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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Noua nevastă a lui Popes-
cu este ofiţer.
- A scăpat de sub papuc şi-a
nimerit sub cizmă.
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Zice-se că cei ce-l prăznuiesc pe Sfântul
Mucenic Trifon au parte de rod bogat al vi-
ţei-de-vie, aceasta fiind ferită tot anul de
stricăciune şi pagubă. De aceea, de ani buni,
în zonele viticole ale Doljului – în special la
Segarcea, dar şi la Galicea Mare ori Cerăt –
oamenii păstrează cu sfinţenie tradiţia.

Nu mai e ca pe vremuri, când tinerii
porneau călare, iar bătrânii, cu căruţele
cu cai, să dea zvon de sărbătoare… Par-
că nici gerurile şi zăpezile de-altădată nu

Viile doljenilor, sfinţite
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mai sunt, cărora le făceau în ciudă cu o
ţuică fiartă… Dar a rămas credinţa, aşa
că, an de an, la întâi al lui Făurar, preo-
tul este chemat să binecuvânteze viile,
livezile şi grădinile şi să alunge, prin ru-
găciunea Sfântului Trifon, dăunătorii.
Prilej şi de petrecere, căci slujba religioa-
să este urmată de un ospăţ pe cinste, cu
grătare şi vin din belşug, ferit de ochii
nevestelor, Trifonul fiind o sărbătoare în
exclusivitate a bărbaţilor!

S-a reîntors „stâlpul”
Prefecturii Dolj:
Eugen Marinescu

Tocmai când prefectul de Dolj,
Marius  Deca, era încred inţat , în
şedinţa Colegiului Prefectural, de di-
rectorul Direcţiei pentru Cultură, Cul-
te şi Patrimoniu Naţional Dolj, Dan
Lupescu, că Palatul Admin istrativ
Dolj ar putea fi afectat de un even-
tual cutremur, arătându-se, bineînţe-
les, în cunoştinţă de cauză, ca un
destoinic reprezentant al Guvernului
în teritoriu, a picat şi vestea cea înde-
lung aşteptată: s-a reîntors de la Bu-
cureşti, pe unde a frecat menta, „stâl-
pul” Direcţiei de verificare a legalită-
ţii actelor din Prefectura Dolj, Eugen
Marinescu, sfetnicul de taină şi nu
numai al lui Eugen Georgescu până
la schimbarea din funcţie. Din Rahova în

jilţul lui Hamlet

Doljul pe scurt,
foarte pe scurt

Nu mai es te o surpriză pentru
nimeni că în comunele doljene
există mai mulţi beneficiari de
ajutor  social dec ât tineri între-
prinzători, dornici să-ş i deschi-
dă mici afaceri în agric ultură,
apicultură sau în c reşterea ani-
malelor. Primarii spun că folo-
sesc forţa de muncă a c elor aju-
taţi de s tat pentru a executa di-
verse lucrări la nivelul loc alită-
ţii, dar stau, cu tot ceea ce de-
pinde de ei,  şi la dispoziţia tine-
rilor care doresc să aplic e pen-
tru atragerea de fonduri europe-
ne utilizate în dezvoltarea mic i-
lor ferme.

Angajate ale unei
case de amanet,
reţinute
pentru delapidare
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Modificarea din textul raportului MCV (Meca-
nismul de Cooperare ºi Verificare) vizând numãrul
miniºtrilor din România cercetaþi penal reprezintã o
clarificare, nu corectarea unei erori, a declarat joi
searã, pentru Mediafax, Mark Gray (foto), purtãtor
de cuvânt al Comisiei Europene. „Am modificat tex-
tul în acest mod pentru a evita ambiguitãþile. Sunt
doi miniºtri care au fost efectiv puºi sub urmãrire
penalã, acestea fiind cazuri confirmate”, a afirmat
Gray. De asemenea, el a arãtat cã aceastã modificare
pe text a fost fãcutã în urma unei decizii luate joi, în
cadrul Colegiului Comisarului, precedatã de o ana-
lizã a problemei care s-a bazat doar pe argumente
interne. „Nu sunt la curent cu o plângere formaliza-
tã trimisã Comisiei din partea Guvernului român sau
a unor persoane din acesta referitoare la acest sub-

iect”, a specificat purtãtorul de cuvânt. Totodatã,
Gray a arãtat cã este o procedurã normalã verifica-
rea textului raportului dupã adoptarea acestuia, îna-
inte de a fi trimis Parlamentului European ºi statelor
membre. „Versiunea de pe site-ul Comisiei este cea
finalã. Cred cã aceasta este singura modificare a
textului, nu ne aºteptãm sã mai aparã ºi altele. Am
mai fãcut-o de câteva ori ºi în anii trecuþi, nu e prima
modificare de acest fel. Dupã ce este adoptat, textul
raportului mai este verificat încã o datã, pentru a
avea o formã finalã înainte de a fi trimis statelor
membre”, a mai spus Mark Gray. CE a modificat tex-
tul raportului MCV publicat miercuri, formula „din-
tre persoanele nou-numite în funcþia de ministru,
trei erau cercetate penal pentru fapte de corupþie”
fiind înlocuitã cu „în rândul noilor miniºtri existã

douã cazuri confirmate de persoane care
sunt cercetate penal pentru fapte de co-
rupþie”. Preºedintele Senatului, Crin An-
tonescu, a comentat, ieri, aceastã rectifi-
care din raportul CE pe MCV spunând cã
„dacã eºti acuzat de corupþie nu înseam-
nã cã eºti corupt” ºi precizând cã impor-
tantã este decizia finalã a justiþiei. „Au
fost erori, nu chestiuni confuze, ci erori
în raport, în principal cea care s-a discu-
tat ºi a fost ºi asumatã ca atare de autorii
raportului, chestiunea cu doi ºi cu trei
miniºtri. E un lucru grav, nu e de joacã,
atunci când numeri într-un raport oficial
în numele unei instituþii de prestanþa ºi
de importanþa Comisiei Europene, când
numeri miniºtri pe care îi acuzi indirect de

corupþie, e bine sã numeri corect. (...) Putem sã ne
închipuim cã cineva þi-a dat o cifrã, ºi nu ai numãrat
tu însuþi”, a susþinut preºedintele Senatului. Ime-
diat a venit ºi replica de la Bruxelles, prin purtãtorul
de cuvânt al Comisiei Europene, Mark Gray, care a
precizat cã CE a folosit „o serie de surse diferite, ne
simþim foarte confortabil cu ele, sunt guvernamen-
tale ºi neguvernamentale, ºi suntem încrezãtori în
privinþa conþinutului raportului, care a fost abordat
pânã la refuz în declaraþiile diverse pe care le-am
vãzut în ultimele 24 de ore”.

Revenind la preºedintele Senatului, Crin An-
tonescu, acesta, întrebat care ar putea fi terme-
nul pentru închiderea MCV, idee propusã de el
ieri, în cadrul unei conferinþe de presã, a rãspuns:
„Având în vedere cã modificarea Constituþiei va
dura cel puþin 6 luni, undeva pânã în toamnã,
cred cã în acest timp se pot stabili foarte clar ºi
obiectivele care ar trebui atinse: intrarea în vi-
goare a unor legi, Codurile respective, modifica-
rea unor legi dacã este cazul – dar sã ºtim precis
despre ce e vorba – numirea unor procurori ge-
nerali, toate celalte lucruri. Aºa încât, iatã, cu in-
trarea în vigoare a noii Constituþii sã putem avea
un nou bilanþ asupra acestor tuturor obiective
precis trasate, ºi spre sfârºitul anului 2013 Româ-
nia, dacã ºi numai dacã îndeplineºte aceste ob-
iective asupra cãrora convine, România sã iasã
de sub acest Mecanism de monitorizare ºi sã îºi
vadã, în condiþiile unui membru pe deplin egal cu
ceilalþi, ºi în realitate, nu numai de formã, de mari-
le probleme care sunt ale Europei, adicã ºi ale
noastre, de naturã economicã º.a.m.d.”.

TTTTTextul final al raportului MCV vorbeºte de doiextul final al raportului MCV vorbeºte de doiextul final al raportului MCV vorbeºte de doiextul final al raportului MCV vorbeºte de doiextul final al raportului MCV vorbeºte de doi
miniºtri cercetaþi pentru corupþie în loc de treiminiºtri cercetaþi pentru corupþie în loc de treiminiºtri cercetaþi pentru corupþie în loc de treiminiºtri cercetaþi pentru corupþie în loc de treiminiºtri cercetaþi pentru corupþie în loc de trei

Gazele naturale pentru
consumatorii non casnici,
mai scumpe cu 5%

Preþurile finale reglementate
la gazele naturale au crescut, de
ieri, cu 5%, pentru clienþii non
casnici, conform unei hotãrâri
publicate în Monitorul Oficial.
Preþul de achiziþie a gazelor
naturale din producþia internã
curentã pentru furnizorii care
asigurã în mod direct acoperirea
consumului pe piaþa reglementa-
tã de gaze naturale se cifreazã la
49 lei/MWh pentru non-casnici ºi
la 45,71 lei/MWh pentru clienþi
casnici, de la 1 februarie 2013.
Pânã la finalul anului 2014,
preþul va ajunge la 119 lei/MWh
pentru non-casnici ºi 54 lei/MWh
pentru casnici. Majorarea
preþurilor de achiziþie a gazelor
naturale din producþia internã
pentru furnizorii care asigurã în
mod direct acoperirea consumu-
lui pe piaþa reglementatã de gaze
naturale este în conformitate cu
nivelul preþurilor din calendarul
asumat prin acordurile încheiate
cu organismele internaþionale.

Reduceri de posturi
la Ministerul Transporturilor
ºi Autoritatea Aeronauticã

Aparatul Ministerului Trans-
porturilor a fost redus cu zece
procente, iar cel al Autoritãþii
Aeronautice ºi-a redus numãrul de
posturi de conducere cu 35%, a
anunþat ieri ministrul Transportu-
rilor, Relu Fenechiu. „Numãrul de
posturi din organigrama Ministe-
rului Transporturilor s-a redus cu
10%, de la 530 la 485 de posturi.
De asemenea, numãrul direcþiilor
din minister a fost redus la doar
ºapte direcþii. Iatã cã se poate”, a
spus ministrul Transporturilor.
Oficialul a subliniat cã a fost
redus cu zece procente ºi numãrul
de angajaþi ai Autoritãþii Aero-
nautice Civile Române, de la 230
la 213, iar numãrul funcþiilor de
conducere din aceeaºi instituþie
cu 35%, de la 30 la 19 posturi.

Preºedintele Agenþiei Naþiona-
le de Integritate (ANI), Horia
Georgescu (foto), a declarat, ieri,
cã instituþia are 207 decizii
definitive în procese privind
incompatibilitatea, din care a
câºtigat 194, arãtând cã sunt 23
de cazuri de confiscare a averilor
nejustificate aflate la comisiile de
cercetare de pe lângã Curþile de
Apel. Întrebat, la dezbaterile pe
buget din comisiile de
specialitate ale
Parlamentului, câte
procese are ANI,
Georgescu a rãspuns
cã „nu pot sã vã dau o
cifrã exactã a procese-
lor la capitolul
incompatibilitãþi”,
însã „în cazul în care
s-a ajuns la hotãrâri
definitive, fie prin
necontestare, fie prin
decizii date de

ANI a câºtigat în 194 de cazuri
din 207 în instanþã

Termenul limitã pentru depunerea
proiectelor aferente mãsurilor privind
modernizarea exploataþiilor agricole ºi
creºterii valorii adãugate a produse-
lor agricole ºi forestiere se prelungeº-
te pânã pe 15 februarie 2013, conform
anunþului publicat pe site-ul Agenþiei
de Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi
Pescuit (APDRP). Este a doua prelun-
gire a termenului de depunere a aces-
tor proiecte realizatã de APDRP pen-
tru Programul Naþional de Dezvoltare
Ruralã (PNDR). Iniþial, proiectele pen-
tru cele douã mãsuri aveau termen de
depunere 26 noiembrie 2012 - 18 ia-
nuarie 2013, ulterior s-a decis prelun-
girea pânã pe 1 februarie 2013 inclu-
siv, iar acum are loc o nouã prelungire
a termenului, respectiv pânã pe 15 fe-

Termenul pentru depunerea proiectelor
aferente mãsurilor 123 ºi 121 din

PNDR, prelungit pânã pe 15 februarie

Senatorul PSD Trifon Belacurencu a depus o iniþiativã legislativã care
eliminã condiþia de cvorum la referendumul naþional ºi propune ca în cazul
revizuirii Constituþiei condiþia de validare sã fie participarea a cel puþin
30% plus unul din alegãtorii înscriºi în listele electorale permanente. Con-
cret, senatorul PSD propune eliminarea din Legea referendumului a preve-
derii conform cãreia „referendumul este valabil dacã la acesta participã cel
puþin jumãtate plus unul din numãrul persoanelor înscrise în listele elec-
torale permanente”. În motivarea la proiectul de lege, Trifon Belacurencu
susþine cã „în România nu existã motive întemeiate pentru care cvorumul
sã nu fie eliminat în privinþa referendumului”. „România a avut deja douã
referendumuri unde voinþa suveranã a poporului român a fost denaturatã
de existenþa cvorumului, asimilând persoanele care se abþin cu partizanii
votului negativ ºi promovând forme de boicot”, aratã senatorul social-
democrat. Acesta a înregistrat propunerea legislativã pe 30 ianuarie, fiind
singurul semnatar al proiectului de act normativ.

Un senator  PSD propune e l iminarea
cvorumului  de 50% la referendum

Ministrul Apãrãrii, Mircea Duºa
(foto), a anunþat, ieri, cã România ar
putea trimite zece militari în Mali, pro-
punerea urmând sã fie supusã apro-
bãrii, sãptãmâna viitoare, în ºedinþa
Consiliului Suprem de Apãrare a Þã-
rii. Întrebat, la Cluj-Napoca, la finalul

Duºa: România ar putea trimite
zece militari în Mali

bruarie 2013. Fondurile totale disponi-
bile pentru Mãsura 121 „Moderniza-
rea exploataþiilor agricole” sunt de 150
de milioane de euro ºi se acordã dis-
tinct, respectiv 20 de milioane de euro
pentru implementarea standardelor
pentru lapte crud ºi protecþia apelor
împotriva poluãrii cu nitraþi proveniþi
din surse agricole, 10 milioane de euro
pentru beneficiarii mãsurii 141 „Spriji-
nirea fermelor agricole de semi-subzis-
tenþã” care au semnat decizia de finan-
þare, 48 de milioane de euro pentru sec-
torul vegetal (40%) ºi 72 de milioane
de euro pentru sectorul animal (60%).
Suma maximã nerambursabilã care poa-
te fi acordatã pentru finanþarea unui
proiect din cadrul Mãsurii 121 este de
1,6 milioane de euro.

instanþã, sunt în numãr de 207
cazuri, din care ANI a câºtigat
194. În materia conflictului de
interese sunt foarte multe cazuri
de soluþionat. În ceea ce priveºte
confiscarea averilor necuvenite,
sunt 23 de cazuri în faþa comisii-
lor de cercetare de pe lângã
Curþile de Apel, acestea îºi
urmeazã cursul. Rata de succes
este undeva la peste 60%”.

unei vizite fãcute la Spitalul Militar,
la ce nivel este pregãtitã þara noastrã
sã participe din punct de vedere mili-
tar în Mali, Mircea Duºã a rãspuns
cã „România, ca þarã NATO ºi ca þarã
a UE, are angajamente luate ºi îºi va
îndeplini toate misiunile la nivelul

acestor organisme. O precizare
va face, marþi, CSAT. Preºedin-
tele a anunþat cã va propune o
participare cu maximum zece mi-
litari la nivel de instruire ºi la ni-
vel de ofiþeri de stat major. Dacã
cei de la CE ºi UE vor considera
cã trebuie sã sprijinim tehnic ºi
logistic operaþiunile din Mali,
vom face demersurile necesare.
Un comunicat oficial va fi dat
marþi, dupã ºedinþa CSAT”, a
spus Duºa.
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S-a reîntors „stâlpul” Prefecturii Dolj: Eugen Marinescu
MIRCEA CANÞÃR

Tocmai când prefectul de Dolj, Ma-
rius Deca, era încredinþat, în ºedinþa Co-
legiului Prefectural, de directorul Direc-
þiei pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniu
Naþional Dolj, Dan Lupescu, cã Palatul
Administrativ Dolj ar putea fi afectat de
un eventual cutremur, arãtându-se, bi-
neînþeles, în cunoºtinþã de cauzã, ca un
destoinic reprezentant al Guvernului în
teritoriu, a picat ºi vestea cea îndelung
aºteptatã: s-a reîntors de la Bucureºti,
pe unde a frecat menta, „stâlpul” Direc-
þiei de verificare a legalitãþii actelor din
Prefectura Dolj, Eugen Marinescu, sfet-
nicul de tainã ºi nu numai al lui Eugen
Georgescu pânã la schimbarea din func-
þie. Luat sub protecþie, la puþinã vreme
dupã instalarea Guvernului Ponta I, de

liberalul Dan Mogoº, acum preºedinte
la ADS, Eugen Marinescu revine, dupã
detaºarea de ºase luni, de unde a plecat,
pe aceeaºi funcþie de „buricul pãmântu-
lui”. Cã doar chestiunile imobiliare l-au
interesat ºi nu este deloc exclus sã-l con-
tamineze ºi pe Marius Deca, deºi dãu-
neazã la imagine, cã de performanþã nu
poate fi vorba. Dincolo de umorul invo-
luntar de situaþie se poate spune cã la
Prefectura Dolj a învins „stabilitatea”.
Fiindcã toate mergeau ºnur. A venit tem-
porar ca prefect Elena Costea, urmatã
de Marius Deca, tot temporar. Care dupã
ce a aflat în anturajul cui s-a aflat la Bu-
cureºti Eugen Marinescu ar fi riscant sã-
l perturbe cu ceva, sã-l trimitã la vreo
reevaluare fireascã, în afara unei invi-

taþii la un ceai bine rostuit, care întreþi-
ne tenul ºi nu forþeazã „pitpalacul”. Eu-
gen Marinescu nu este doar directorul
Direcþiei de verificare a legalitãþii acte-
lor din Prefectura Dolj, tatãl tuturor afa-
cerilor cu terenurile agricole, prin hotã-
râri ale Comisiei judeþene abilitate, ci ºi
martor de ocazie, când i se cere, poate
gratuit, poate negratuit, ºi într-un liti-
giu al fostului prefect cu „Cuvântul Li-
bertãþii” a povestit în instanþã despre
tristeþea copleºitoare a acestuia când se
scria despre el în ziar. Pentru a fi mai
convingãtor, a gãsit ºi un stradal, care
a bãlmãjit cã servea cafeaua în antura-
jul celor doi ºi într-adevãr erau triºti ºi
aveau mâncãrimi la limbã. Anterior, che-
mase în judecatã „Cuvântul Libertãþii”

ºi Eugen Marinescu. Cum în absenþa
ãstuia se fãcuserã alte aranjamente la
nivelul Direcþiei de verificare a legalitã-
þii actelor din Prefectura Dolj, reveni-
rea lui încurcã socotelile. Pe cale de
consecinþã, pentru a nu ne mai lungi cu
vorba, Marius Deca nu va putea sãvârºi
vreun gest care sã-l supere pe Mogoº
„cel isteþ”. Din motivele enunþate. Linie
directã cu Mihai Voicu, deºi pe deputa-
tul liberal ºi ministru pentru Relaþia cu
Parlamentul îl intereseazã Eugen Mari-
nescu exact cât îl intereseazã cum e
vremea pe Himalaya. Oricum, bine cã a
venit Eugen Marinescu acasã. Era plic-
tisealã mare ºi, vorba lui Dan Lupescu,
Palatul Administrativ ar putea fi afectat
de un eventual cutremur.

Turiºtii care vor merge în sta-
þiunile balneare pânã pe 30 apri-
lie vor plãti, prin programele „O
sãptãmânã de refacere” ºi „Hai la
bãi”, între 330 de lei ºi 650 de lei
pentru o sãptãmânã de cazare ºi
tratament, potrivit Organizaþiei
Patronatelor din Turismul Bal-
near (OPTBR). Programele spe-
ciale sunt valabile în perioada 25
ianuarie – 30 aprilie ºi cuprind pa-
chete de servicii de cazare, masã
ºi tratament în hoteluri de 2, 3 ºi
4 stele.

“Tarifele au rãmas neschimba-
te în ultimii patru ani, în ciuda
creºterilor de preþuri la utilitãþi în
aceastã perioadã”, a declarat
agenþiei MEDIAFAX Nicu Rãdu-
lescu, preºedintele OPTBR. El a
spus cã ofertele prin programe
sunt cu 30-40% mai mici decât
în mod obiºnuit. Prin programul
“O sãptãmânã de refacere”, un
pachet care include ºase nopþi de
cazare, douã proceduri de trata-
ment pe zi, mic dejun ºi o con-
sultaþie medicalã costã 330 de lei
de persoanã la hotelurile de douã
stele ºi 360 de lei la trei stele.
Pentru varianta cu douã mese pe
zi turiºtii vor plãti 470 de lei pen-
tru douã stele ºi 540 de lei la trei

stele. “Hai la bãi”, alt program
OPTBR, include cinci nopþi de
cazare cu pensiune completã (trei
mese pe zi), douã proceduri pe
zi, cinci zile de tratament ºi o
consultaþie medicalã. Tarifele
sunt 625 de lei la douã stele ºi
750 de lei la trei stele.

“Decada balnearã” cuprinde
10 zile de sejur cu pensiune com-
pletã, minimum 7 zile de trata-
ment, douã proceduri pe zi ºi o
consultaþie medicalã. Cei care
aleg hotelurile de douã stele vor
plãti 710 lei pe pachet. iar la trei
stele tariful este 830 de lei. Pro-
gramul “Wellness balnear” presu-
pune trei nopþi de cazare, douã
zile demipensiune, o masã festi-
va, acces la piscine, saunã, salã
de sport ºi douã proceduri tip
wellness (masaj sau ºedinþã de
întreþinere facial/cosmeticã). La
un hotel de trei stele pachetul
costã 625 de lei, iar la patru stele
650 de lei.

Participã la programe hoteluri
din staþiunile Amara, Bãile Her-
culane, Bãile Olãneºti, Bãile Tuº-
nad, Cãlimãneºti-Cãciulata, Co-
vasna, Ocna Sibiului, Pucioasa,
Sângeorgiu de Mureº, Sinaia,
Moneasa ºi Vatra Dornei.

Centrul de Cardiologie
a trecut în subordinea

Spitalului Judeþean

Centrul de Cardiologie din Craiova a pierdut
procesul cu Ministerul Sãnãtãþii ºi, prin urmare,
se va comasa cu Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã din Craiova. Decizia este definitivã ºi ire-

vocabilã ºi vine dupã aproape doi ani de procese.
În ultima zi a lunii ianuarie a.c., Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie a respins recursul Centrului de
Cardiologie Craiova împotriva sentinþei nr. 539/
2011 din 31 octombrie 2011 a Curþii de Apel Cra-
iova – Secþia contencios administrativ ºi fiscal –
ca nefondat.

În anul 2011, conducerea Centrului de Cardio-
logie Craiova a dat în judecatã atât Ministerul Sã-
nãtãþii, cât ºi Guvernul, nemulþumitã de decizia
ministerului de a comasa unitatea medicalã cu
Spitalul Judeþean.

Centrul de Cardiologie din Craiova avea în com-
ponenþã o secþie de cardiologie cu 90 de paturi,
un ambulatoriu integrat, un laborator de analize
medicale ºi o farmacie. Centrul a funcþionat din
1971 ºi pânã în 1978 ca secþie a Spitalului Jude-
þean de Urgenþã. În 1978 a fost înfiinþatã Clinica
de Cardiologie a Universitãþii de Medicinã ºi Far-
macie din Craiova, care în 2000 a devenit Centrul
de Cardiologie, unitate aflatã în subordinea Minis-
terului Sãnãtãþii.

RADU ILICEANU

Reprezentanþii Grupãrii de Jan-
darmi Mobile (GJMb) Craiova au
anunþat cã, ieri, s-a deschis anul
de pregãtire a cadrelor unitãþii. La
ºedinþa de deschidere a
instruirii a fost prezent
procurorul Cristian Io-
nescu, din cadrul Par-
chetului de pe lângã Tri-
bunalul Militar Timiºoa-
ra – Secþia Craiova, care
a prezentat aspecte vi-
zând instrumentarea fap-
telor de naturã penalã ºi
contravenþionalã ºi a þi-
nut sã atragã atenþia asu-
pra infracþiunilor sãvâr-
ºite în legãturã cu servi-
ciul, fapte care se comit
extrem de uºor, sunt fi-
nalizate cu pedepse nu

Jandarmii GJMb Craiova,
instruiþi sã nu ia ºpagã

foarte mari, dar care, inevitabil,
conduc la pierderea locului de
muncã. De asemenea, la activi-
tate a participat ºi comisar-ºef

ªtefan Triþã, din cadrul Serviciu-
lui Judeþean Anticorupþie Dolj,
care i-a instruit pe cei prezenþi
sã stea departe de tentaþii, pen-

tru a evita sã fie im-
plicaþi în fapte de
corupþie. „Chiar
dacã pregãtirea este
un atribut care se în-
scrie în responsabi-
litatea fiecãrui jan-
darm, Gruparea de
Jandarmi Mobilã Cra-
iova a avut perma-
nent în atenþie dez-
voltarea continuã a
nivelului de instruire
ºi educare a efective-
lor”, au precizat re-
prezentanþii unitãþii.
CARMEN ZUICAN
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Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã poliþiºtii Serviciului
de Investigarea Fraudelor Dolj
au reþinut, în cursul zilei de joi,
douã femei, una din Teleorman
ºi cealaltã din Craiova, acuzate
cã ºi-au însuºit din gestiunea

Trei tineri au fost arestaþi preventiv pen-
tru 29 de zile, ieri dupã-amiazã, sub acuza-
þia de tâlhãrie, dupã ce poliþiºtii Secþiei 3
Craiova au stabilit cã la sfârºitul anului tre-
cut aceºtia, prin ameninþãri ºi violenþã, l-au
deposedat de telefonul mobil pe un craio-
vean, potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj. Cul-
mea este cã autorii, doi dintre ei studenþi, se
cunoºteau cu victima.

Din cercetãrile poliþiºtilor s-a stabilit cã,
pe 14 noiembrie 2012, seara, Adrian Cãldã-
raru, de 18 ani, elev, (condamnat anterior
cu suspendare pentru tâlhãrie) în complici-
tate cu Toma Vlad, de 20 de ani, ºi Valentin
Mancea, de 19 ani, ambii studenþi în Craio-
va, toþi din Caracal, judeþul Olt, prin ame-
ninþãri ºi violenþã, l-au deposedat de un tele-
fon mobil pe Gabriel Zidaru, de 19 ani, din
Craiova, student la Facultatea de Inginerie
Electronicã. La momentul comiterii faptei,
autorii aflaserã cã Zidaru ar fi vândut ceva
ºi ar putea avea bani, aºa cã i-au pus gând
rãu. Au ieºit toþi patru în oraº, iar în maºinã
l-au þinut ºi l-au buzunãrit pe tânãr. N-au
gãsit asupra lui decât telefonul mobil, pe
care l-au luat ºi au dispãrut. Asta pânã acum,
când poliþiºtii au reuºit sã punã mâna pe ei ºi
au obþinut ºi mandate de arestare preventi-
vã, tâlharii sfârºind în arest.

În cursul zilei de joi, poliþiºtii Serviciu-
lui de Ordine Publicã din cadrul IPJ Dolj
au organizat o acþiune pentru a verifica
modul de asigurare a mãsurilor de pazã ºi
protecþie antiefracþie luate de administra-

torii staþiilor de distribuþie carburanþi, ca-
selor de amanet ºi caselor de schimb va-
lutar din Craiova.

„Cei 87 de poliþiºti angrenaþi în activi-
tãþi au efectuat verificãri la 165 de obiec-
tive, dintre care 101 staþii distribuþie car-
buranþi, 58 de case de amanet ºi 3 case de
schimb valutar. De asemenea, au fost con-
trolaþi 16 agenþi de pazã ºi efectuate 78 de
simulãri vizând apãsarea butonului de pani-
cã în cazul unui eveniment nedorit, ocazie
cu care s-a verificat modul de intervenþie
ºi timpul de reacþie al unui numãr de 152
agenþi de intervenþie. Pentru abaterile con-

Mai multe persoane au ajuns
în arestul IPJ Dolj, pe finalul
acestei sãptãmâni, dupã ce
poliþiºtii au stabilit cã sunt autori
ai unor furturi sau tâlhãrii. De
apreciat este cã au început sã
primeascã mandate de arestare
ºi minori, cãrora tocmai vârsta le
dã „aripi” sã comitã fapte de
naturã penalã cu repetiþie.

Minor dupã gratii pentru
15 furturi din locuinþe

Un minor de 15 ani, din comuna Castra-
nova, a fost arestat preventiv pentru 15 zile,
dupã ce s-a stabilit cã este autorul a nu mai
puþin de 15 furturi din locuinþe. Potrivit po-
liþiºtilor doljeni, în urma activitãþilor desfã-
ºurate pe linia prevenirii ºi combaterii furtu-
rilor din locuinþe ºi anexe gospodãreºti, a
fost identificat Costel Negrea, de 15 ani, din
comuna Castranova, în sarcina sa reþinân-
du-se faptul cã, în noaptea de 25 spre 26
ianuarie a.c., prin forþarea uºii de acces, a
pãtruns într-o anexã a locuinþei lui Constan-
tin S., din Castranova, de unde a sustras
492 kg secarã, un furtun din plastic de 20
m ºi doi saci cu mozaic, prejudiciul cauzat
fiind de 800 lei.

“Prin extinderea cercetãrilor s-a stabilit
faptul cã suspectul, în perioada 6 octombrie
2011 – 28 ianuarie 2013, a comis un numãr
de 14 fapte penale, sustrãgând mai multe
bunuri (butelii de aragaz, cazane, drujbe, apa-
rate de sudurã) în dauna a nouã pãrþi vãtã-
mate, prejudiciul cauzat fiind de 14.720 de
lei. În urma probatoriului administrat, mino-
rul a fost reþinut pe bazã de ordonanþã, iar
ulterior magistraþii Judecãtoriei Craiova i-au
emis mandat de arestare preventivã pentru o
perioadã de 15 zile, pentru sãvârºirea infrac-
þiunii de furt calificat”, a precizat agent prin-
cipal Amelia Cãprãrin, din cadrul IPJ Dolj.

Poliþiºtii i-au verificat pe agenþii de pazã
de la benzinãrii ºi casele de amanet
Pentru ca nu cumva sã se trezeascã cu jafuri sau spargeri
pe la societãþile comerciale unde se lucreazã cu numerar

sau alte valori, poliþiºtii craioveni au organizat, joi, o acþiune
de verificare a modului în care este asiguratã paza la aceste
unitãþi. Pentru neregulile constatate, oamenii legii au aplicat

25 de amenzi, în valoare de 13.600 de lei.

statate au fost aplicate 25 de sancþiuni con-
travenþionale în valoare totalã de 13.600
lei”, ne-a declarat agent principal Amelia
Cãprãrin, din cadrul Biroului de presã al
IPJ Dolj. În plus, personalul unitãþilor con-
trolate, agenþii de pazã ºi agenþii de inter-
venþie au fost instruiþi cu privire la modul
de acþiune, precum ºi pentru prevenirea
victimizãrii acestora în cazul producerii
unor evenimente negative, dupã cum au
mai adãugat reprezentanþii IPJ Dolj.

La una din societãþile verificate în ca-
drul acþiunii, o societate cu punct de lucru
pe strada „Bariera Vâlcii”, din Craiova, s-a
constatat cã nu au fost montate camere de
supraveghere, deºi anterior, cu ocazia con-
trolului efectuat în luna octombrie 2011,
administratorul fusese anunþat cã este obli-
gatoriu acest lucru, fapt pentru care i s-a
aplicat o amendã în valoare de 2.000 de lei.

Douã femei, angajate la o casã de
amanet din Craiova, una în vârstã de
23, iar cealaltã de 45 de ani, au fost
reþinute de poliþiºti pentru 24 de ore,
în cursul zilei de joi, pentru delapida-
re, fals în înscrisuri sub semnãturã pri-
vatã ºi  instigare la comiterea celor

societãþii la care erau angajate,
o casã de amanet din Craiova,
peste 370.000 de lei. Cele douã,
Cosmina Sascãu, de 23 de ani,
din comuna Sfinteºti, judeþul
Teleorman, ºi Dorina Afrem, de
45 ani, din Craiova, au ajuns în

arestul IPJ Dolj, pe
numele lor fiind în-
tocmit dosar penal
pentru comiterea in-
fracþiunilor de dela-
pidare,  fals  în în-
scrisuri sub semnã-
turã privatã, instiga-
re la delapidare ºi in-
stigare la fals în în-
scrisuri sub semnã-
turã privatã.

Potrivit poliþiºtilor,
Dorina Afrem, mai

„trecutã prin viaþã”, a învãþat-o
pe tânãra sa colegã cum sã pro-
cedeze ca sã se aleagã amândo-
uã cu niºte bani de cheltuialã,
iar patronul sã nu suspecteze ni-
mic. Astfel, timp de jumãtate de
an, cele douã angajate ale casei
de amanet Mega Aur SRL Cra-
iova au sustras din casierie
372.994 de lei, iar ca sã aibã
acoperire au întocmit contracte
false de amanet. Numai cã, la
un moment dat, patronul a se-
sizat cã nu existã în gestiune atât
aur cât ar fi trebuit ca sã justi-
fice sumele de bani ieºite din ca-
sierie ºi a sesizat Poliþia.

„În fapt, s-a reþinut faptul cã
tânãra, în calitate de funcþionar
economic în cadrul unei socie-
tãþi comerciale, respectiv o casã

de amanet, din Cra-
iova, gestionarã a
numerarului ºi acte-
lor de valoare din
casieria societãþii, în
perioada iulie-de-
cembrie 2012 ºi-a
însuºit ,  în total ,
suma de 372.994 de lei din ca-
sieria unitãþii, prin întocmirea în
fals a 67 de contracte de ama-
net care atestau în mod fictiv fap-
tul cã societatea a primit în
schimbul sumelor de bani împru-
mutate, bijuterii din aur. Ulterior,
în urma investigaþiilor efectuate
de poliþiºti ºi a mijloacelor de
probã administrate s-a reþinut cã
cea care a determinat-o pe ges-
tionarã sã acþioneze în acest fel
ºi a învãþat-o cum sã procedeze

a fost craioveanca de 45 de ani”,
a declarat agent principal Ame-
lia Cãprãrin, din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj.

Ambele femei au petrecut
noaptea de joi spre vineri în
arestul IPJ Dolj, iar ieri au fost
duse pentru audieri la Parchetul
de pe lângã Judecãtoria Craio-
va. Procurorii au decis sã le pre-
zinte pe cele douã instanþei de
judecatã cu propunere de ares-
tare preventivã pentru 29 de zile.

douã infracþiuni. Cele douã sunt sus-
pectate cã, în perioada iulie-decembrie
2012,  au  „subt i l i zat”  d in  gest iune
aproape 400.000 de le i .  Ier i  dupã-
amiazã, cele douã au fost prezentate
Judecãtoriei Craiova cu propunere de
arestare preventivã pentru 29 de zile.
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Pe drumul ce duce spre Segarcea
şi Cerăt, doar câte o palmă de zăpa-
dă, ici-acolo, dă de veste că iarna a
trecut pe-aici. Un  soare primăvăra-
tec întâmpină dimineaţa… Îl petrece,
pe uliţele satelor, vântul rece, ce zbur-
leşte vrăbiile şi-i face pe oameni să-
ndese mai bine căciula pe urechi. Dar
numai ce-au scăpat de Gerar! Iar la
întâi al lui Făurar ştiu, din moşi-stră-
moşi, vorba ceea, că e ziua Sfântului
Mucenic Trifon. Una dintre cele mai
interesante, de altfel, dintre sărbăto-
rile de peste an ale românilor, marca-
tă după Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel
Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură
de Aur (30 ianuarie) şi în ajunul În-
tâmpinării Domnului (2 februarie). În
credinţa populară, Sf. Mucenic Tri-
fon are putere asupra începutului de
primăvară – este cunoscut ca cel ce
păzeşte viile şi livezile de omizi şi lă-
custe, iar pe oameni, de nebunie.
„Numai Domnu’ de Sus ştie
dac-o ieşi recolta mai bună!”

La Cerăt – comună cu vreo 4.100
de locuitori, dintre care 1.700 de et-
nie romă, după cum spune mai tână-
rul primar Ionuţ Barbu, aflat la primul
său mandat –, Trifonul se sărbăto-
reşte de ani buni. „Oamenii speră ca,
astfel, anul să fie unul prielnic pen-
tru vii, pentru agricultură. Altădată
parcă era recoltă mai bună… Pe an
ce trecem seceta a afectat însă nu
numai viţa-de-vie, ci şi celelalte cul-
turi. Spre exemplu, anul trecut, recol-
ta a fost bunicică, dar nu mulţumi-
toare pentru oameni. Avem struguri
pentru vin aici, dintr-ai noştri, olte-
neşti – zaibăr, roşioară –, dar nu so-
iuri nobile”, mai spune primarul.

„Numai Domnu’ de Sus ştie dac-o
ieşi recolta mai bună! Anul trecut a
fost… aşa şi aşa”, confirmă bătrânul
Virgil Dumitrescu . Locuieşte peste
drum de biserica satului, iar ieri aş-
tepta cu mare nerăbdare să înceapă
sărbătoarea, „sus, în plaiul viilor, lân-
gă cimitir”… „E cu mâncare, cu bău-
tură, cu muzică! Ne strângem toţi şi
petrecem, în fiecare an aşa am făcut.
Noi avem aici v in hibrid, dintr-ăla
negru, Puterea Ursului! E bun, dar
fără sifon… te topeşte!”, ne lămu-
reşte nea Virgil, proprietar a nu mai
puţin de zece ari de vie.
Lăutari şi grătare fumegânde
în plaiul viilor de la Cerăt

Un drum noroios duce spre plaiul
viilor, străjuind vechiul cimitir al sa-
tulu i. Petrecerea stă să înceapă: o

Pagină realizată de MAGDA BRATU

Zice-se că ce i ce-l prăznuie sc pe  Sfântul
Mucenic Trifon au parte de rod bogat al viţei-
de-vie, aceasta fiind ferită tot anul de strică-
ciune şi pagubă. De aceea, de ani buni, în zo-
nele viticole ale Doljului – în special la Segar-
cea, dar şi la Galicea Mare ori Cerăt – oame-
nii păstrează cu sfinţenie tradiţia.

Nu mai e ca pe vremuri, când tinerii porneau
călare, iar bătrânii, cu căruţele cu cai, să dea
zvon de sărbătoare… Parcă nici gerurile şi ză-
pezile de-altădată nu mai sunt, cărora le făceau
în ciudă cu o ţuică fiartă… Dar a rămas credin-
ţa, aşa că, an de an, la întâi al lui Făurar, preotul
este chemat să binecuvânteze viile, livezile şi

grădinile şi să alunge, prin rugăciunea Sfântului
Trifon, dăunătorii. Prilej şi de petrecere, căci
slujba religioasă este urmată de un ospăţ pe cin-
ste, cu grătare şi vin din belşug, ferit de ochii
nevestelor, Trifonul fiind o sărbătoare în exclu-
sivitate a bărbaţilor!

Aşa s-a întâmplat, ieri, şi la Cerăt – comună
cu peste 4.000 de locuitori şi unde se înalţă
cea mai mare biserică din zona rurală a Dolju-
lui, cons truită după mode lul Mănăstirii
Curtea de Argeş. La Segarcea, sărbătoarea a
continuat cu un spectacol folcloric, organizat
în noua Casă de Cultură şi susţinut de Ansam-
blul Folcloric „Maria Tănase”.

 Cristinel Iovan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dolj: «La
Segarcea, ca în fiecare an, Consiliul Judeţean Dolj este alături de primarul
Nicolae Popa şi de localnici la această sărbătoare importantă pentru comuni-
tate, oraşul fiind cunoscut la nivel naţional pentru vinurile bune care se pro-
duc aici. Ne bucurăm să constatăm că oamenii din această zonă au înţeles la
timpul potrivit cât de importante sunt fondurile europene. Este încă un motiv de
apreciere pentru gospodarii de aici. Le urez tuturor cultivatorilor de viţă-de-
vie, tuturor producătorilor agricoli să aibă un an bun, astfel încât munca lor să
fie răsplătită prin producţia pe care o realizează. Şi mie îmi place vinul de
Segarcea, şi cel roşu, şi cel alb. Deja vedem în foarte multe supermarketuri din
România că oraşul a devenit cunoscut printr-un vin care ne face cinste».

vestesc lăutarii şi grătarele fumegân-
de, cu mititei. Cele sfinte înainte însă,
iar oamenii îşi descoperă imediat
creştetul când începe slujba: „Se bi-
necuvântează şi sfinţesc viile aces-
tea, cu puterea Sfântului Duh, prin
stropire cu această apă sfinţită”, ros-
tesc cei doi preoţi parohi, Ion Ghiţă
şi Gheorghe Grigore, busuiocul în-
muiat în agheasma păstrată de la
Bobotează căzând ca o ploaie mărun-
tă peste oameni şi viile lor. „Vă bles-
tem pe voi, fiarele cele de multe fe-
luri, viermii, omizile, gândacii, lă-
custele, şoarecii, cârtiţele şi puri-
cii, şi tot felul de muşte, molii şi fur-
nici, viespi şi urechelniţe şi tot felul
de jigănii ce se târăsc pe pământ şi
păsări ce zboară, care aduc strică-
ciune şi pagubă. (...) Să nu stricaţi
nici via, nici holda, nici grădina,
nici orice pom roditor şi neroditor,
nici frunza legumelor să nu o stri-
caţi din cuprinsul şi din locul robu-
lui lui Dumnezeu”, răsună rugăciu-
nea şi, totodată, blestemul Sf. Trifon.
Cea mai mare dorinţă a preotului:
refacerea picturii din biserică

Roade multe şi bune le urează pre-
oţii localnicilor, apoi îi lasă cu… cele
lumeşti, făcând cale-ntoarsă pe dru-

mul noroios ce străjuieşte cimitirul şi
duce la biserică. Sfântul lăcaş de cult
din Cerăt este cel mai mare din zona
rurală a Doljului. „Construcţia a în-
ceput în anul 1925 şi s-a încheiat în
1950. E o biserică foarte mare, ridica-
tă după modelul Mănăstirii Curtea de
Argeş. S-a lucrat mult aici… În acele
vremuri, cetăţenii comunei aduceau
cărămidă de la Mofleni, veneau cu
carele încărcate. Aşa s-a realizat
această biserică minunată, ce poartă
hramul Sf. Ioan Gură de Aur. Pictura
este în stil bizantin şi mi-aş dori din
tot sufletul să o refacem. Şi, de ase-
menea, să înfiinţăm o sărbătoare a
satulu i, fiindcă noi nu avem una”,
spune Ion Ghiţă, preot în Cerăt încă
din anul 1989. Împreună cu Primăria,

au fost făcute toate demersurile ne-
cesare pentru restaurarea bisericii,
sprijin fiind aşteptat şi de la o aso-
ciaţie din Lamanon – localitate aflată
lângă Marsilia, în Franţa, cu care co-
muna Cerăt este înfrăţită.
Segarcea: 1.130 ha
cultivate cu viţă-de-vie

Cu cele sfinte a început ziua de
Sf. Trifon şi la Segarcea, unde an de
an, la slujba religioasă, femeile aduc
cu ele, spre a fi sfinţite, felurite se-
minţe (grâu, porumb, fasole, floarea-
soarelui ş.a.). Cred cu tărie că, semă-
nate şi-apoi cultivate, le vor umple
hambarele şi cămările cu roade. Re-
numiţi pentru podgoriile lor, pentru
soiurile nobile şi vinurile de calitate

pe care le au şi care au ajuns demult
pe piaţa externă, segărcenii păstrea-
ză cu sfinţenie tradiţia, ca şi „scena-
riul” sărbătorii. Cu singura deosebi-
re că, în acest an, au renunţat la ala-
iul de căruţe cu care porneau spre
plaiul viilor. Ca loc al întâlnirii pentru
sfinţirea podgoriilor a fost aleasă tot
o proprietate particulară, înfiinţată
printr-un  program cu fonduri UE,
după ce, ani de-a rândul, preferate

au fost „Domeniile Coroanei” – bran-
dul oraşului Segarcea. De altfel, aces-
tea şi acoperă 290 ha din totalul de
1.130 ha cultivate aici cu viţă-de-vie.
Păstrarea tradiţiei, „secretul”
rodului bogat al podgoriilor!

„Res pectăm t radiţia bătrân ilor
noştri, care încă din cele mai vechi tim-
puri, de când s-au pus viile în Segar-
cea, în urmă cu o sută şi ceva de ani,
au sărbătorit această zi sfântă. Se zice
că, prin slujba oficiată de preoţi, via
va rodi şi va da producţii bune de stru-
guri. Dar nu mai e ce a fost înainte…
Atunci bătrânii plecau cu căruţele cu
cai, iar tinerii, călare, dădeau zvon în
localitate că se sărbătoreşte Trifonul,
după care se duceau în câmp, la vii, şi
petreceau”, povesteşte primarul ora-
şului Segarcea, Nicolae Popa. Acesta
susţine că „aproape an de an, cu toa-
te că au fost şi calamităţi”, viile au dat
aici roade bune.
Spectacol folcloric şi expoziţie
cu tematică vini-viticolă

După binecuvântarea viilor, rugă-
ciun ile preoţilor Marian  Anghel şi
Marius Vătăman şi urarea „să aveţi
roade bogate şi să sporească toată
aşezarea noastră”, sărbătoarea a con-
tinuat la noua Casă de Cultură din
centrul oraşului. Invitaţi să susţină un
spectacol folcloric au fost artiştii An-
samblului Folcloric „Maria Tănase”,
cu soliştii Petrică Mîţu Stoian, Ma-
rius Măgureanu, Filuţa Bogdan, La-
vinia Bîrsoghe şi alţii. Ca de fiecare
dată la sărbătoarea Trifonului de la
Segarcea, doi renumiţi colecţionari au
prezentat o interesantă expoziţie cu
specific vini-viticol: Ştefan Niculeţ a
adus sortimente de vin şi utilaje pen-
tru pregătirea acestuia, iar Liviu Spa-
nache – cărţi tematice, ploşti (cea mai
veche fiind de la 1895!), obiecte de
ceramică, dar şi din metal, folosite la
producerea vinului.

Viile doljenilor, sfinţite pentru
rod bogat, de Sf. Trifon
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

 În judeþul Dolj, la
sfârºitul lunii decembrie
2012 s-a înregistrat o
ratã  a  ºomajului  de
9,68%, corespunzãtoa-
re  unui  numãr  de
ºomeri de 27.748 per-
soane, înregistrând un
trend crescãtor faþã de
luna noiembrie 2012,
când rata ºomajului a
fost 9,56%, corespun-
zãtoare unui numãr de
27.398 de ºomeri. Din
totalul de ºomeri de în-
registraþi la sfârºitul lu-
ni i  decembrie  2012,
6.312 sunt ºomeri in-
demnizaþi ºi 21.436, neindemnizaþi. Din numãrul acestora din
urmã, 18.382 primesc adeverinþe pentru venitul minim garan-
tat, conform Legii 416/2001 cu modificãrile la zi. « Ponderea
femeilor  în numãrul total de ºomeri înregistraþi la nivelul lunii
decembrie 2012 este de aproximativ 41.8%. În anul 2012 s-au
încadrat în muncã 11.031 de persoane», a precizat Constantin
Preda, directorul AJOFM Dolj.

Dolj: rata ºomajului a fost
de 9,68%, la finele anului trecut

De ieri au intrat în
vigoare noile prevederi
ale Codului fiscal, prin
care se introduce un
plafon minim al amorti-
zãrii autoturismelor, im-
pozitarea diurnei ce de-
pãºeºte limita legalã,
reîncadreazã microîn-
treprinderile din punct
de vedere f iscal ,  iar
TVA la încasare este re-
modificat ºi reformulat.
ªi la impozitul datorat
de nerezidenþi în Româ-
nia se observã o modificare importantã. Din punctul de vede-
re al Codului de procedura fiscalã, apar detalii suplimentare
legate de modul în care o persoanã fizicã poate fi verificatã de
organele fiscale.

De ieri, prevederi noi ale
Codului fiscal

Inspectorii vamali din
cadrul Direcþiei Judeþe-
ne pentru Accize º i
Operaþiuni Vamale Olt,
unitãþi din subordinea
Direcþiei Regionale pen-
tru Accize ºi Operaþiuni
Vamale Craiova, au re-
þinut în vederea confis-
cãrii 108 litri de bãuturi
alcoolice ºi 5 kg de ca-
fea. Totodatã, au fost
aplicate amenzi în cuan-
tum de 1.500 de lei.
Marfa confiscatã a fost
depis ta tã  fãrã  docu-
mente de provenienþã ºi
fãrã marcaje fiscale ro-
mâneºti. Bunurile erau
deþinute de patru per-
soane fizice care  le comercializau ilegal în piaþa Zahana din
municipiul Slatina, judeþul Olt.

Bãuturi alcoolice
ºi cafea, confiscate
de inspectorii vamali

Numãrul firmelor care au
intrat în insolvenþã de la
declanºarea crizei, în
2008, a ajuns la
aproape 90.000,
dintre care 16.404 au
intrat în incapacitate
de platã în 2012.
Astfel, anul trecut
numãrul insolvenþelor
s-a diminuat uºor
faþã de 2011, când
16.916 firme nu au
mai avut bani sã-ºi
plãteascã datoriile.
Insolvenþele au
crescut pânã în 2010
constant începând
din 2008, an în care
au fost înregistrate
14.000 de astfel de
dosare. În 2009,
19.900 de firme au
intrat în incapacitate
de platã, iar numãrul
acestora a crescut la
21.700 în 2010.

24.078 de firme ºi-au suspendat
activitatea în 2012

“Dorim sã oferim clienþilor
noºtri posibilitatea sã investeas-
cã pe cât mai multe pieþe inter-
naþionale. Suntem adepþii diver-
sificãrii. Credem în valoarea
adãugatã pe care diversificarea
o aduce portofoliului clienþilor
noºtri ºi educãm clienþii în acest
sens. Astfel, am putut observa
o diversificare a gamei produ-
selor tranzacþionate. Dacã în
anii anteriori volumele tranzac-
þionate pe pieþe externe rezul-
tau în cea mai mare parte din
tranzacþii cu acþiuni, în 2012
clienþii noºtri s-au îndreptat ºi
cãtre alte instrumente financia-
re: certificate bonus ºi reverse
bonus, certificate index, ETF-
uri. Pentru acest an ne propu-
nem sã continuãm sã diversifi-
cãm gama de produse pe care

o oferim clienþilor noºtri, inclu-
siv prin listarea de noi produse
structurate la Bursa de Valori
Bucureºti”, a declarat Laura

Hexan, ºef Departament de
Produse de Trezorerie Retail din
cadrul BCR.

Bursa din Viena care s-a situat
pe primul loc

Într-un top al pieþelor inter-
naþionale pe care clienþii BCR
au efectuat tranzacþii se numã-
rã Bursa din Viena, care s-a si-
tuat pe primul loc în topul pre-
ferinþelor, cu un volum al tranz-
acþiilor de aproximativ 70 mil
EUR, urmatã de Bursa din
Frankfurt. BCR, prin Biroul
Vânzãri Pieþe Reglementate, in-
termediazã tranzacþionarea pe
burse internaþionale încã din
anul 2008, oferind acces online
în condiþii de costuri compara-
bile cu cele ale pieþei locale la
peste 30 de pieþe internaþionale
(Viena, Frankfurt, Londra, New
York, Tokio, Paris, Milano,
Varºovia etc.).

Banca Comercialã Romanã (BCR) a in-
termediat pentru clienþii sãi, pe parcursul
anului 2012, tranzacþii de peste 100 mil EUR
pe burse internaþionale. Interesul manifes-
tat de clienþii BCR pentru tranzacþionarea

pe pieþele internaþionale a crescut de la an
la an. Acest lucru s-a întâmplat ºi în anul
2012, când numãrul clienþilor care au efec-
tuat astfel de operaþiuni a depãºit 600,
aceºtia efectuând peste 3.500 de tranzacþii.

TTTTTranzacþii de peste 100 mil EURranzacþii de peste 100 mil EURranzacþii de peste 100 mil EURranzacþii de peste 100 mil EURranzacþii de peste 100 mil EUR
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Dupã acest moment s-a
consemnat o stabilizare a

situaþiei, având în vedere cã în
2011 ºi 2012 s-a înregistrat

un numãr comparabil
de insolvenþe. În
2012, 24.078 de firme
ºi-au suspendat
activitatea, cu 14,19%
mai multe decât în
2011. Totodatã, anul
trecut au fost înfiinþa-
te peste 125.600 de
firme, faþã de 132.069
de societãþi în 2011.
Astfel, la finele lunii
decembrie erau active
peste un milion de
firme. „Cele mai
multe înmatriculãri de
firme anul trecut au
fost în sectorul
comerþului cu ridica-
ta, respectiv 36.658
de societãþi”, se
precizeazã într-un
comunicat al Oficiului
Naþional al Registrului
Comerþului.
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La Desa, primarul comunei, Iu-
lian Bâlteanu a prezentat o situaþie
mai aparte. Dacã iarna numãrul de
dosare pentru ajutor social este în
creºtere, odatã cu sosirea primã-
verii acestea scad. Edilul explicã
ºi motivul. Mulþi dintre localnici
muncesc în afara þãrii ºi iarna se
întorc acasã. Pentru cã nu au un
venit îºi fac dosare pentru ajutorul
social. Aºa se face cã Primãria
Desa a avut în evidenþe, iarna
aceasta, nu mai puþin de 170 de
persoane pentru ajutorul social.

În aceastã perioadã, autoritãþile
locale au folosit beneficiarii Legii
nr.  416/2001 la lucrãri de deszã-
pezire. „De obicei ei fac în toatã
comuna curãþenie. În perioada ur-

Doljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurt
Paginã realizatã de MARIN TURCITU ºi RADU ILICEANU

Nu mai este o surprizã pentru
nimeni cã în comunele doljene exis-
tã mai mulþi beneficiari de ajutor
social decât tineri întreprinzãtori,
dornici sã-ºi deschidã mici afaceri

în agriculturã, apiculturã sau în
creºterea animalelor. Primarii
spun cã folosesc forþa de muncã a
celor ajutaþi de stat pentru a exe-
cuta diverse lucrãri la nivelul lo-

calitãþii, dar stau, cu tot ceea ce
depinde de ei, ºi la dispoziþia tine-
rilor care doresc sã aplice pentru
atragerea de fonduri europene uti-
lizate în dezvoltarea micilor ferme.

La Cioroiaºi, mai mulþi fermieri
au încercat sã porneascã mici afa-
ceri în agriculturã, primul pas fi-
ind acela de a atrage fonduri euro-
pene. Anul trecut, ºapte tineri au
depus astfel de dosare. Trei dintre
ei au accesat fonduri europene ne-
rambursabile pe Mãsura 1.1.2., iar
patru fermieri pe Mãsura
1.4.1. „Au lucrat cu o firmã
de consultanþã, dar noi i-am
ajutat cu toate documentele
necesare de la Primãria Cio-
roiaºi. În ceea ce ne priveºte,
nu ne facem planuri pânã nu
vedem bugetul. Asta nu în-
seamnã cã nu avem proiecte.
Nu am avut datorii la finalul
anului 2012, în consecinþã nu
am mãrit taxele ºi impozite-
le”, a declarat Dragoº Sîrbu,
primarul comunei Cioroiaºi.

Atragerea de fonduri europe-
ne pentru micile ferme este pri-
vitã cu mai mult pesimism la
Coºoveni. Chiar dacã cinci tineri
au încercat sã porneascã afaceri
în agriculturã într-un mod orga-
nizat, aceºtia se descurcã destul
de greu. De altfel, anul trecut un
singur fermier a încercat sã ac-
ceseze fonduri pe Mãsura 1.1.2.,
dar nu a reuºit. Chiar primarul
comunei, Nicu Coandã, recu-
noaºte cã la capitolul utilizare a
fondurilor europene sunt încã
probleme: „În teorie sunã frumos
chestiunea aceasta cu tinerii fer-
mieri, dar în realitate sunt greu
de accesat aceste fonduri”.

Cele 21 de dosare la ajutor so-
cial au permis, în schimb, auto-
ritãþilor locale sã realizeze mai
multe lucrãri în comunã pentru
care, cel mai probabil, ar fi fost

Cioroiaºi: Curãþenia în comunã
se realizeazã cu beneficiarii

de ajutor social
În schimb, beneficiazã de aju-

tor social 85 de persoane, în evi-
denþele Primãriei Cioroiaºi figu-
rând 45 de dosare pe Legea 416
din 2001. Cu ajutorul acestora se
realizeazã curãþenia în ºcoalã, dis-
pensar, piaþã ºi au loc acþiuni de
igienizare.

Coºoveni: „Chestiunea aceasta
cu tinerii fermieri sunã frumos în teorie!”

necesarã angajarea de personal.
„Am un program anul acesta cu
oamenii de la ajutor social. Înce-
pem cu curãþenia în ºcoli, grãdi-
niþe ºi la Cãminul Cultural. În
principiu cam tot ce înseamnã
domeniul public. De exemplu,
avem niºte canale înfundate de

ani de zile. Când vom putea sã
intrãm în ele, când ne va permite
vremea, dorim sã le decolmatãm.
Ne facem treaba cu ei, pentru cã
alþi oameni pentru astfel de acti-
vitãþi nu avem angajaþi la Primã-
ria Coºoveni”, a mai spus prima-
rul Nicu Coandã.

La Fãrcaº existã 90 de
dosare pe Legea 416 din
2001, dar ºi 12 dosare depuse
pe Mãsura 1.1.2., tinerii
fermieri aplicând pentru
programe de agriculturã,
apiculturã ºi creºterea anima-
lelor. Planuri existã ºi la nivel
comunitar. Primarul a anunþat
cã anul acesta se doreºte
asfaltarea a douã drumuri, în
total 1,2 kilometri,
pentru care existã
deja finanþare,
urmând sã aibã loc
ºi licitaþia. Speran-
þe sunt legate ºi de
alocarea de fonduri
pe OG 7 din 2006
pentru finalizarea
celor douã poduri
din localitate care
sunt în construcþie
de mai mulþi ani.
Tot în planurile
Primãriei, pentru
anul acesta, intrã ºi
finalizarea lucrãri-
lor de amenajare a
unui drum pietruit,
care au fost
demarate încã de
anul trecut.

„Cu aceºti
oameni de la ajutor

Autoritãþile locale din Dobro-
teºti au întocmit recent un plan
de lucrãri pentru anul 2013. S-a
stabilit, astfel, ºi modul în care
oamenii care primesc ajutor so-
cial vor putea da o mânã de aju-
tor comunitãþii. Aceºtia vor avea
responsabilitatea de a întreþine
curãþenia în cimitir, vor întreþi-
ne spaþiile verzi în faþa instituþii-
lor publice din comunã ºi de fie-
care datã când va fi nevoie de
forþã de muncã pentru anumite
lucrãri publice se va apela la ei.

Desa: Zece dosare depuse pe Mãsura 1.1.2.
mãtoare îi vom folosi la desfundat
ºanþuri. Avem ºi tineri care încear-
cã sã atragã fonduri europene.
Sunt 10 dosare depuse pe Mãsura

1.1.2., Axa 1, Creºterea competi-
tivitãþii sectorului agricol ºi silvic”,
a explicat Iulian  Bâlteanu, prima-
rul comunei Desa.

Dobroteºti: „Satul este îmbãtrânit,
iar majoritatea terenurilor au fost vândute”

Fãrcaº: Speranþe
pentru finalizarea a douã

poduri din comunã
social ne facem toate treburile
din comunã. În ceea ce-i
priveºte pe cei de la Mãsura
1.1.2., anul trecut, când au
depus dosarele, eu eram încã
viceprimar la Fãrcaº ºi am i-
am ajuta cu toate documente-
le de care au avut nevoie la
dosar”, a declarat Sorin
Bitoleanu, primarul comunei
Fãrcaº.

„În comuna Dobroteºti sunt
puþini oameni la ajutor social: 20
de dosare. De obicei facem cu-
rãþenie cu aceºti oameni. Acum
au fost la zãpadã. Satul este îm-
bãtrânit, iar majoritatea terenu-
rilor au fost vândute. Sunt câþi-
va tineri care încearcã sã facã
ceva din agriculturã. Dar majo-
ritatea oamenilor sunt sãraci ºi
nu mai pot face nici agriculturã
de subzistenþã”, a afirmat pri-
marul comunei Dobroteºti, Ion
Stancu.
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«Am ales sã implementãm un proiect
în care sã investim timp ºi resurse pentru
a dezvolta un grup de tineri, astfel încât
aceºtia sã fie capabili ºi sã aibã toate com-
petenþele necesare pentru ca, la rândul lor,
sã poatã implementa proiecte. “Tineri pen-
tru Comunitate” a fost un proiect în care
14 tineri implicaþi în activitãþi sociale, obiº-
nuiþi cu activitãþile de voluntariat, au fost
instruiþi de formatori specializaþi din ca-
drul asociaþiei noastre în douã sesiuni de
formare în domenii precum management
de proiect, managementul voluntarilor, lu-
crul în echipã ºi atragerea de resurse», a
precizat pãrintele Adrian Stãnulicã, pre-
ºedintele Asociaþiei „Vasiliada”.

O nouã asociaþie în Craiova
În urma sesiunilor de training, cei 14

Proiectul “Tineri pentru Comunitate”, derulat de Asociaþia „Vasiliada”
a Mitropoliei Oltenia, a ajuns la final. Cu acest prilej, asociaþia a organizat
o conferinþã la Centrul social de lângã Biserica “Sfântul Nicolae – Amara-
dia”, în cadrul cãreia au fost prezentate realizãrile acestui proiect lansat în
urmã cu ºase luni ºi implementat în parteneriat cu Centrul Regional de
Dezvoltare Comunitarã ºi Mediu.

Proiectul “TProiectul “TProiectul “TProiectul “TProiectul “Tineri pentru Comunitate”, la finalineri pentru Comunitate”, la finalineri pentru Comunitate”, la finalineri pentru Comunitate”, la finalineri pentru Comunitate”, la final

ªcoala Gimnazialã nr. 5 Bãileºti a come-
morat, ieri, împlinirea a 77 de ani de la
trecerea în nefiinþã a aviatorului Petre
Ivanovici, nãscut pe 4 aprilie 1898 în Bãi-
leºti (Dolj) ºi decedat la 1 februarie 1936 în
munþii Cernei, în urma unui accident aviatic.
Cu acest prilej, la unitatea ºcolarã care îi
poartã numele – ªcoala gimnazialã nr. 5
„Aviator Petre Ivanovici” Bãileºti – are loc
o serie de manifestãri dedicate acestui
eveniment. Conducerea ºcolii, reprezentatã

Aviatorul Petre Ivanovici,
comemorat la Bãileºti

Proiect dezvoltat de
AIESEC în parteneriat cu
Asociaþia „Aproape de
TINEri”, Global Kindergar-
ten are ca scop dezvoltarea
interesului ºi curiozitãþii
copiilor de grãdiniþã asupra
altor culturi, dar ºi asupra
limbilor strãine, proiectul
vizând, de asemenea,
îmbunãtãþirea cunoºtinþelor
de limbã englezã a partici-
panþilor. Activitãþile didacti-
ce vor fi implementate într-
un mod interactiv, non-

În perioada 4 februarie – 17 martie,
AIESEC Craiova aduce internaþiona-
lismul în grãdiniþele din Craiova prin
intermediul primei ediþii a proiectu-
lui Global Kindergarten. Acesta presu-

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Studenþii strãini vor preda în grãdiniþele craiovene

AIESEC este cea mai mare   organizaþie de tineri
la nivel internaþional, reunind 40.000 de membri din
peste 100 de þãri ºi teritorii. AIESEC reprezintã o
platformã dedicatã descoperirii ºi explorãrii potenþia-
lului de lideri al tinerilor în vederea transformãrii
acestora în agenþi de schimbare ai lumii de mâine.

tineri au înfiinþat o nouã organizaþie non-
guvernamentalã, Asociaþia “Fapte Bune
pentru Comunitate”, care deja a iniþiat
primul proiect, “Caravana cu poveºti”.
Prin proiectul pe care l-au iniþiat, tinerii
voluntari îºi propun sã ducã lumea po-
veºtilor ºi a basmelor româneºti la co-
piii care trãiesc în cinci sate izolate din
judeþul Dolj, cu nivel crescut de sãrã-
cie, acolo unde ºtim cã nu cititul de po-
veºti este prioritatea copiilor, acest as-
pect fiind de multe ori neglijat de fami-
liile lor”, a adãugat preºedintele Asocia-
þiei „Vasiliada”.

Proiectul “Tineri pentru Comunitate”
a debutat cu o campanie publicã de pro-
movare a responsabilitãþii sociale în rân-
dul tinerilor, la finalul cãreia aceºtia au
rãspuns invitaþiei de a trimite scrisori de

intenþie, pentru a fi selectaþi în vederea
participãrii la programul de training.
«Aceºti tineri au înþeles cum sã îºi folo-
seascã timpul într-un mod cât mai efi-
cient, sã îl împartã în mod echilibrat între
studiu, timp liber, dar ºi un timp rezervat
pentru a fi dedicat comunitãþii, în cadrul
unor activitãþi sau proiecte sociale. Aso-
ciaþia “Fapte Bune pentru Comunitate”
este unul dintre roadele proiectului “Ti-

neri pentru Comunitate”. Tinerii volun-
tari care au înfiinþat-o ne sunt colegi, par-
teneri, sunt fraþii noºtri mai mici, faþã de
care trebuie sã avem toatã atenþia ºi toa-
tã grija, astfel încât ei sã se poatã dez-
volta într-un mod foarte frumos ºi în ace-
laºi timp sã-ºi poatã menþine rolul pe care
ºi l-au asumat, acela de a face fapte
bune pentru comunitate», a subliniat pã-
rintele Adrian Stãnulicã.

pune prezenþa a trei studenþi strãini cu
experienþã pedagogicã, ce vor prelua
rolul educatorilor ºi vor crea activi-
tãþi interactive despre educaþie cultu-
ralã pentru copii.

formal ºi uºor de înþeles
pentru copii, cu sprijinul
cadrelor didactice din cadrul
grãdiniþelor implicate. Cele
cinci sesiuni sãptãmânale
vor avea ca teme principale:
descoperirea diferenþelor
culturale, educaþia lingvisti-
cã (limba englezã ºi limba
maternã a studentului
strãin), regulile de compor-
tament în societate, educa-
þia artisticã (muzicã, desen,
teatru, dans), sãnãtatea ºi
nutriþia, dar ºi educaþia

ecologicã. Astfel, timp de
ºase sãptãmâni, copiii vor
putea interacþiona cu
internaþionali din Brazilia,
Turcia ºi Polonia. Modul de
desfãºurare a proiectului
presupune susþinerea
activitãþilor non-formale
timp de o sãptãmânã în
fiecare dintre grãdiniþele
implicate. «Cele ºapte
grãdiniþe care au acceptat
invitaþia noastrã de a face
parte din proiectul Global
Kindergarten sunt Grãdiniþa
„Tudor Vladimirescu”,
Grãdiniþa „Madona Dudu”,
Grãdiniþa „Andra”, Grãdini-
þa „Sfânta Ana”, Grãdiniþa
„Sfânta Lucia”, Grãdiniþa
„Joyland” ºi Grãdiniþa
„Eden”», spun reprezentan-
þii AIESEC Craiova.

de director, prof. Cristian Bãlunã, învãþãtori
ºi diriginþi, au prezentat elevilor aspecte din
viaþa marelui aviator. Totodatã, în holul
ºcolii a avut loc o expoziþie cu documente
care atestã activitatea prestigioasã în
domeniul aviaþiei a acestui fiu al Bãileºtiului,
iar la monumentul din Parcul Tineretului s-a
depus o coroanã de flori. Acþiunea a fost
organizatã în parteneriat cu ISJ Dolj, Casa
de culturã “Amza Pellea” ºi Primãria muni-
cipiului Bãileºti.



cuvântul libertăţii / 9sâmbătă, 2 februarie 2013 cultură / culte

Era o seară dulce de toam-
nă lungă, spre sfârşitul lui oc-
tombrie 2005, fiindcă,  îmi
amintesc, se mai putea zăbovi
afară, în aer liber, şi, cu totul
întâmplător, urma ca împreună
cu Emil Boroghină şi Eugen
Iordache, acesta din urmă pe
atunci consilier local municipal,
să avem calitatea de amfitrioni
pentru actorul Ştefan Iordache,
în studioul TVR Craiova. Spre
norocul „emisiunii”, absenta
moderatorul titular, aşa că Şte-
fan Iordache, proaspăt cetăţean
de onoare al Craiovei, a ţinut
să discute cu noi, mai întâi in-
formal, despre ceea ce am vrea
să-l iscodim. Garantaţi de fos-
tul său coleg de promoţie şi bun
prieten, Emil Boroghină, Şte-
fan Iordache ne-a spus: „Bă,
aşa să vorbiţi şi în studio”.
Şi toate emoţiile s-au topit. Eu-
gen Iordache a citit proiectul de
hotărâre la care trudise pre-

Din Rahova
în jilţul lui

Hamlet
MIRCEA CANŢĂR

mergător decernării titlului de
cetăţean de onoare al Craiovei
celui despre care am pomenit
şi apoi a început dialogul deloc
inhibat. Ştefan Iordache era în
excelentă dispoziţie pentru un
dialog prea puţin convenţional
şi depăna blajin, cu har, amin-
tiri de tot felul. De la copilăria
sărăcăcioasă în Rahova, ime-
diat după război, vacanţele pe-
trecute la bunicii din Calafat,
despre părinţii săi, care ar fi
vrut să- l vadă medic, dar a
eşuat la admitere, despre tatăl
său, preşedintele Cooperativei
de croitorie „Sporul”, până la
admiterea la IATC, având în
repertoriu două piese de rezis-
tenţă: „Boul şi viţe lul”, de
Grigore Alexandrescu, şi „Pa-
şaportul sovie tic”, de Vladi-
mir Maiakovski. De numele lui
Emil Boroghină avea să fie le-
gat debutul exploziv, consem-
nează criticul Ludmila Patlan-

joglu, în „Ascensiunea lui Ar-
turo Ui poate fi oprită” şi apoi
„Titus Andronicus”, Teatrul
Naţional „Marin Sorescu” din
Craiova fiind considerat unul
din paradoxurile societăţii ro-
mâneşti. Povestea fabulos
de-a dreptul, încât părea o
blasfemie să-l întrerupi cu cu-
riozităţi banale. Explica felul
cum trecea, în cursul unui spec-
tacol, prin atâtea şi atâtea stări
emoţionale, unele trăite la pa-
roxism, dar avea şi umor şi încă
de calitate. „Pe Mihaela (n.r.
- Tonitza), soţia mea, m-am
hotărât dintr-odată s-o duc
la Calafat, să i-o prezint lu’
tata mare. Am avut  curajul
ăsta pe motiv că Mihaela era
olteancă, trăise mult  timp la
Craiova şi mama ei se năs-
cuse la Caracal. (...) Am fă-
cut prezentările. Uite, tată-
mare, ea e Mihaela. A, Mihai-
la. Niciodată nu i-a zis Miha-

ela, numai Mihaila! S-a uitat,
s-a tot uitat, până când Mi-
haela s-a dus la fratele lu’
tata să pregătească masa. Şi
tata-mare zice: mă Nică, mă,
asta nu-i ţigancă? Tată-mare,
nu-i ţigancă, bre, e olteancă
de-a noastră. Fugi mă de-ai-
cea, ce oltean ai mai văzut  tu
aşa negru? A făcut  o pauză
lungă. Apoi: Şi ce este ea,
cine este ea? Păi uite, mai-
că-sa e doctoriţă. Aha! Tai-
că-su-i tot  doctor. Aha! Dar
să şt ii c-au fost tare bogaţi.
Bunicii lui Mihaela au avut
200 şi ceva de hectare de
pământ. Ia-o Nică. Şi am
luat-o”. Şi din nou „Titus An-
dronicus” în montarea craio-
veană, Silviu Purcărete, marile
capitale ale lumii, cronici elo-
gioase, Hamlet, Nae Caţaven-
cu în „O scrisoare pierdută”,
Rică Venturiano în „O noapte
furtunoasă”. Roluri de anver-
gură, multe la număr, pentru un
artist complet şi complex, hă-
răzit cu nemăsurat talent, ca ac-
tor, cântăreţ şi dansator. N-am
mai apucat să vorbim despre fil-
mele în care fusese distribuit,
unele interesante, pe scenarii
din Cezar Petrescu (Glissan-
do, 1982), Camil Petrescu (Cei
care plătesc cu v iaţa, 1989),
Marin Preda (Cel mai iubit
dintre pământ eni, 1992 ),
„Ediţie Specială”, în regia lui
Mircea Daneliuc, 1997, „Bie-
tul Ioanide”, în regia lui Dan
Piţa, „Bună seara, Irina!”, în

regia lui Tudor Mărăscu, „No-
iembrie, ultimul bal”, în regia lui
Dan Piţa, 1987. O singură cu-
riozitate n-am apucat s-o sa-
tisfac: una din iubirile lui măr-
turisite a fost Irina Petrescu,
colegă de promoţie, până când
„ai ei” s-au opus categoric. Cu
tatăl actriţei actorul a avut câ-
teva discuţii. I s-a spus franc
în faţă: „Cum îţi imaginezi că
eu, un doctor, o să-mi las fii-
ca să se mărite cu un copil
de croitor, cu un derbedeu?”.
Şi fiindcă părinţii Irinei n-au
fost de acord, a fost scos din
distribuţia filmului „Duminică la
ora şase”. Când Irina a mai în-
cercat o tentativă de reapropie-
re, după un mariaj vremelnic
eşuat, nu s-a mai putut face ni-
mic. Arsese fiorul iubirii. Urmă-
rind-o în rolul Ioanei Boiu, din
„Suflete tari”, a lui Camil Pe-
trescu, am avut impresia că,
asemenea modelului stendha-
lian, cu Julien Sorel şi Doamna
Renal, din „Roşu şi Negru”, Iri-
na Petrescu juca un rol trăit.
Prin inteligenţa sa vie şi elasti-
că şi talentul fără margini, Şte-
fan Iordache ne-a rămas în
amintire ca un mare actor, care
ardea pe scândură şi măştile
purtau pecetea lui. A fost pri-
mul actor încununat cu Premiul
Academiei Române. Dinu Să-
raru spunea că fără aura lui Şte-
fan Iordache Teatrul Mic n-ar
fi existat. La Craiova a întregit
o galerie de monştri sacri. Mâi-
ne ar fi împlinit 72 de ani.

Praznicul de la 2 februarie are o bază
biblică şi aminteşte cum Pruncul Iisus, adus
de Sf. Fecioară Maria la templul din Ieru-
salim, a fost întâmpinat şi ţinut în braţe de
dreptul Simeon, aşa cum îi fusese făgăduit
cu multă vreme în urmă. Prima menţiune
documentară despre existenţa acestui praz-
nic o găsim în jurnalul de călătorie al pele-
rinei Egeria, în anii 382-384. În cursul se-
colului al VI-lea, sărbătoarea era generali-
zată în tot Răsăritul.

Despre Dreptul Simeon, Tradiţia ne-a
păstrat o întâmplare legată de traducerea
Vechiului Testament din limba ebraică în
greacă, vestita Septuaginta. Ptolemeu II
Filadelful (285-246 î. Hr.), regele Egiptu-
lui, sfătuit de bibliotecarul regal, a cerut ca
Legea iudeilor să fie tradusă şi păstrată în
biblioteca din Alexandria. Pentru asta, re-
gele l-a trimis la Ierusalim pe Aristea, pre-
fectul gărzii regale, să-i ceară arhiereului
un exemplar al Legii şi 72 de bărbaţi. Pto-
lemeu îi primeşte cu mare pompă şi le ofe-
ră o clădire pe insula Faros. Aici, cei 72 de
bărbaţi, în 72 de zile, termină traducerea
Legii, care apoi este aşezată în Biblioteca

Întâmpinarea
Domnului

regală din Alexandria.
Potrivit acestei tradiţii, Dreptul Simeon

era unul din cei 72 de traducători evrei.
Tâlcuind profeţia lui Isaia, “Iată, Fecioara
va lua în pântece şi va naşte Fiu şi vor che-
ma numele lui Emanuel”, el s-a îndoit de
acest lucru, cum poate să nască o fecioa-
ră neştiind de bărbat?! Şi pentru că n-a
crezut profeţia, un înger l-a vestit că nu va
vedea moartea până nu va primi în mâinile
sale pe Hristosul Domnului, care se va
naşte din această Fecioară. După cele
petrecute, venea des şi slujea la templu,
aşteptând mângâierea lui Israel, prooro-
cită de Isaia. Bătrânul Simeon, al cărui
nume înseamnă “cel ce ascultă”, “cel ce
se supune”, întruchipa aşteptarea mesia-
nică a poporului evreu şi era pregătit să
fie martor al lui Hristos ca Dumnezeu şi
Mântuitor când va veni în lume, spune
D. Stăniloae. Din Tradiţie ştim că bătrâ-
nul Simeon avea 360 de ani când Fecioa-
ra Maria a venit cu Pruncul Sfânt la tem-
plu. După ce l-a văzut pe Hristos, Si-
meon a cerut cu bucurie eliberarea su-
fletului său de trup: “Acum slobozeşte pe

robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău,
în pace, că văzură ochii mei mântuirea
Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tutu-
ror popoarelor, lumină spre descoperirea
neamurilor şi slavă poporului tău Israel”.
În Pruncul pe care îl ţinea în braţele sale,
Simeon a văzut mântuirea pregătită de
Dumnezeu nu tuturor popoarelor, ci “în
faţa tuturor popoarelor”, fiindcă, deşi toţi
oamenii vor afla despre venirea Lui în
lume, nu toţi îl vor primi ca Mântuitor.
Hristos va scoate adevărul la lumină şi
va fi pusă în lumină şi slava poporului

Israel, fiindcă din acest popor a ieşit Ii-
sus ca om. În ce priveşte bucuria Drep-
tului Simeon, ea venea din cele ce
aveau să urmeze: voia să meargă în iad,
unde se găseau toţi drepţii Vechiului
Testament, să ducă vestea că a venit
Mesia, Mântuitorul lumii. Hristos i-a
împlinit dorinţa şi, după spusele Sf. Ata-
nasie cel Mare, bătrânul Simeon a fost
primul ca re le- a ves tit st rămoşilor
Adam şi Eva, care se chinuiau în iad:
“Nu mai plânge, fire omenească! Vine
iertarea, vine mântuirea!”.

ELENA DONDONEAŢĂ
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COMENTAR IU

François Hollande se va de-
plasa azi în Mali, anunþã preºe-
dinþia francezã. În cursul aces-
tei vizite, care survine la trei
sãptãmâni dupã declanºarea in-
tervenþiei militare franceze în
aceastã þarã africanã, François
Hollande este însoþit de minis-
trul Afacerilor Externe, Laurent
Fabius, de ministrul Apãrãrii,
Jean Yves Le Drian, ºi cel al
Dezvoltãrii, Pascal Canfin. Ieri
dimineaþã, pe site-ul cotidianu-
lui „Liberation” se putea citi cã
preºedintele va lua avionul pen-
tru a ateriza sâmbãtã dimineaþã
la Bamako, unde îl va întâlni pe
preºedintele malian interimar,
Diocounda Traore. Este prevã-
zutã ºi o escalã la Tombuctu,
oraº recent eliberat de forþele
maliene ºi franceze, scrie „Li-
beration”. La trei sãptãmâni de
la debutul operaþiunii „Serval”
în Mali guvernul francez esti-
meazã cã „intervenþia a reuºit”.
„Le Figaro” indica de acum
douã zile cã preºedinþia are tri-

miºi speciali la Bamako pentru
estimarea condiþiilor acestei vi-
zite. Operaþiunea „Serval” în
Mali antreneazã 4.600 de sol-
daþi francezi, din care 3.500 pe
teritoriul malian, dar o
nouã fazã se deschide cu
cãutarea jihadiºtilor care
s-au retras tactic în zona
deºertului. Concomitent,
forþe speciale franceze
au consolidat sistemul de
securitate al minelor de
uraniu din Niger, adminis-
trate de compania Areva.
Apelarea la rezerviºti ai
forþelor speciale france-
ze s-a produs dupã lua-
rea de ostatici în locali-
tatea In Amenas (16-19
ianuarie), în Algeria. Nu
s-au oferit alte precizãri,
dar se ºtie cã patru fran-
cezi, angajaþi ai Areva ºi
ai subcontractantului Sa-
tom, sunt deþinuþi de Al-
Qaeda în Magrebul Isla-
mic, AQMI, dupã ce au

fost rãpiþi la 16 septembrie 2010
la Arlit, o minã de extragere a
uraniului în nordul Nigerului.
Areva, al doilea producãtor
mondial de uraniu în 2012, ex-

ploateazã acest mineral de peste
40 de ani în Niger ºi intenþio-
neazã inaugurarea, la sfârºitul
lui 2014, a minei Imouraren, a
treia în þara sahelianã.

François Hollande, aºteptat în MaliFrançois Hollande, aºteptat în MaliFrançois Hollande, aºteptat în MaliFrançois Hollande, aºteptat în MaliFrançois Hollande, aºteptat în Mali

O explozie violentã, cauzatã
de o scurgere de gaze, s-a sol-
dat cu cel puþin 25 de morþi, în-
tre care 17 femei, ºi 101 rãniþi,
într-un zgârie-nori de 214 metri
înãlþime care adãposteºte sediul
gigantului petrolier Pemex la
Mexico, iar echipajele de salva-
re cãutau alte victime. „A fost
ca în timpul unui cutremur de
pãmânt. Am revenit, am vãzut
distrusã toatã partea de jos a imo-
bilului ºi nu am mai putut intra.
La mezanin existau peste o mie
de persoane. Pe acolo intrã an-
gajaþii”, a povestit pentru AFP o
angajatã a companiei Pemex, As-
trid Garcia Treviño, care abia
ieºise din turn pentru a face o
plimbare. Dupã aproape ºase ore
de la explozie, preºedintele me-

Cel puþin 25 de morþi ºi 100
de rãniþi în urma unei explozii
într-un zgârie-nori din MexicIsraelul a declarat stare de alertã

maximã în toate ambasadele ºi
legaþiile sale diplomatice din
strãinãtate în urma informaþiilor
potrivit cãrora aviaþia israelianã a
efectuat sãptãmâna aceasta un raid
în Siria, semnaleazã EFE. Toþi
funcþionarii reprezentanþelor
diplomatice au primit ordinul de
alarmã, de teamã sã nu fie þinta
vreunui tip de represalii din partea

Israelul declarã alertã maximã
în legaþiile sale diplomatice

xican, Peña Nieto, a anunþat sal-
varea unei persoane blocate în
ruine, la primul etaj, pe contul
personal de Twitter. „Nu cunosc
cauza producerii exploziei. Dar
orice afirmaþie privind originile
acesteia va reprezenta o specu-
laþie”, a mai declarat el, cerând
echipajelor de salvare sã depunã
eforturi în continuare. Explozia
s-a produs joi, la ora localã 16.00
(vineri, 00.00, ora României), iar
la miezul nopþii Crucea Roºie nu-
mãra 15 morþi, potrivit unui bi-
lanþ provizoriu, prezentat de pur-
tãtorul sãu de cuvânt la Mexico,
Francisco Suinaga. Drama s-a
produs în momentul în care ma-
joritatea celor aproximativ 3.500
de angajaþi ai Pemex se pregã-
teau sã plece de la serviciu.

Hezbollah sau a unor grupuri
apropiate guvernelor iranian ºi
sirian, potrivit ediþiei de ieri a ziarului
„Yediot Aharonot”. Mãsurile de
securitate au fost întãrite în sedii ºi
la nivel individual. Alarma survine
dupã atacul aerian din apropiere de
Damasc care, potrivit guvernului
sirian, a vizat o instalaþie ºtiinþificã.
De la acel bombardament, diploma-
þia ºi purtãtorii de cuvânt oficiali

israelieni nu fac absolut
nici un comentariu cu
privire la acuzaþiile Siriei.
Pe de altã parte, armata
israelianã menþine nivelul
de alertã declarat joi în
nordul þãrii, unde
staþioneazã mai multe
baterii antiaeriene,
împotriva unui posibil
atac cu rachete proveni-
te din Liban ori Siria.

Hillary Clinton i-a predat joi, cu 24 de ore îna-
inte de a pãrãsi postul, „foaia sa de parcurs” suc-
cesorului ei, John Kerry, cu dosare ca Siria, Ira-
nul, Africa de Nord, Afganistanul sau Coreea de
Nord, relateazã AFP, prezentând succint câteva
dintre aceste dosare fierbinþi. ªefa diplomaþiei
americane a primit câþiva jurnaliºti acreditaþi la
Departamentul de Stat, inclusiv pe cei de la AFP,
pentru a le prezenta o vedere de ansamblu asupra
dosarelor fierbinþi care îl aºteaptã pe Kerry. Dupã
22 de luni de conflict ºi cel puþin 60.000 de morþi,
„cele mai rele predicþii despre ceea ce s-ar putea
întâmpla, atât în interiorul, cât ºi în exteriorul Si-
riei, fac parte acum din câmpul posibil”, a de-
plâns Hillary Clinton, dând asigurãri cã a fãcut,
„de doi ani, tot ceea ce era posibil sã se facã”. Ea
acuzã Iranul de „sporirea susþinerii” acordate re-
gimului ºi forþelor armate ale preºedintelui sirian,
Bashar al-Assad, prin „trimiterea de personal su-
plimentar ºi (...) armament”. Clinton a arãtat cu
degetul ºi în direcþia Rusiei, care „continuã sã fur-
nizeze o asistenþã financiarã ºi militarã” Damas-
cului. Totuºi, secretarul de stat ºi-a exprimat „spe-

ranþa” cã Moscova îºi va „schimb” poziþia. Într-o
încercare de soluþionare a spinoasei probleme a
programului nuclear iranian, Clinton este favora-
bilã unei continuãri a strategiei americane, care
constã în impunerea de sancþiuni economice tot
mai dure împotriva Teheranului, în paralel cu o
încercare de a-l aduce la masa nego-
cierilor. Dar „nu cred cã aceastã fe-
reastrã poate rãmâne deschisã pre mult
timp”, a avertizat Clinton. Ameninþarea
Phenianului cu efectuarea unui nou test
nuclear, în semn de sfidare la adresa
Statelor Unite, constituie „dosarul prio-
ritar ºi cu adevãrat îngrijorãtor, care se
va afla pe biroul secretarului (n.r. - John
Kerry) la sosirea sa (la Departamentul
de Stat), luni”, a apreciat Clinton. Ea
ºi-a exprimat satisfacþia faþã de faptul
cã Statelor Unite li s-au alãturat Rusia
ºi China, impunând, în cadrul Consi-
liului de Securitate al ONU, sancþiuni
extinse împotriva Coreei de Nord. Re-
tragerea militarã americanã din Afga-

nistan, la sfârºitul lui 2014, va fi unul dintre dosa-
rele spinoase al celui de-al doilea mandat al lui
Obama, iar Clinton s-a angajat sã continue sã se
lupte pentru situaþia femeilor, una dintre cauzele
majore pe care le-a apãrat în mandatul sãu la con-
ducerea diplomaþiei americane.

Iranul, Siria ºi Coreea de Nord, între dosarele fierbinþi predate
de Hillary Clinton succesorului ei în postul de secretar de stat

Phenianul a camuflat
intrarea tunelului în care
a efectuat testele nucleare

Coreea de Nord a acoperit
intrarea unui tunel subteran, în
nord-estul þãrii, cu scopul de a
zãdãrnici supravegherea prin
satelit din partea puterilor strãine,
care încearcã sã ghiceascã
calendarul viitorului test nuclear
anunþat de Phenian, scrie presa
sud-coreeanã ieri. „Analize (ale
unor imagini captate prin satelit)
aratã cã un camuflaj, care are
aspectul unui acoperiº, a fost
plasat la intrarea în tunel. Acest
gest pare menit sã împiedice ca
pregãtirile în vederea efectuãrii
unui test nuclear - aproape
încheiate - sã fie urmãrite din
exterior”, a anunþat, sub protecþia
anonimatului, un oficial de rang
înalt din cadrul Guvernului de la
Seul, citat de agenþia sud-coreeanã
Yonhap. Instalaþia de la Punggye-
ri, în nord-estul þãrii, include un
tunel subteran în care s-au
desfãºurat cele douã teste nucleare
anterioare, în 2006 ºi 2009. Acest
loc este supravegheat aerian de
cãtre Statele Unite, Coreea de Sud
ºi Japonia, care încearcã sã afle
cât de avansate sunt pregãtirile.

China: Cel puþin 26 de morþi
în urma exploziei unui
camion cu petarde

Cel puþin 26 de persoane au
murit ieri în explozia unui camion
încãrcat cu dispozitive pirotehni-
ce ºi petarde, care a provocat
prãbuºirea unui pod, în centrul
Chinei. Platforma podului, aflat în
provincia Henan, s-a prãbuºit
parþial din cauza suflului explo-
ziei, antrenând, în cãdere,
vehicule, potrivit unor imagini
postate pe microbloguri, a
anunþat postul Radio Chine
Internationale. Potrivit radioului,
explozia s-a produs ieri dimineaþã.
La momentul respectiv, pe podul
rutier, înalt de câþiva zeci de metri,
circulau camioane de mare tonaj,
care s-au prãbuºit de pe pod.
Explozii de material pirotehnic,
care nu se conformeazã întotdeau-
na normelor de securitate, nu sunt
un lucru rar în China, în preajma
Anului Nou chinezesc, care în
acest an cade pe 10 februarie.

Explozie la ambasada
SUA din Ankara

O explozie s-a produs ieri la
ambasada Statelor Unite la
Ankara, douã persoane fiind ucise
ºi mai multe rãnite, a anunþat
postul de televiziune NTV. Explozia
a fost atentat sinucigaº, transmit
agenþiile de presã internaþionale.
Un atacator sinucigaº a acþionat
dispozitivul explozibil pe care îl
avea asupra sa, ieri înaintea
prânzului, la o intrare secundarã
în ambasada SUA. Cel puþin doi
membri ai dispozitivului de
securitate ºi-au pierdut viaþa. Se
pare cã deflagraþia s-a produs
dupã punctul de control din faþa
misiunii diplomatice americane la
Ankara. Explozia nu a cauzat
pagube în interiorul misiunii
diplomatice, a anunþat postul de
televiziune NTV. La locul exploziei
au fost trimise numeroase ambulan-
þe ºi maºini de pompieri, iar forþele
de ordine au încercuit zona.
Aceastã explozie intervine în
contextul desfãºurãrii pe teritoriul
turc, sub umbrela NATO, a unor
baterii de rachetã sol-aer Patriot,
care au drept scop protejarea
Turciei de eventuale atacuri
lansate din Siria, aminteºte AFP.
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Anunþul tãu!
Consiliul Local al comunei Ciupercenii Noi,
Judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru
ocuparea funcþiei publice de inspector,
grad profesional superior, clasa I, Compar-
timent Investiþii ºi Achiziþii Publice, pe du-
ratã determinatã. Condiþii de participare: -
studii superioare de lungã duratã; - vechi-
me în muncã, minimum 9 ani. Concursul
se organizeazã la sediul Primãriei Ciuper-
cenii Noi, judeþul Dolj din strada “Dunãrii”
nr. 2, în data de 20 martie 2013, ora 11.00,
proba scrisã ºi în data de 22 martie 2013,
ora 11.00 interviul. Dosarele de înscriere
la concurs se vor depune la sediul primã-
riei pânã la data de 18 martie 2013, care
trebuie sã conþinã documentele prevãzu-
te în HG 611/2008. Condiþiile de participare
la concurs, bibliografia stabilitã ºi alte re-
laþii suplimentare se pot obþine la sediul
primãriei sau la tel.: 0251/321.002.
SC DRUJ COM S.R.L. declarã pierdut certi-
ficatul constatator punct de lucru nr. 23903/
12.05.2010. Se declarã nul.

CERERI SERVICIU
Ofer serviciu ca bonã. Te-
lefon: 0762/803.604.
Persoanã serioasã, nefumã-
toare, doresc sã îngrijesc
copil (menaj) sau bãtrâni.
Telefon: 0771/563.087.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Telefon:
0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Asociaþia HABITAT PEN-
TRU UMANITATE CRA-
IOVA, angajeazã: DIREC-
TOR EXECUTIV. Condiþii:
studii superioare; cunoº-
tinþe temeinice de limba
englezã; cunoºtinþe ope-
rare PC; experienþã în co-
ordonare colectiv. Salariu
atractiv. CV-urile se de-
pun pe adresa: pr.ghe-
zamfir@yahoo.com. Re-
laþii la telefon: 0745/
801.585. Ultima zi de de-
punere CV-uri: 7.02.2013.
Restaurant, angajez
bucãtari. Telefon: 0768/
357.485.
ANGAJEZ vânzãtoare
stand Sucpi. Telefon: 0764/
444.900.
Atelier de creaþie ºi croitorie
la comandã angajeazã mo-
delieri cu experienþã. Tele-
fon: 0760/652.522.

Caut femeie îngrijire bã-
trânã intern. Telefon:
0729/951.222.

CURSURI
CURSURI DE BUCÃ-
TAR, BRUTAR. Telefon:
0723/508.951.

MEDITAÞII
Meditez limba francezã. Te-
lefon: 0723/289.891 ºi 0751/
654.470.
Meditez limba românã,
orice nivel. Telefon: 0754/
031.894.
Pregãtesc contabilitate – stu-
denþi, ºomeri, etc. Telefon:
0722/943.220; 0755/139.772.
Meditez matematicã orice ni-
vel. Telefon: 0726/522.670.

PRESTÃRI SERVICII
Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.

Angajãm maºinist marochi-
nãrie. Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului. Te-
lefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Particular vând garsonierã
etaj 1, zona Ciupercã. Tele-
fon: 0723/223.658.
Vând camerã cãmin Barie-
ra Vâlcii (Spiact). Tel: 0251/
328.244; 0760/884.433.
Vând urgent locuinþã Craio-
va, preþ 30.000 euro, preþ
negociabil. Telefon: 0771/
579.669.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 camere
decomandat Rovine. Telefon:
0741/252.102, dupã ora 17.00.
Vând apartament 2 camere
în centru. Telefon: 0351/
809.691; 0770/682.554.
Vând apartamnet 2 camere
decomandate, balcon mare,
cu puþine îmbunãtãþiri, zona
Ciupercã etaj 4/10. Preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
459.222.
Particular, vând apartament
decomandat, îmbunãtãþiri,
zona SIF, 43.000 euro. Te-
lefon: 0754/473.757.
Vând apartament 2 camere
decomandate, liber, parchet
lemn, Valea Roºie, vis-a-vis
de Spitalul Militar. Telefon:
0745/456.302.
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbunãtã-
þiri, cu 3 camere. Telefon:
0724/218.190.
Particular, vând apartament
2 camere decomandate,
îmbunãtãþiri, P/7, Sara, 1
Mai, stradal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 came-
re, Valea Roºie. Telefon:
0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.

Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând sau schimb 3 came-
re semidecomandate +
WC de serviciu, 70 mp, et.
2, cu apartament 2 came-
re + diferenþa. Telefon:
0762/047.095.
Vând (schimb) apartament
3 camere, George Enescu,
parter, cu 2 camere + dife-
renþã imobil, ultra-îmbunã-
tãþit, este pretabil firmã. Te-
lefon: 0725/533.042; 0771/
510.726.
Vând sau schimb 3 came-
re Calea Bucureºti cu 2,
comfort I, etaj inferior, plus
diferenþa. Telefon: 0762/
047.095.
Vând apartament 3 came-
re, Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 3 camere
decomandate, etaj 1, lângã
stadionul Tineretului, 65.000
euro. Telefon: 0733/946.776;
0351/809.320.

Vând apartament 3 camere
70 mp Calea Bucureºti, etaj
2/4. Telefon: 0762/047.095.
Particular, vând apartament
3 camere, 4/4, Rotonda, gre-
sie, faianþã, AC, termopane,
centralã proprie, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0758/063.773.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate, ter-
mopan, uºã metalicã, cen-
tralã, izolaþie termicã, Cra-
ioviþa Nouã. Telefon: 0752/
641.487.
Vând apartament 4 camere,
Mercur. Tel: 0724/804.875.

CASE
Vând casã stradal Pleniþa.
Telefon: 0742/608.092.
D+P, 6 camere, pivniþã, uti-
litãþi, teren 1300 mp anexe
(3 camere cãrãmidã). Tele-
fon: 0761/824.947.
Vând casã Zãval, Comuna
Gighera - Dolj. Telefon:
0757/624.843.
Vând casã în comuna Brã-
deºti, sat Brãdeºtii Bãtrâni.
Telefon: 0743/888.255.

Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5 came-
re, baie cu boiler electric,
curte mare ºi grãdinã) –
1.300 mp (suprafaþã con-
struitã: 600 mp). Preþ:
35.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0760/295.905.
Vând casã + 365 mp teren
pretabil amenajare comer-
cialã Piaþa Chiriac. Telefon:
0722/226.413.
Vând casã 800 mp teren, lo-
calitatea Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau
laborator analize zonã cen-
tralã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã, vie, teren arabil,
pãdure salcâm, etc. Telefon:
0784/736.350.
Vând casã + teren 650 mp
str. Fragilor Aleea II. Telefon:
0751/168.297.
Vând casã bunã cu anexe,
teren intravilan ºi extravilan
în comuna Bulzeºti, sat Stoi-
ceºti. Telefon: 0244/312.070;
0722/963.871.
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Vând casã 4 camere  cu
beci, anexe gospodãreºti +
locul casei în oraº Novaci –
Gorj, str. „Dumbrava” nr. 1,
preþ 100.000 negociabil. Te-
lefon: 0253/466.520; 0751/
400.571 ºi 0721/502.557.
Vând casã demolabilã + te-
ren 379 mp, zonã bunã. Te-
lefon: 0251/531.238; 0351/
457.919, seara.
Vând casã Craiova 3 came-
re, liberã, toate utilitãþile, teren
400 mp, 2 ieºiri, vad comer-
cial. Telefon: 0764/735.304.
Vând casã, cartierul Roma-
neºti. Telefon: 0740/794.854.
Vând casã ºi mobilã + teren
600 mp cartier Romaneºti,
strada Aleea Târgului nr. 26.
Telefon: 0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi te-
ren cu gard beton Braniºte,
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 came-
re, modernizatã, cu puþ ame-
rican ºi 4000 mp teren, vie,
grãdinã, pomi, în Livezi –
Podari. Telefon/fax: 0251/
522.579.
Vând casã 2 camere str. Rã-
ºinari, dependinþe, gaz, apã,
canal, curte, 161 mp, preþ
45.000 euro, negociabil. Infor-
maþii la telefon: 0723/537.111.
Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp la
intrarea în Palilula, comuna
Bucovãþ, cadastru, apã, as-
falt, 12 euro/mp, posibilitate
parcelare în 2 loturi. Telefon:
0749/049.646.

Vând casã neterminatã Cra-
iova, Centura de Nord, te-
ren 1560 mp. Telefon: 0720/
863.286.
Vând casã ºi curte Braniºte
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Tele-
fon: 0746/260.588.
Vând casã locuit, anexe gos-
podãreºti plus locul casei, oraº
Novaci, jud. Gorj, preþ
120.000 lei (RON), negocia-
bil. Telefon: 0253/466.520;
0721/502.557; 0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã + anexe gospo-
dãreºti plus locul casei oraº
Novaci – Gorj, str. „Dumbra-
va” nr. 1. Telefon: 0721/
502.557; 0751/400.571;
0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.

TERENURI
Vând teren 500 mp, “ Lac
Avioane”. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând pãdure POPEªTI –
VÂLCEA. Telefon: 0766/
304.708.
Vând  teren zona Tribunal
Judeþean, str. “Iancu Jia-
nu”. Telefon: 0746/660.001.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167

Vând teren intravilan, 400
mp, situat în Segarcea, str.
“Unirii” nr. 29F (în spate-
le Liceului), cadastru. Te-
lefon: 0251/428.415.
Vând teren intravilan, 400
mp situate în Segarcea, str.
Unirii nr. 29F (în spatele Li-
ceului), cadastru. Telefon:
0251/428.415.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvorul de Sus. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate fa-
cilitãþile preþ convenabil.
Telefon. 0746/467.922;
0744/220.492.
Vând teren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu gard de
beton + construcþie 500 mp.
Telefon: 0721/152.832.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªimni-
cu de Sus (600 mp de La-
cul Tanchiºtilor), negociabil.
Telefon: 0351/170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Supernova, an
2002, ITP 2014, 3.500 lei.
Telefon: 0745/541.174.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia 1,9
TDI, fabricaþie 2000, înma-
triculatã în Bulgaria. Preþ
3400 Euro negociabil. Tele-
fon: 0720/060.256.
Vând Opel Corsa C 1.2.,
2002, benzinã, comenzi vo-
lan, 5 uºi, anvelope noi varã,
înscris în RO, taxele la zi,
preþ negociabil 2500 euro.
Telefon: 0763/803.708;
0765/476.042.
Vând Opel Tigra 1400 cc, fa-
bricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.
Vând Opel Astra H, an
2007, înmatriculat RO, preþ
5300 euro. Telefon: 0761/
647.718.
Mitsubishi Galant GLSTD
diesel, fab. 96 închidere cen-
tralizatã, geamuri ºi oglinzi
electrice, climã, CD,
289.000 km, înmatriculatã în
Bulgaria, stare de funcþiona-
re, 700 euro, negociabil.
Telefon: 0769/682.917.
Pontiac Transporter 2,3 cm,
benzinã, fabricaþie 93, în sta-
re de funcþionare, nerulatã în
þarã – 550 euro, negociabil.
Telefon. 0769/682.917.

Urgent! Vând Mitsubishi Colt,
an fabricaþie 2006, înmatricu-
lat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0765/
130.964; 0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0767/
116.092.

DIVERSE
Vând 2 locuri de veci, Cimi-
tir Sineasca. Tel: 0351/
447.472; 0764/060.657.
Vând vin alb,roºu ºi negru.
Telefon: 0744/673.063.
Vând tablou, îngeri, sfinþi, în-
rãmat, tablou picturã peisaj
pãdure. Preþ 25-40 lei. Te-
lefon: 0767/049.976.
Vând cositoare rotativã 1,90
lãþime ºi plug PP2 pentru
tractor U 45. Telefon: 0757/
624.843.
Vând pianinã Goltermann.
Telefon: 0746/241.210.
Vând bibliotecã, pat, servan-
tã, canapea, ºifonier, vitrinã,
bufet, aspirator. Telefon:
0351/410.939.
Vând gâºte albe (idem lebe-
de ca aspect) la 50 km de
Craiova, preþ 55 lei bucata.
Telefon: 0747/813.298;
0751/299.582.
Vând 80 acþiuni la Reloc. Te-
lefon. 0351/459.222.
Vând cãmãºi naþionale. Te-
lefon: 0351/459.222.
Vând convenabil cãrþi bele-
tristice, timbre filatelice, serii
complete neºtampilate, Spa-
nia, Cuba, Iran, Romania.
Telefon: 0351/468.839.
Vând puieþi salcâm cu
dimensiunile 0.5-1 cm,
puieþi prun ºi puieþi nuc.
Telefon: 0351/430.880;
0762/278.639.
Vând rãsad de trandafiri toa-
te culorile ºi leandru culori
alb ºi frez. Telefon: 0351/
430.880. 0762/278.639.
Vând oi convenabil. Telefon:
0251/451.716.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4 gã-
uri pt. Opel Astra F Caravan,
montate cauciucuri de iarnã
mãrimea 175/65R 14. Preþ
100 lei/buc. Telefon: 0767/
517.023
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.

Vând radio, oglindã inte-
rior, telescop spate pt.
Opel Astra F Caravan ºi
2 oglinzi exterioare, 1 in-
terior pt. Dacia 1300. Preþ
negociabil. Telefon: 0767/
517.023.
Ozonator: purificã aerul,
apã terapeuticã, mânca-
re ecologicã, bãi tera-
peutice, sterilizator rufe,
tacâmuri, frigider. Tele-
fon: 0724/512.304.
Vând bocanci, pantofi ºi
ghete piele militari, piese
dacia noi, combinã muzi-
calã stereo 205 nouã, piei
bovinã argãsite, calculator
pentru instruire copii. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând pãsãri de curte: cur-
cani, gâºte, gãini ouãtoa-
re. Telefon: 0251/285.145;
0762/278.639.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând arzãtoare gaze
sobe, reductor oxigen,
foarfecã tãiat tablã de banc,
arzãtor încãlzire infraroºu
cu ceas. Telefon: 0351/
464.563; 0771/385.734.
Vând centralã Vailand 26
kw, membranã, apã cal-
dã, defectã. Telefon: 0721/
483.933.
Vând 1 set cauciucuri iar-
nã 175/65 R14(82T)
M+S pneumant R cu jenþi
la 4 gãuri, preþ 700 Ron,
negociabil. Telefon: 0724/
281.744.

Vând putinã salcâm 50 ve-
dre nouã – douã uºi cu toc
noi pentru casã, cilindru de
cupru cu þeavã ºi butoi gal-
vanizat pentru þuicã. Tele-
fon: 0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu fe-
restre 3  canate  lemn, uºã
apartament din lemn. Te-
lefon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier, vi-
trinã, maºini de cusut, co-
voare, încãlzitor pe gaze,
instant apã pe gaze, haine
din piele. Telefon: 0745/
753.524.
Vând bufet stil neoclasic ºi
pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã,
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm. Telefon:
0351/800.654.
Vând capotã motor Dacia
1100 nouã. Telefon: 0721/
995.405.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun. Te-
lefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut cas-
nicã, simplã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi broas-
cã 40 lei; douã bidoane 60
litri largi la gurã. Telefon:
0761/355.869.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, piscinã
copil, covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând lanþ drujbã nou lama
40 cm, monedã jubiliarã
argint 25 gr, Carol I 1881,
300 euro. Telefon: 0761/
355.869.

Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA

str. “Caracal” nr. 105
    - Experienþã de peste 40 de
ani VÃ OFERÃ ÎN CELE MAI AVAN-
TAJOASE CONDIÞII DE PLATÃ CEA

MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ

GOSPODÃRESC:  porþelan – sticlã-
rie, instalaþii sanitare, electrice,

electrotehnice, chimice, cosmetice,
uz casnic, comercializate prin
depozitul ºi magazinul situate

în str. “Caracal” nr. 105.
Relaþii la telefoanele: 0251/522.581;

0251/522.009; 0351/407.237
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Vând avantajos centralã ter-
micã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiu-
ne. Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºimi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m, tã-
blii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret, excepþi-
onal. Telefon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi cu-
loare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz  voiaj
douã ochiuri cu butelie, al-
ternator 12V nou, delcou
motor Dacia nou. Telefon:
0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi cu
toc pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.

Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare norme
deviz ºi alte cãrþi tehnice.
Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vânã-
toare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muº-
cate cu floare bãtutã, alb, frez
ºi roºu. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Vând maºinã tricotaj mare.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând 100 baniþe grâu nou,
preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând aparat de sudurã se-
miautomat, flux argon, mar-
ca Telelwin, plus mascã pro-
fesionalã electronicã, preþ
1.500 lei ºi picamer marca
Bosh preforator ºi demola-
tor la preþul de 1.500 lei. Te-
lefon: 0769/880.705.

CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr apartament 2 ca-
mere parter- etaj 2 cu bal-
con. Telefon: 0760/548.459.

GARSONIERE
Particular! Cumpãr aparta-
ment – garsonierã, la stra-
dã, parter, maximum etajul
2. Telefon: 0748/195.954.

CASE
Cumpãr urgent casã 4 - 5
camere + curte minimum
1000 mp, utilitãþi. Telefon:
0723/466.154.

DIVERSE
Cumpãr oglindã mare,
NU dreptunghiularã. Te-
lefon: 0766/304.708.

Caut cumpãrãtor sau inves-
titor pentru o microfermã de
flori: trandafiri, zambile, fre-
zii ºi pepinierã pomi fructiferi,
culturã de cãpºuni în sere
sau solarii. Telefon: 0351/
430.880.
Caut  beneficiar pentru închi-
riere sau transport de mãr-
furi diverse din judeþ sau þarã.
Posed Dacia Papuc cu 2 lo-
curi. Telefon: 0351/430.880.
Cumpãr tablouri, monede,
timbre, ceasuri, icoane, cãrþi
poºtale, medalii, argintãrii,
sãbii, obiecte regaliste, acte,
antichitãþi. Telefon: 0723/
926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã tot
confortul, strada “A. I.
Cuza”, bloc M18E. Tele-
fon: 0770/784.539.
Închiriez apartament pen-
tru familie zona prefectu-
rã. Telefon: 0742/244.476.
Închiriez spaþiu comercial
53 mp, str. “Amaradia” nr.
56, parter bloc (fosta Co-
fetãrie Amaradia) 5 Euro
mp. Telefon: 0744/550.349.
Ofer spre închiriere apar-
tament 3 camere modificat
în 4 camere, blocurile K,
strada Pãltiniº, parter, ac-
ces bilateral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/541.452.
Ofer spre închiriere apar-
tament 2 camere, deco-
mandate, ultracentral, etaj
2, mobilat, liniºte ºi igienã
deplinã, microcentralã, aer
condiþionat. Telefon: 0756/
028.300, 0722/956.600.
Închiriez garsonierã Calea
Bucureºti (zona Institut),
complet mobilatã ºi utila-
tã. Telefon: 0764/855.169.
Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon: 0748/
105.609.
Particular vând sau închi-
riez pe termen lung apar-
tament ultracentral, 4 ca-
mere, 2 bãi, mobilat, cen-
tralã termicã, tot confor-
tul, 250 euro. Rog serio-
zitate! Telefon: 0720/
001.909.

Închiriez garsonierã bule-
vardul “1 Mai”. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere  G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Te-
lefon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2
camere Ciupercã, mobi-
lat ºi utilat. Telefon: 0723/
207.953.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (de-
pozit materiale) la casã,
strada Bucovãþ – Craiova.
Telefon: 0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon:
0762/047.095.
Închiriez casã, zona Spita-
lul nr. 1, pretabil depozit
policlinicã privatã etc, cu
toate utilitãþile necesare:
curent 220, 380 V, gaze,
canalizare, suprafaþa 111
mp + curtea aferentã. Te-
lefon: 0762/611.541; 0251/
453.865.

CERERI
Caut sã închiriez garsonie-
rã Calea Bucureºti. Ofer 400
lei. Telefon: 0768/613.555.
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.

MATRIMONIALE
Domn serios, 50 ani, fãrã
obligaþii, cu serviciu în Cra-
iova, caut doamnã pentru
prietenie sau cãsãtorie. Te-
lefon: 0740/895.691.
Tânãr serios, 36 ani, cu
apartament în Craiova, do-
resc cunoºtinþã cu doamnã
vârstã apropiatã pentru prie-
tenie, eventual cãsãtorie.
Rog seriozitate. Telefon:
0765/908.367.
Domn singur doresc doam-
nã 65 ani, fãrã copii. Tele-
fon: 0747/072.472.

DIVERSE
Profesor universitar pensi-
onar, doresc, contra retri-
buþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.

ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC FRASC FRASC FRASC FRASC FRAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BACRIZCRIZCRIZCRIZCRIZ

anunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul de
lucrlucrlucrlucrlucru al Târu al Târu al Târu al Târu al Târguluiguluiguluiguluigului

Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:
LLLLLuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vineriineriineriineriineri

9.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.00
Sâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – Duminică

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

MEDICINÃ TRADIÞIO-
NALÃ CHINEZÃ! Trata-
ment: de prevenþie, cu-
rativ ºi de completare a
deficitului în organism
cu produse S.N.B.A.
Aparaturã medicalã pen-
tru familie. Telefon:
0724/512.304.
Familia Ioanim din Magla-
vit sã sune la 0721/995.405
pentru recuperare terenuri
agricole.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu ar-
gint la schimb ºi mano-
pera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Tele-
fon: 0251/428.437.
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BUNDESLIGA – ETAPA A XX-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Werder

– Hannover;
Sâmbãtã: Schalke – Furth, Wolfsburg –

Augsburg, Hoffenheim – Freiburg, Mainz –
Bayern, Dusseldorf – Stuttgart, Hamburg –
Frankfurt;

Duminicã: Nurnberg – M’gladbach, Le-
verkusen – Dortmund.
Clasament: 1. Bayen 48p, 2. Leverku-

sen 37p, 3. Dortmund 36p, 4. Frankfurt
33p, 5. Mainz 30p, 6. Schalke 29p, 7.

M’gladbach 29p, 8. Freiburg 28p, 9. Ham-
burg 28p, 10. Hannover 26p, 11. Stuttgart
25p, 12. Werder 22p, 13. Wolfsburg 22p,
14. Dusseldorf 21p, 15. Nurnberg 21p, 16.

Augsburg 13p, 17. Hoffenheim 13p, 18.

Furth 9p.

SERIE A – ETAPA A XXIII-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Roma –

Cagliari;
Sâmbãtã: Torino – Sampdoria, Napoli –

Catania;
Duminicã: Chievo – Juventus; Palermo

– Atalanta, Pescara – Bologna, Siena – In-
ter, Genoa – Lazio, Fiorentina – Parma, Mi-
lan – Udinese.
Clasament: 1. Juventus 49p, 2. Napoli

46p, 3. Lazio 43p, 4. Inter 40p, 5. Milan
37p, 6. Fiorentina 36p, 7. Catania 35p, 8.

Roma 34p, 9. Udinese 33p, 10. Parma 31p,
11. Chievo 28p, 12. Torino 27p, 13. Sam-
pdoria 24p, 14. Atalanta 23p, 15. Bologna
22p, 16. Cagliari 21p, 17. Pescara 20p, 18.

Genoa 18p, 19. Palermo 17p, 20. Siena 14p.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A XXII-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Vallado-

lid – Bilbao;
Sâmbãtã: Osasuna – Celta, Getafe – Depor-

tivo, Espanyol – Levante, Granada – Real M.;
Duminicã: Malaga – Zaragoza, Sevilla –

Rayo, Valencia – Barcelona, Atletico – Be-
tis, Sociedad – Mallorca.
Clasament: 1. Barcelona 58p, 2. Atletico

47p, 3. Real M. 43p, 4. Malaga 35p, 5. Betis
35p, 6. Rayo 34p, 7. Valencia 33p, 8. Levan-
te 33p, 9. Sociedad 30p, 10. Valladolid 28p,
11. Sevilla 26p, 12. Getafe 26p, 13. Bilbao
25p, 14. Zaragoza 23p, 15. Espanyol 22p,
16. Celta 20p, 17. Granada 20p, 18. Osasu-
na 18p, 19. Mallorca 17p, 20. Deportivo 16p.

LIGUE 1 – ETAPA A XXIII-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Toulou-

se – Paris SG;
Sâmbãtã: Lorient – Rennes, Sochaux –

St’Etienne, Bordeaux – Valenciennes, Lille
– Troyes, Bastia – Evian, Brest – Nice;

Duminicã: Ajaccio – Lyon, Montpellier –
Reims, Marseille – Nancy.
Clasament: 1. Paris SG 45p, 2. Lyon 45p,

3. Marseille 42p, 4. Rennes 36p, 5. Bordeaux
35p, 6. Nice 35p, 7. St’Etienne 34p, 8. Lori-
ent 34p, 9. Montpellier 32p, 10. Toulouse 31p,
11. Lille 30p, 12. Valenciennes 30p, 13. Bas-
tia 25p, 14. Brest 24p, 15. Ajaccio 22p, 16.

Sochaux 22p, 17. Evian 21p, 18. Reims 20p,
19. Troyes 16p, 20. Nancy 15p.

PREMIER LEAGUE – ETAPA A XXIV-A
Sâmbãtã: Queens PR – Norwich, Arse-

nal – Stoke, Everton – Aston V., Newcastle
– Chelsea, Reading – Sunderland, West Ham
– Swansea, Wigan – Southampton, Fulham
– Man. United;

Duminicã: West Brom – Tottenham, Man.
City – Liverpool.
Clasament: 1. Man. United 59p, 2. Man.

City 52p, 3. Chelsea 46p, 4. Tottenham 42p,
5. Everton 41p, 6. Arsenal 38p, 7. Liverpo-
ol 35p, 8. Swansea 34p, 9. West Brom 34p,
10. Stoke 30p, 11. Sunderland 29p, 12. Ful-
ham 28p, 13. West Ham 27p, 14. Norwich
27p, 15. Newcastle 24p, 16. Southampton
23p, 17. Reading 20p, 18. Wigan 20p, 19.

Aston V. 20p, 20. Queens PR 16p.

Chiar dacã a rãmas fãrã cel mai expo-
nenþial om al sãu, fãcând referire mãcar la
sezonul de toamnã, ªahtiorul lui Mircea Lu-
cescu a dat o excelentã loviturã financiarã
pe ultimii metri ai perioadei de transferuri.
Campioana Ucrainei  s-a înþeles, joi searã,
cu ruºii de la Anji Mahacikala pentru a-l ceda
pe mijlocaºul brazilian Willian (24 de ani),
tranzacþia efectuându-se, conform site-ului
german transfermarkt.de, în schimbul a 35

Al doilea transfer ca valoare din aceastã perioadã de mercato

Top transferuri (sumele sunt exprimate în milioane de euro):
1.Lucas Moura (de la Corinthians la PSG) – 40
2.Willian (ªahtior – Anji) – 35
3.Mario Balotelli (Man. City – Milan) – 20
4.Taison (Metalist – ªahtior) – 15,24
5.Alexandre Pato (Milan – Corinthians) – 15
6.Daniel Sturridge (Chelsea – Liverpool) – 15
7.Christopher Samba (Anji – QPR) – 15
8.Yann M’Villa (Rennes – Rubin Kazan) – 12
9.Wilfried Zaha (Crystal Palace – United) – 11,75
10.  Mateo Kovacici (Dinamo Zagreb – Inter) – 11
11.  Loic Remy (Marseille – QPR) – 10,5
12.  Giuseppe Rossi (Villarreal – Fiorentina) – 10
13.  Philippe Coutinho (Inter – Liverpool) – 10
14.  Nacho Monreal (Malaga – Arsenal) – 10
15.  Demba Ba (Newcastle – Chelsea) – 8,5
16.  Mapou Yanga-Mbiwa (Montpellier – Newcastle) – 8
17.  Wesley Sneijder (Inter - Galatasaray) – 7,5
18.  Yura Movsisyan (Krasnodar – Spartak M.) – 7,5
19.  Ivan Perisici (Dortmund – Wolfsburg) – 7,5
20.  Mathieu Debuchy (Lille – Newcastle) – 6,2
Sumele au fost preluate de pe site-ul german specializat

transfermarkt.de.

de milioane de euro. Sumã care reprezintã
o a doua ca valoare, dupã cea plãtitã de Paris
Saint-Germain pentru Lucas Moura, tot un
fotbalist brazilian, achiziþionat cu 40 de mi-
lioane de euro din þara sa natalã, de la
Corinthians.

Curtat intens ºi de Chelsea, Willian va avea
ocazia sã sprijine la Anji un formidabil duo
ofensiv, format din Samuel Eto’o ºi Lacina
Traore, ultimul fost atacant al CFR-ului. Nu

va avea ocazia sã se întâlneascã însã ºi cu
Christopher Samba, fundaº cedat de forma-
þia din Daghestan în Premier League, la Que-
ens Park Rangers, pentru 15 milioane de euro.

Altfel, ªahtior îºi pregãtise oarecum aceas-
tã mutare prin achiziþia unui alt jucãtor din
“Þara Cafelei”, este vorba despre Taison,
cumpãrat din curtea conaþionalilor de la Me-
talist Harkov, în schimbul a 15,24 milioane
de euro

Transferul lui Marius Niculae de la FC Vas-
lui la Sporting Lisabona a picat în ultimul mo-
ment, deoarece lusitanii au vrut sã evite even-
tuale sancþiuni din partea UEFA, dat fiind faptul
cã situaþia românului este una incertã din punct
de vedere regulamentar.

Marius Niculae a jucat în acest sezon pentru
douã echipe, Dinamo ºi FC Vaslui, fapt ce i-ar
interzice sã mai evolueze ºi pentru o a treia echipã

Ce loviturã de imagine!

PSG, acord pe cinci luni cu Beckham
Lider în Franþa ºi calificatã în optimile Ligii

Campionilor, unde va da piept cu Valencia, Pa-
ris Saint-Germain a acaparat atenþia nu numai
în ce priveºte cel mai scump transfer (Lucas
Moura, 40 mil. euro), ci ºi cel mai tare din punct
de vedere al marketingului. Parisienii au pus
mâna, joi searã, pe o adevãratã maºinã de scos
bani, înregimentându-l, pânã în varã, pe starul
englez David Beckham, liber de contract dupã
ce s-a despãrþit de LA Galaxy. La echipa din
capitala Hexagonului, care într-un viitor apro-
piat ºi-a propus sã punã monopol pe fotbalul
continental, „Becks”, conform unei înþelegeri,
nu va încasa nici mãcar un eurocent, tot sala-
riul sãu pe aceastã perioadã, unul confidenþial,
urmând sã meargã la o organizaþie caritabilã.

„Sunt foarte încântat, este un proiect de

care am aflat de mai mult timp. Am avut multe
oferte, poate mai multe chiar ca în alþi ani, dar
am ales PSG pentru proiectul care mi s-a pro-
pus. Sunt foarte norocos sã fi câºtigat tot ce
am reuºit la nivel de club ºi am vrut sã vin la
Paris pentru a ajuta echipa ºi dupã expirarea
contractului de jucãtor.

Salariul meu va merge la o organizaþie cari-
tabilã, nu voi lua salariu de la PSG pentru aceste
5 luni. Asta am stabilit cu Leonardo (n.r. pre-
ºedinte PSG) ºi cu ceilalþi oficiali ai clubului.
Este vorba despre o sumã importantã. Sã fac
parte din aceastã echipã în dezvoltare este o
onoare pentru mine. M-am antrenat cu Arse-
nal, nu-mi va lua mult sã mã pun la punct.

Nu ºtiu dacã va fi ultimul meu contract ca
fotbalist. S-a mai zis asta în trecut ºi nu am

renunþat. Vreau sã continuu sã joc cât de mult
pot, fotbalul e pasiunea mea, când joc fotbal
niciodatã nu e vorba despre bani, nu asta mã
intereseazã, vreau sã joc pentru cele mai bune
echipe, cu cei mai tari fotbaliºti, dacã pot con-
tinua sã fac asta nu se ºtie când mã voi retra-
ge”, a declarat David Beckham la prezentarea
oficialã.

Transferul lui Marius Nicolae la Sporting
a cãzut, însã s-ar putea realiza în varã
„Sãgeatã” a refuzat ulterior o propunere incredibilã venitã din partea lusitanilor

în decursul aceleiaºi stagiuni. Cele 45 de minute
jucate pentru Dinamo în Supercupa României
sunt cele care s-au opus transferului la Spor-
ting încã din aceastã iarnã, presa portughezã
susþinând cã existã varianta ca Niculae sã fie
transferat la finalul sezonului.

Potrivit Dolce Sport, oficialii lui Sporting i-ar
fi fãcut o ofertã interesantã lui Niculae, însã
aceasta a refuzat. Clubul portughez i-a propus
atacantului român sã rãmânã pe „Alvalade”, sã
se antreneze alãturi de echipã ºi sã semneze din
varã. În toatã aceastã perioadã, Sporting i-ar fi

plãtit salariul lui Niculae, dar „Sãgeatã” a decli-
nat oferta precizând cã nu ar fi corect sã fie
plãtit fãrã sã joace.

Regulamentele FIFA nu permit ca un jucãtor
sã evolueze pentru mai mult de douã cluburi
într-un sezon, în intervalul 1 iulie – 30 iunie.
Niculae a jucat pentru Dinamo la 14 iulie 2012,
în Supercupa României, cu CFR Cluj, iar apoi a
fost transferat la FC Vaslui.

Dacã tranzacþia s-ar fi efectutat, Niculae ar
fi revenit la Sporting, formaþie al cãrui tricou l-
a îmbrãcat între 2001 ºi 2005.

Oprit de regulament!Oprit de regulament!Oprit de regulament!Oprit de regulament!Oprit de regulament!Oprit de regulament!Oprit de regulament!Oprit de regulament!Oprit de regulament!
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Digi Sport 1

12:30 – HANDBAL (M) – Liga Naþiona-
lã: ªtiinþa Bacãu – Potaissa Turda / 17:00 –
FOTBAL – Camp. Angliei: Newcastle –
Chelsea / 19:30 – FOTBAL – Camp.
Angliei: Fulham – Man. United / 23:00 –
FOTBAL – Camp. Spaniei: Granada – Real
Madrid.

Digi Sport 2

14:45 – FOTBAL – Camp. Angliei:
Queens PR – Norwich / 17:00 – VOLEI
(M) – Superliga Naþionalã: CSM Bucureºti
– Remat Zalãu / 19:00 – FOTBAL – Camp.
Italiei: Torino – Sampdoria / 21:45 –
FOTBAL – Camp. Italiei: Napoli – Catania.

Digi Sport 3

17:00 – HANDBAL (F) – Liga Campio-
nilor: Gyor (Ungaria) – Buducnost (Munte-
negru) / 18:30 – BASCHET (M) – Liga
Naþionalã: Gaz Metan Mediaº – Energia –
Rovinari / 20:15 – BASCHET (M) – Liga
Naþionalã: CSU Ploieºti – U Mobitelco Cluj /
22:00 – BOX: Hakim Zoulikha – Robert
Woge / 23:45 – BOX: Jurgen Brahmer –
Eduard Gutknecht.

Dolce Sport

14:30 – TENIS – Cupa Davis: Elveþia –
Cehia / 18:00 – RUGBY – Turneul celor
ºase naþiuni: Anglia – Scoþia.

Digi Sport 1

11:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþiona-
lã: CSM Ploieºti – Pandurii Th. Jiu / 13:00

– FOTBAL – Meci amical: Steaua – Dina-
mo Moscova (Rusia) / 16:00 –  FOTBAL
– Camp. Italiei: Siena – Inter / 18:00 – FOT-
BAL – Camp. Angliei: Man. City – Liverpo-
ol / 20:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Va-
lencia – Barcelona / 22:00 – FOTBAL –
Camp. Spaniei: Atletico Madrid – Betis.
Digi Sport 2

13:30 –  FOTBAL – Camp. Italiei: Chie-
vo – Juventus / 15:30 – FOTBAL – Camp.
Angliei: West Brom – Tottenham / 19:00 –
HANDBAL (F) – Liga Campionilor: Oltchim
– Ferencvaros (Ungaria) / 21:45 –  FOT-
BAL – Camp. Italiei: Milan – Udinese.
Digi Sport 3

13:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Ma-
laga – Zaragoza / 15:00 – FOTBAL –
Camp. Franþei: Ajaccio – Lyon / 17:00 –
Meci amical Antalya: FC Braºov – Dnepr
(Ucraina) / 19:30 – HOCHEI – Liga MOL:
Corona Braºov – Ujpest (Ungaria) / 22:00

– FOTBAL – Camp. Franþei: Marseille –
Nancy.
Dolce Sport

13:30 – TENIS – Cupa Davis: Elveþia –
Cehia / 17:00 – RUGBY – Turneul celor
ºase naþiuni: Italia – Franþa / 19:30 – FOT-
BAL – Camp. Greciei: Aris Salonic – PAOK
Salonic.

Prezentat oficial la VfB Stuttgart, Ale-
xandru Maxim a luat numãrul 44 ºi a fost
anunþat ca o viitoare stea a echipei ger-
mane. El a fost adus în locul lui sârbului
Kuzmanovici, care a plecat la Inter Mila-
no, dar mai are de aºteptat pânã la debut.
Stuttgart e în plin campionat iar Maxim a
cam ratat pregãtirea cu Pandurii, astfel cã
nemþii îl vor trimite pentru o perioadã la
echipa secundã, care joacã în liga a treia.

Alaturi de Maxim va merge ºi italianul
Federico Macheda, împrumutat de nemþi
de la Manchester United.

Actualmente pe locul 11 în Bundesli-
ga, Stuttgart va juca în aceastã rundã pe
terenul nou-promovatei Fortuna Dussel-
dorf (locul 14). Cât priveºte celelalte douã
competiþii în care este angrenatã, Liga
Europa ºi Cupa Germaniei, fosta adversa-

Dolce Sport 2

15:30 – RUGBY – Turneul celor ºase
naþiuni: Þara Galilor – Irlanda / 21:15 –
HANDBAL – Bundesliga: All Star Game.

TVR 2

15:00 – TENIS – CUPA DAVIS: Româ-
nia – Danemarca.

Transilvania Look

21:45 – FOTBAL – Meci amical (Spa-
nia): România – Polonia.

Eurosport

10:45 – COMBINATA NORDICÃ: CM
Soci (Rusia) / 11:45 – SCHI FOND: CM
Soci (Rusia), feminin, schiatlon / 12:30 –
SCHI FOND: CM Soci (Rusia), masculin,
schiatlon / 14:30 – COMBINATA NORDI-
CÃ: CM Soci (Rusia) / 16:45 – SÃRITURI
CU SCHIURILE: CM Harrachov (Cehia) /
18:45 – ATLETISM: Concurs de salã
(Karlsruhe – Germania) / 20:30 – FOTBAL
– Cupa Africii (Africa de Sud), sferturi de
finalã: Africa de Sud – Mali / 22:30 –
SNOOKER: Masters-ul german (Berlin).

Eurosport 2

15:00 – SNOOKER: Masters-ul german
(Berlin) / 16:30 – FOTBAL – Camp.
Germaniei: Mainz – Bayern Munchen /
19:30 – FOTBAL – Camp. Germaniei:
Hamburg – Frankfurt / 21:30 – SNOO-
KER: Masters-ul german (Berlin).

Dolce Sport 2

17:15 – FOTBAL – Camp. Greciei:
Olympiakos – Atromitos.

TVR 2

13:00 – TENIS – CUPA DAVIS: Româ-
nia – Danemarca.

Sport.ro

13:30 – FOTBAL – Camp. Olandei:
Twente – Utrecht / 15:30 – FOTBAL –
Camp. Olandei: Venlo – Ajax.

Eurosport

10:45 – COMBINATA NORDICÃ: CM
Soci (Rusia) /11:45 – SCHI FOND: CM
Soci (Rusia), masculin, schiatlon / 12:45 –
SCHI FOND: CM Soci (Rusia), echipe
sprint / 14:00 – COMBINATA NORDICÃ:
CM Soci (Rusia) / 15:00 – SÃRITURI CU
SCHIURILE: CM Harrachov (Cehia) / 17:00

– FOTBAL – Cupa Africii (Africa de Sud),
sferturi de finalã: Coasta de Fildeº – Nige-
ria / 20:30 – FOTBAL – Cupa Africii (Afri-
ca de Sud), sferturi de finalã: Burkina Faso
– Togo.

Eurosport 2

14:00 – CICLISM: Turul Qatarului, eta-
pa întâi / 16:30 – FOTBAL – Camp. Ger-
maniei: Nurnberg – Monchengladbach /
18:30 – FOTBAL – Camp. Germaniei: Le-
verkusen – Dortmund / 21:30 – SNOO-
KER: Masters-ul german (Berlin).

Învinsã weekend-ul trecut în de-
plasare, 2-3 în campionat cu Vites-
se, eºec venitã dupã ce a condus cu
2-0, viitoarea adversarã a Stelei din
16-imile Ligii Europa, Ajax Amster-
dam, s-a rãzbunat cu vârf ºi îndesat
pe formaþia din Arnhem, adminstrân-
du-i un categoric 4-0, joi searã, în
sferturile Cupei Olandei, într-o par-
tidã jucatã la Emmen.

Golurile “lãncierilor” au fost rea-
lizate de Hoesen (7), Schone (59) ºi
Sigthorsson – foto (81, 86).

Tehnicianul Frank de Boer a uti-
lizat echipa: Cillesen – Van Rhijn, Al-
derweireld, Moisander, Blind – De
Jong, Schone, Eriksen – Lukoki (Sig-
thorsson 75), Hoesen (Poulsen 71),

Avertisment pentru Steaua!

Ajax s-a rãzbunat crunt pe VAjax s-a rãzbunat crunt pe VAjax s-a rãzbunat crunt pe VAjax s-a rãzbunat crunt pe VAjax s-a rãzbunat crunt pe Vitesse ºi s-a calificatitesse ºi s-a calificatitesse ºi s-a calificatitesse ºi s-a calificatitesse ºi s-a calificat
în semifinalele Cupei Olandeiîn semifinalele Cupei Olandeiîn semifinalele Cupei Olandeiîn semifinalele Cupei Olandeiîn semifinalele Cupei Olandei

Boerrigter (Fischer 83).
În semifinale, Ajax va juca contra

lui AZ Alkmaar (27 februarie). În
ceallatã partidã, FC Zwolle o va în-
frunta pe PSV Eindhoven.

Pe trei în campionat, la tot atâtea
puncte de liderul PSV, pânã la primul
meci cu Steaua, din 14 februarie, Ajax
va mai juca contra lui Venlo (dumini-
cã, în deplasare) ºi acasã cu Roda
Kerkrade. Douã jocuri facile, adver-
sarele aflându-se în coada clasamen-
tului, pe locurile 17, respectiv 16.

„Lãncierii” s-au întãrit
de la Barça

Iureºul lui Ajax cu Vitesse nu a
fost singura veste proastã a zilei de

joi pentru Steaua. Formaþia de pe
“ArenA” a reuºit sã obþinã împru-
mutul lui Isaac Cuenca, de la Barce-
lona.

Acordul, pânã în varã, se referã
strict la un împrumut ºi nu include o
clauzã de cumpãrare, dovadã cã
staff-ul tehnic al Barcelonei se ba-
zeazã din sezonul urmãtor pe jucã-
torul ce a cunoscut o ascensiune
fulminantã în stagiunea trecutã, în
care a jucat 30 de meciuri sub con-
ducerea lui Pep Guardiola.

Performanþele lui Isaac Cuenca au
fost stopate de o accidentare gravã
la finalul sezonului ce a implicat o
operaþie ºi o absenta de 8 luni de pe
teren. Tânãrul jucãtor ce va împlini

22 de ani în luna aprilie a fost decla-
rat oficial recuperat pe data de 21
ianuarie, însã s-a considerat cã re-
venirea sa în circuitul primei echipe

a Barcelonei ar fi problematicã dupã
o absenþã atât de lungã, cu atât mai
mult cu cât formaþia catalanã se poa-
te baza pe toþi jucãtorii din atac.

Partidã cel puþin ciudatã, joi searã, pe “Vicen-
te Calderon”, în manºa tur a semifinalelor Cupei
Regelui Spaniei. Asta deoarece încleºtarea din-
tre Atletico ºi Sevilla, încheiatã cu 2-1 în favoarea
gazdelor, a propus ceva rar întâlnit, o succesiune
ameþitoare a unei cifre, în speþã 3. Adicã 3 goluri,
din 3 penalty-uri, toate 3 în urma unor henþuri, ºi
bonus, 3 eliminãri. Doar douã însã acordate dupã
infracþiunile din suprafaþa de pedeapsã, Spahici
(Sevilla) ºi Godin (Atletico). Celãlalt “handbalist”,
Navarro, a scãpat într-o primã fazã, dar a fost
eliminat ulterior dupã o intrare durã la Diego Costa
(foto). Jucãtor care, în absenþa lui Radamel Fal-
cao, accidentat, a înscris ambele goluri ale trupei
lui Simeone (49, 71). Pentru andaluzi a marcat Ne-
gredo (56).

În poarta Sevillei a debutat fostul portar al
CFR-ului, Beto, cumpãrat în aceastã sãptãmânã
de la Braga pentru a-l înlocui pe Diego Lopez,
plecat la Real Madrid.

Nu va debuta prea curând la Stuttgart

Maxim, mai întâi la munca de joc
rã a Stelei se va duela belgienii de la Genk
(14, 21 februarie), respectiv cu Bochum
(27 februarie).

Sub dominaþia cifrei 3, avantaj Atletico

În altã ordine de idei, „Vicente Calderon” rã-
mâne teritoriu interzis vizitatorilor, Atletico Ma-
drid fiind singura echipã din Europa care a înre-
gistrat 18 victorii în 18 meciuri consecutive pe
teren propriu, plus alt record notabil: 1003 minute
fãrã gol primit „acasã”. Cealaltã finalistã se va
decidide din „Clasicul” Real – Barcelona, egale în
prima manºã pe „Bernabeu”, 1-1 miercuri. Returul
semifinalelor va avea loc în 27 ºi 28 februarie.

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT
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Pandurii a transferat
un stoper cipriot

Cupa Davis:
România – Danemarca 2-0,

după prima zi

Pierderea Cristinei Neagu, cel pu-
ţin pentru acest sezon, nu i-a pani-
cat pe conducătorii şi antrenorul Ol-
tchimului, care consideră că lotul

Oltchim debutează duminică, de la ora 19.00 (Digisport 2),
în grupa principală 2, contra unguroaicelor de la Ferencvaros

campioanei României este în conti-
nuare destul de puternic pentru a se
îndeplini obiectivul principal, câşti-
garea Ligii Campionilor. Cu franţu-

zoaica Alisson Pineau recuperată to-
tal şi revenită la forma dinaintea ac-
cidentării de acum un an, şi cu proas-
petele campioane europene Jovano-

vic şi Bulatovic, linia de 9 metri a
Oltchimului pare fortificată, în con-
diţiile în care există acolo soluţii soli-
de precum Brădeanu, Barbosa şi
Meiroşu. „Am pierdut-o pe Neagu,
îmi pare foarte rău pentru ea, dar este
bine că am făcut antrenamente cu
toate jucătoarele şi nu ne-am găsit în
faţa faptului împlinit. Sunt jucătoare
care pot suplini absenţa ei. Cred că
noi, Ferencvaros şi Krim suntem
echipele favorite la calificare, iar din
cealaltă grupă, Györ şi Larvik, dar şi
Buducnost”, spune danezul Jacob
Vestergaard, care, ieri, a fost averti-
zat de Federaţia Europeană de Hand-
bal pentru protestele la adresa arbitri-
lor la meciul Hypo Viena – Oltchim
din toamna trecută. „Mă aştept la un
meci foarte greu. Am încredere în
echipa noastră, şi dacă jucăm aşa cum
ne-am pregătit, cred că putem să câş-
tigăm. Pierderea Cristinei Neagu este
una mare, mai ales că antrenorii au
pregătit jocul gândindu-se că poate şi
ea juca. Trebuie să acceptăm că Nea-
gu este accidentată, că nu putem con-
ta pe ea şi să dăm tot ce avem mai
bun pe teren”, crede muntenegrean-
ca Marija Jovanovic, principala vari-
antă pentru substituirea lui Neagu.

40 de lei, cel mai ieftin bilet
Biletele se pot ac hiziţiona atât

online,  printr- o solic itare pe

site-ul c lubului Oltc him, iar de
ieri-dimineaţă ş i la casele de bi-
lete de la Sala „Traian” ş i c os tă
între 40 şi 100 de lei. Ferencva-
ros ocupă locul sec und în liga
maghiară,  după Györ, iar juc ă-
toarele princ ipale sunt Piroska
Szamoransky, Zsuszana Tomori,
Monica Kovac sic s, Orsolya Ver-
ten şi Zita Szcsansky.  Formaţia
maghiară anunţă că va f i înc u-
rajată la Vâlc ea de c el puţin 150
de suporteri, aşa cum s-a întâm-
plat ş i acum 6 ani, la ultima dis-
pută dintre c ele două ec hipe.
Atunci, oltenc ele au câştigat cu
36-23.  „Se vor c onfrunta c ele
mai puternice galerii din Europa
în handbal,  alături de cea a lui
Buducnost”, spunea Jac ob Ves-
tergaard la c onferinţa de presă
care a prefaţat jocul de dumini-
că. O brigadă poloneză, Leszc sin-
ski – Piechota, va conduce jo-
cul de duminică,  la ora 19.00. Tot
duminic ă,  de la ora 17.00, se va
disputa c elălalt meci din grupa a
2-a principală,  între Zvezda Zve-
nigorod ş i Krim Mercator Ljub-
ljana ( în premieră pe Digisport 2
de la 17.30). În grupa 1 princ i-
pală a Ligii Campionilor  s -a dis-
putat deja un mec i din prima run-
dă, Larvik – Randers  25-19,  iar
as tăzi es te programat cel de-al
doilea, între Györ şi Buducnos t.

În această seară, de la ora 21.45
(în direct pe Transilvania Look),
România va disputa pe s tadionul
„Olimpic” din Malaga, în Spania,
un meci amical împotriva echipei
Poloniei, unul în care cele două
echipe vor folosi jucători din cam-
pionatele proprii. Pentru acest joc,
selecţionerul Victor Piţurcă are la
dispoziţie următorul lot de jucători
Silviu Lung (Astra) , Alexandru
Buzbuchi (Viitorul) şi Cristian Băl-
grădean (Dinamo) - portari; Ale-
xandru Măţel, Valerică Găman, Şte-
fan Bărboianu (toţi Astra), Constan-
tin Nica, Dragoş Grigore, Srgian
Luchin (toţi Dinamo), Mihai Băla-
şa (Viitorul Constanţa) şi Alexan-
dru Vlad (Pandurii) - fundaşi; Io-
nuţ Neagu (Oţelul Galaţi),  Mihai
Răduţ, Dan Nistor, Alexandru Ma-
xim (toţi Pandurii), Alexandru Ma-
teiu (FC Braşov), Liviu Antal, Ni-

România, amical cu Polonia la Malaga
colae Stanciu (ambii FC Vaslui) şi
Aurelian Chiţu (Viitorul) - mijlocaşi;
Cons tantin Budesc u (Astra) ,
Gheorghe Grozav (Petrolul), Ma-
rius Alexe (Dinamo) şi Denis Ali-
bec (Viitorul) - atacanţi. După acest
meci, o parte dintre jucători vor
pleca înapoi la cluburi sau, dacă vor
fi convocaţi, vor trece la naţionala
de tineret,  care, pe 6 februarie, va
disputa la Tiraspol un meci ami-
cal contra reprezentativei similare
a Republicii Moldova. Alături de
cei care vor rămâne la Estepona
vor sosi pe 4 februarie fotbalişti
legitimaţi la cluburi de peste hota-
re ş i la Steaua, care vor completa
lotul ce va aborda al doilea meci
din cadrul stagiului,  c el contra
Australiei, programat miercuri, 6
februarie, de la ora 21.  Pentru
aces t joc, stranierii la care a ape-
lat Piţurcă sunt: Costel Pantilimon

(Manchester City), Dorin Goian
(Spezia), Gabriel Tamaş (WBA),
Ştefan Radu (Lazio) , Răzvan Raţ
(Şahtior) , Costin Lazăr (PAOK
Salonic), Gabriel Torje (Granada)
şi Bogdan Stancu (Orduspor).

Săndoi a anunţat şi el lotul
Antrenorul echipei naţionale de

tineret a României, Emil Săndoi, a
stabilit lotul de jucători convocaţi
pentru partida amicală cu selecţio-
nata similară a Republicii Moldo-
va, care va avea loc miercuri, 6
februarie, la Tiraspol,  de la ora
18.00, pe stadionul Sherif. Pentru
această acţiune antrenorul princi-
pal Emil Săndoi a convocat urmă-
torii jucători: Buzbuchi (Viitorul),
Croitoru (FC Argeş) - portari; Nica
(Dinamo Bucureşti), Bălaşa (Viito-
rul), Creţu şi Avrămia (CSM Iaşi),

Mintaş  (Luceafărul Oradea) Toş-
ca (Viitorul),  Peteleu (FCM Tg
Mureş) - fundaşi; Leca (Chiajna),
Benzar şi Cârstoc ea (Vitorul) ,
Stanciu (FC Vaslui), Giurgiu (As-

tra), Serediuc (Chiajna), Manole
(FC Argeş) -  mijloc aş i; Velic i
(Ceahlăul),  Morar (Petrolul), Ga-
vra (Viitorul), Herghelegiu (CSM
Iaş i) -  atacanţi.

Turneul organizat de Tenis Club Stănică în colabo-
rare cu Pro Tenis Club a reunit un număr de 57 spor-
tivi, care au concurat la 4 categorii de vârstă. Sporti-
vii craioveni au ajuns în finalele fiecăreia din categorii,
impunânduse doar în 3 finale din cele 8 disputate. Re-
zultatele din finale: 10 F: Costache Maria (Politehnica
Bucureşti) – Wetherall Michelle (TC Stănică)  6-1,
6-4; 10B: Giurea Rareş (CSS Petroşani) - Vasilescu
Iancu (TC Stănică) 6-0, 6-0; 12F: Ciornei Andreea
(TC Stănică) - Merişanu Alessia (TC Stănică) 6-1, 6-
3; 12B: Daia Rareş (Allesio Pascali) - Răduş Raul (TC
Stănică) 6-1; 7-5; 14F: Tutunaru Luminiţa (Alessio
Pascali) -Dragomirescu Victoria (Triumf 2000 Craio-
va) 6-0, 6-1; 14B: Oprişor Andrei (TC2000 Buc.) -

Clubul Pandurii Târgu Jiu a contabilizat cel de-al şaselea transfer
din ac eastă iarnă, ultimul venit în tabăra olteană fiind fundaşul c ipriot
Christou Paraskevas,  juc ător  care a fost testat toată săptămâna în
Antalya de către antrenorul Cristi Pus tai. Chris tou Paraskevas  (1,85
metri) , care ieri a împlinit 29 de ani,  a fost legitimat în tur la Univer-
sitatea Cluj,  iar în cariera sa a mai evoluat la următoarele echipe AEK
Larnaca (2000-2008), AC Omonia (2008-2009), APOEL (2009-2010),
Alki Larnaca (2010-2012). Paraskevas, însoţit de agentul său, Ana
Maria Prodan,  a semnat c hiar  în Antalya un contrac t până în vară cu
Pandurii.  La Pandurii au mai ajuns  în iarna aceasta: georgianul Alaver-
dashvili,  Paul Anton şi Cornel Predesc u de la Gloria Bis triţa, Alin Bu-
leică de la CS Turnu Severin ş i Viorel Nicoară, împrumutat de la CFR
Cluj. A plecat Alexandru Maxim la VFB Stuttgart.

„Cupa Pro Tenis” şi-a stabilit câştigătorii
Năstase Dan (TC Stănică) 6-1, 6-1; 16F: Gavrilă Oana
(CS Kofe) - Cazacu Ioana (CS Kofe) 6-2, 6-0; 16B:
Ionilă Eduard (CS Kofe) - Ilie George (CS Kofe) 6-4,
6-0. „M-am pregătit intens pentru acest turneu, prin
fiecare meci şi reuşită mi-am recăpătat încrederea în
mine şi sper ca pe parcursul întregului an competiţio-
nal să o ţin tot aşa”, a declarat Ciornei Andreea, câşti-
gătoarea de la categria 12F. „Sunt mulţumit de modul
în care s-a desfăşurat acest turneu, de tenisul practi-
cat şi de rezultatele sportivilor noştri”, a spus şi  di-
rectorul turneului, Victor Stănică. Următorul turneu
de tenis de câmp va fi „Cupa Mărţişorului”, care va
începe pe 23 februarie şi va fi organizat pe aceeaşi
bază şi de aceleaşi cluburi.
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