitoare craiovencele vor avea un alt meci dificil, urmând să întâlnească în
Sala Sporturilor din Filiaşi ocu-

Voleibalistele au învins,
băieţii au pierdut

Victoria acestui week-end pentru echipele din Bănie a venit din
partea formaţiei feminine de volei, care a trecut fără probleme
acasă de „U” Cluj, scor 3-0, pe
seturi 25-22, 25-18, 25-17. Antrenorii Berthold Văsuică şi Puşa
Dina le-au folosit pe: Denisa Rogojinaru (căpitan), Ivana Stojadinovic, Ioana Vasinca, Cristina
Zanfir, Stanija Maletic, Ana Hambele şi Janie Guimond (libero). „O
victorie frumoasă, dar greul de
abia de acum începe, avem meciuri numai miercuri şi sâmbătă,
cu echipe cu care ne batem pentru un loc de cupă europeană. Neam impus prin valoarea echipei,
este o diferenţă clară de valoare
în favoarea noastră”, a declarat
antrenorul Berthold Văsuică. Cu
23 de puncte după 11 meciuri jucate, SCM Craiova ocupă locul 6
şi aşteaptă restanţa cu Unic Pia-
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tra Neamţ programată pe 30 ianuarie pentru a depăşi în clasame nt forma ţia din Moldova .
„ Meci dominat de Craiova, au
jucat mai bine, au câştigat, noi
încă mai avem nişte obstacole pe
care trebuie să le depăşim şi asta
ne-am şi propus. Craiova este o
echipă care se bate pentru Cupe,
în timp ce noi ne-am propus locurile 9-10. Felicit Craiova şi îi
doresc succes”, a declarat Dan
Gârleanu, antrenorul clujencelor.

Eşec dramatic
în faţa dinamoviştilor
Formaţia masculină de volei
SCM Craiova a fost învinsă în
Sala Sporturilor din Bănie după un
meci extrem de disputat de Dinamo Bucureşti. Alb-albaştrii au
revenit de la 0-2 la seturi, pierdute la 23 şi la 13, împingând

meciul în prelungiri după ce s-au
impus cu 25-22 şi 25-13. Setul
decisiv a fost unul dramatic, însă
câştigat de dinamovişti, scor 1816. SCM a acumulat astfel doar
punctul de onoare şi se află pe
locul 9 cu 13 puncte. Antrenorul
Dănuţ Pascu a folosit jucătorii:
Laurenţiu Vânătoru, Marius Ciortea, Adrian Briscan, Marian Bala,
Ionut Ion (cpt.), Filip Todor, Milos Gavrilovic (libero); au mai
evoluat Nicolae Ghionea, Ion Teleleu, Ionuţ Rus, Cristian Pop.
Pentru Dinamo Bucureşti, antrenorii Daniel Rădulescu şi Cristache Catană i-au utilizat pe: Filip
Despotovski, Paul Crăciun, Marius Şoloc, Vladimir Usiljanin, Ivan
Todorovic, Bogdan Mure şa n
(cpt.) şi Marius Voicu (libero); au
mai evoluat Cristian Dincă, Răzvan Olteanu, Ricardo Pătran. “Un
meci care a avut de toate, tensiune, răsturnări de scor, faze spectaculoase şi greşeli de arbitraj. Una
peste alta, eu zic că a fost un joc
spectaculos, care, am simţit noi,
a plăcut publicului. Felicit băieţii
că au făcut faţă presiunii, au jucat
de la egal la egal cu o echipă foarte bună. Din păcate, trebuie să
spun că meciul se terminase la
14-13, la o minge clară pentru noi.
Doi adversari s-au agăţat în fileu,
iar unul a trecut în terenul nostru,
dar faza a continuat şi de acolo
s-a întors jocul. Arbitrilor nu am
ce să le reproşez, probabil aceeaşi
tensiune s-a simţit şi la ei, ca şi la
noi, nu pot decât să regret că s-a
terminat aşa. Ne aşteaptă meciuri
grele şi trebuie să trecem peste şi
să ne pregătim în continuare”, a
declarat la final antrenorul Craiovei, Dănuţ Pascu.

panta locului secund, HC Zalău,
antrenată de Gheorghe Tadici.

Grupă dificilă pentru „tricolore”
în turneul preolimpic
Naţionala feminină de handbal
a României va înfrunta naţionalele Franţei, Muntenegrului şi Japoniei în turneul preolimpic programat la Paris între 25 şi 27 mai,
anul acesta. Primele două formaţii vor obţine biletele pentru turneul olimpic la care sunt deja calificate Marea Britanie, Norvegia,

Coreea de Sud, Brazilia, Angola
şi Suedia. Angola a câştigat Cupa
Africii, după 26-24 în finală contra Tunisiei, şi a trimis astfel
Muntenegru în grupa preolimpică din care fac parte şi „tricolorele”. „Ar fi fost mai bine să jucăm contra Angolei, dar nu mai
putem schimba nimic. Muntenegru e o echipă puternică, are jucătoare de mare valoare precum
Bojana Popovici, Bulatovici sau
Jovanovici. Ne va fi foarte greu,
dar luptăm să ne calificăm”, a
declarat antrenorul Radu Voina.

Cupa Africii pe Naţiuni

Zambia a produs surpriza, învingând
Senegalul
Naţionala Zambiei a produs
prima surpriză la Cupa Africii
pe Naţiuni, trecând de Senegal cu 2-1 într-un meci din cadrul grupei A. Mayuka (12,
foto) şi Kalaba (20) i-au luat
prin suprindere pe „Leii din Teranga”, care nu au reuşit decât să reducă din handicap cu
un sfert de oră înainte de final.
Cu un atac de vis, format din Demba Ba, Moussa Sow şi Mamadou Niang,
senegalezii au înscris prin Dame N’Doye, atacantul lui FC Copenhaga şi fratele excentricului Ligii I, Ousmane N’Doye. În partida de deschidere a actualei
ediţii a Cupei Africii, una dintre gazde, naţionala Guineei Ecuatoriale, a învins
selecţionata Libiei, scor 1-0, printr-un gol marcat în minutul 87 de Balboa Osa.
„Nzalang Nacional” a obţinut astfel 3 puncte în grupa A, fiind la egalitate cu
Zambia. Aseară s-au disputat jocurile primei etape a grupei B, Coasta de Fildeş
– Sudan şi Burkina Faso – Angola, iar astăzi sunt programate partide din grupa
C, în capitala Gabonului, Libreville: Gabon – Niger (ora 18, în direct la Eurosport
1) şi derby-ul Maghrebului, Maroc – Tunisia (ora 21, în direct la Eurosport 1).

Baschet, Divizia A (f)

Înfrângere neaşteptată
pentru SCM Craiova
Echipa feminină de baschet SCM Craiova a cedat în deplasare, în etapa a
doua a returului, în faţa Sportului Studenţesc, scor 102-95, unul atipic pentru
partidele dintre echipe de fete, înscriindu-se aproape 200 de puncte. Ca de
obicei, cea mai bună jucătoare a formaţiei antrenate de Liviu Manea a fost
Brandie Hoskins, care şi-a trecut în cont 33 de puncte, secondată de Irina
Borş cu 24 de puncte, celelalte marcatoare fiind: Bartee (16p), Greer (11p),
Gliga (9p) şi Ştefan (2p). După acest joc SCM Craiova se menţine pe locul 7 cu
27 de puncte şi va întâlni în etapa viitoare, acasă, pe Danzio Timişoara.

Rose şi McBreen au
marcat pentru „Mariners”
Foştii jucători ai Universităţii Craiova, Joshua Rose şi Daniel McBreen, au marcat câte
un gol pentru formaţia lor, Central Coast Mariners, care a învins cu 3-2 pe Adelaide United
într-un meci din A-League, campionatul de
fotbal al Australiei. Atacantul McBreen (34 de
ani) a deschis scorul în minutul 15, iar Joshua
Rose, folosit fundaş stânga şi avansat mijlocaş în partea secundă, a marcat golul de 3-2 în
minutul 78. După 18 etape, Central Coast Mariners conduce detaşat în „A League” cu 40
de puncte, la 11 puncte de Brisbane Roar.

