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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Am aflat de la ziarişti că
Poliţia nu mai arestează.
Acum, Popescule, “îi saltă”.
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Din nou acuzaţii de malpraxis la adresa unor medici din Craiova.
De această dată familia unei tinere de 26 de ani, din comuna doljea-
nă Coşoveni, îi acuză pe medicii de la Spitalul Municipal „Filantro-
pia” de neglijenţă, întrucât a ajuns sănătoasă în spital, a născut prin
cezariană o fetiţă, iar în acest moment se zbate între viaţă şi moarte
la Clinica de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean de Urgenţă
Craiova. Oamenii sunt supăraţi şi pe medicii de la Spitalul de Ur-
genţă, unde tânăra a ajuns pe 26 ianuarie, pentru că nu le spun
exact diagnosticul acesteia. În timp ce pacienta este ţinută în viaţă
de aparate, conducerea Spitalului de Urgenţă Craiova spune că sta-
rea ei este critică şi se fac toate eforturile pentru ea, iar reprezen-
tanţii spitalului „Filantropia” susin că nu ştiu cum s-a îmbolnăvit
tânăra şi aşteaptă rezultatele analizelor. Familia ei aşteaptă însă un
răspuns, pe holul de la Terapie Intensivă, unde oamenii şi-au petre-
cut ultimele zile şi nopţi, rugându-se ca femeia, care mai are acasă
o fetiţă de doi anişori, să se facă bine.

Acuzaţii de malpraxis la Spitalul „Filantropia” Craiova

În stare critică la Terapie Intensivă,
după o operaţie de cezariană
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Uniunea de creaţie a
artiştilor profesionişti
craioveni şi... „arta”
de a supravieţui

Interviu cu artistul
MARCEL VOINEA, preşedin-
tele Filialei Craiova a Uniunii

Artiştilor Plastici din România

Din 587 de unităţi
de învăţământ din Dolj,
doar 106 au pază

Conform unui Raport privind
asigurarea protecţiei unităţilor de
învăţământ şcolar, a siguranţei ele-
vilor şi a personalului didactic în
perioada octombrie – decembrie
2012, prezentat de comisar-şef
Liviu Ţiulescu, adjunct al coman-
dantului IPJ Dolj, la Colegiul Pre-
fectural, din cele 587 de unităţi în
care se desfăşoară procesul de
învăţământ în judeţul Dolj, sunt
asigurate cu pază doar 106. Mul-
te şcoli nu beneficiază de pază din
lipsă de fonduri, care ar trebui
asigurate de primării.

Peste 20.000 de doljeni
bolnavi de cancer

Cancerul afectează din ce în ce
mai mulţi doljeni, iar cele mai re-
cente statistici ale Direcţiei de Să-
nătate Publică (DSP) Dolj nu fac
decât să confirme acest lucru. În
prezent, peste 20.000 de doljeni se
luptă cu această boală necruţătoa-
re. În fiecare lună, în evidenţele
spitalelor craiovene apar mai mult
de o sută de noi cazuri. Pe lângă
suferinţele provocate de boală
aceştia trebuie să îndure şi lipsuri-
le unui sistem sanitar care, în ulti-
mii ani, s-a confruntat cu serioase
probleme în ceea ce priveşte asi-
gurarea medic amentelor  pentru
pacienţii cu afecţiuni oncologice.

Primăria Craiova
a început reabilitarea
unui nou bloc
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Românii s-au folosit de o lacunã în legislaþia britani-
cã privind imigraþia ºi au venit sã munceascã în Marea
Britanie, jucând un rol vital în pregãtirea Londrei pentru
Jocurile Olimpice din 2012, a declarat ambasadorul ro-
mân Ion Jinga (foto). „Românii care au vrut sã vinã în
Marea Britanie au fãcut deja acest lucru”, a declarat
ambasadorul român la Londra. „Întotdeauna existã o
posibilitate de a gãsi un loc de muncã, chiar dacã sunt
restricþii, ºi soluþia este sã te declari persoanã fizicã au-
torizatã (self-employed), iar mulþi români au fãcut acest
lucru”, a explicat ambasadorul, citat de „Daily Mail”, în
ediþia electronicã. Potrivit acestuia, „în sectorul construc-
þiilor sunt mulþi români. De aceea a fost construit satul
vostru olimpic anul trecut”. Datele oferite de Olympic

Delivery Authority par sã confirme declaraþiile ambasa-
dorului, afirmã cotidianul britanic, adãugând cã la sfâr-
ºitul lui decembrie 2011 erau 8.465 de muncitori la parcul
ºi satul olimpic, dintre care doar 60% erau britanici. Cei
mai mulþi dintre strãini erau români, ei reprezentând 8%.
Jinga susþine, de asemenea, cã temerile potrivit cãrora
Marea Britanie va fi invadatã de români sunt o „falsã
problemã”. „Nu mã aºtept ca Marea Britanie sã fie inva-
datã de un val de cetãþeni de-ai noºtri. Când ne uitãm la
experienþa altor þãri în ultimii ºapte ani, vedem cã aºa
ceva nu s-a întâmplat, ºi nu existã nici un motiv sã cre-
dem cã acest lucru se va întâmpla în ianuarie anul urmã-
tor. Imigrantul român, în general, nu se îndreaptã cãtre
Marea Britanie, ci cãtre Spania, Italia ºi Franþa, în princi-
pal din cauza apropierii lingvistice, româna fiind o limbã
latinã”, a explicat el. „Avem un milion de români care
trãiesc ºi muncesc în Spania, un milion în Italia ºi proba-
bil jumãtate de milion în Franþa”, a adãugat ambasado-
rul român. Declaraþii similare a fãcut, duminicã, ºi minis-
trul bulgar de Externe, Nikolai Mladenov, pentru Sky
News. Conform acestuia, eforturile Marii Britanii de a
descuraja imigranþii bulgari vor afecta relaþiile dintre cele
douã þãri, asta în condiþiile în care „Marea Britanie nu va
fi prima alegere pentru multe persoane care pleacã la
muncã. Economia noastrã este conectatã în principal cu
economia Germaniei”. Pe de altã parte, ministrul delegat
pentru românii de pretutindeni, Cristian David, a decla-
rat ieri, într-un interviu la RFI, cã „ne vom bate ca românii
sã fie beneficiari deplini ai drepturilor ce derivã din cetã-
þenia europeanã. Sunt destul de optimist cã Marea Bri-
tanie nu va extinde restricþiile pe piaþa muncii pentru
români ºi bulgari dupa 1 ianuarie 2014, nu existã semna-

le oficiale în acest sens”. Mai mult, ministrul a þinut sã
atragã atenþia cã „deocamdatã vorbim de o posibilã in-
tenþie, pentru cã pânã la ora actualã noi nu avem o
informaþie cu privire la o intenþie realã a autoritãþilor
britanice de a extinde aceste restricþii pe piaþa forþei de
muncã începând cu 1 ianuarie 2014, lucru pe care, de
altfel, îl gãsesc ºi imposibil de pus în aplicare, atâta timp
cât prevederile Tratatului (n.r. - de aderare) sunt foarte
clare. Eu cred cã cetãþenii români vor avea drepturile
integrale ca cetãþeni europeni în Marea Britanie dupã 1
ianuarie 2014”. Cristian David considerã cã „în momen-
tul de faþã, este mai degrabã o campanie de presã decât
o campanie dusã de autoritãþi (...)”.

Întrebat ieri, la Bruxelles, la conferinþa de presã co-
munã cu premierul Victor Ponta, dacã Marea Britanie a
solicitat prelungirea restricþiilor pe piaþa muncii pentru
români ºi bulgari, preºedintele Comisiei Europene, Jose
Manuel Barroso, a declarat cã „nu am primit nici un fel
de comunicare din partea Guvernului britanic pe aceas-
tã temã. Un singur lucru pot sã spun, ºi anume cã toate
statele membre trebuie sã respecte regulile. Acesta este
un principiu foarte important al Uniunii Europene”. Prim-
ministrul Victor Ponta a adãugat cã România a apreciat
întotodeauna rolul pozitiv al Comisiei în astfel de pro-
bleme, prin solicitarea respectãrii egalitãþii de tratament,
ºi cã va conta ºi în continuare pe oficialii CE ºi ai statelor
membre privind respectarea angajamentelor aferente in-
tegrãrii României ºi Bulgariei în Uniunea Europeanã.
„Cred cã cetãþenii români trebuie sã ºtie cã avem drep-
turi ºi obligaþii ca cetãþeni europeni ºi cã obligaþiile tre-
buie respectate, de asemenea ºi drepturile trebuie res-
pectate”, a spus Ponta.
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Barroso: Apãrãm presa liberã,
dar þinem cont de presiunile
asupra magistraþilor

Comisia Europeanã apãrã presa
liberã ºi nu intenþioneazã sã
propunã modificarea reglementãri-
lor media, dar nu poate sã nu þinã
cont de plângerile primite din
partea CSM ºi CC privind
existenþa unor campanii împotriva
magistraþilor, a declarat preºedin-
tele CE, Jose Manuel Barroso.
Acesta a explicat ieri, într-o
conferinþã de presã susþinutã
împreunã cu premierul Victor
Ponta, la Bruxelles, cã oficialii
CE nu au recomandat o soluþie
concretã pe aceastã temã în
ultimul raport privind situaþia din
România, dar au considerat
important totuºi sã menþioneze
existenþa unei astfel de probleme,
pentru a fi „corectatã” de cãtre
autoritãþile de la Bucureºti.
Preºedintele CE a susþinut totodatã
cã la Bruxelles au fost primite
plângeri nu doar din partea
Consiliului Superior al Magistra-
turii (CSM) ºi Curþii Constituþio-
nale (CC), ci ºi din partea a
numeroase organizaþii civice.

Camera a cumpãrat
500 de insigne noi
pentru deputaþi

Camera Deputaþilor a achizi-
þionat 500 de insigne noi, pentru
cei 412 deputaþi validaþi în
legislatura 2012-2016, prin
„cumpãrare directã” de la firma
SC Bograve Advertising SRL, pe
care a plãtit 31.000 de lei,
respectiv 62 de lei pe bucatã.
Potrivit rãspunsului pe care
Camera Deputaþilor l-a dat unei
solicitãri fãcute de Mediafax,
„au fost trimise mai multe cereri
de ofertã cãtre mai multe firme,
cereri care nu au fost însã
onorate, iar unele firme nu
îndeplineau, în totalitate,
cerinþele din caietul de sarcini”.

Candidatul USL pentru ºefia Con-
siliului Judeþean Teleorman, Adrian Gâ-
dea, este noul preºedinte al instituþiei,
în urma alegerilor de duminicã el obþi-
nând 81% din voturi, potrivit rezulta-
telor finale furnizate de Biroul Electo-
ral Judeþean. Actualul vicepreºedinte
al CJ Teleorman, Ionuþ Adrian Gâdea i-
a luat locul lui Liviu Dragnea, ales de-
putat în Colegiul 3 Alexandria. Con-
form rezultatelor finale, Gâdea a fost
votat de 103.879 de alegãtori (81%),
fiind urmat de Constantin Amarie
(PDL), cu 16.562 de voturi valabil ex-
primate (12,9%) ºi Tudor Neagu (PP-
DD), cu 6.231 de voturi valabil expri-
mate (4,9%). Tot în Teleorman, dumini-
cã au avut loc alegeri ºi pentru funcþia
de primar al municipiului Turnu Mã-
gurele ºi al comunei Bujoru, în timp ce
în comuna Cãlmãþuiu de Sus au fost
organizate alegeri parþiale pentru com-
pletarea Consiliului Local. La Turnu
Mãgurele au avut loc alegeri dupã ce
fostul primar, Nicolae Mohanu (USL), a
fost ales senator. Conform BEJ, noul pri-
mar al oraºului Turnu Mãgurele este
candidatul USL Dãnuþ Cuclea, care a

USL a câºtigat preºedinþia CJ Teleorman
ºi primãriile Slatina ºi Turnu Mãgurele

Comisia Europeanã aºteaptã sã
constate în continuare progrese în ceea
ce priveºte independenþa justiþiei, dar ºi
ca politicienii sã ofere un exemplu „dân-
du-se la o parte” atunci când existã acu-
zaþii de corupþie sau decizii privind inte-
gritatea, a declarat ieri  preºedintele CE,
Jose Manuel Barroso. „Cu noua situaþie
politicã, un nou guvern ºi un nou Parla-
ment, trebuie accelerat procesul de re-
formã. Vrem sã vedem progrese în conti-
nuare legat de independenþa justiþiei ºi
aºteptãm ca politicul, politicienii, sã dea
un exemplu, dându-se la o parte atunci
când existã decizii privind integritatea sau
acuzaþii de corupþie”, a spus Barroso,
într-o conferinþã de presã susþinutã îm-
preunã cu premierul Victor Ponta, la Bru-
xelles. Anterior acestei declaraþii, preºe-
dintele PNL, Crin Antonescu, a declarat
ieri cã, în cazul în care instanþa va da o
soluþie nefavorabilã în cazul ministrului
Transporturilor, Relu Fenechiu, acuzat
de DNA de abuz în serviciu cu consecin-
þe deosebit de grave, acesta va trebui sã
demisioneze din Guvern. „(...) În momen-
tul în care instanþa se va pronunþa, chiar

Antonescu: Fenechiu ar trebui
sã demisioneze în urma unei

decizii a instanþei
fost votat de 6.584 de alegãtori. El a fost
urmat de Georgicã Pãunescu (PDL), cu
1.459 de voturi ºi Cãtãlin Mitricã (PP-
DD), cu 504 voturi. În localitatea Bujo-
ru, alegerile au fost câºtigate tot de can-
didatul USL, Gicã Sârbu, cu 668 de vo-
turi valabil exprimate. La Slatina, candi-
datul USL, fostul viceprimar Minel Pri-
na, a câºtigat alegerile parþiale de dumi-
nicã, cu 70,36%. Potrivit reprezentanþi-
lor BEJ Olt, Minel Prina a obþinut 21.446
voturi. Acesta a fost urmat de Radu Paul
Orzaþã (PP-DD), care a obþinut 16,81%
din voturi ºi de candidatul PDL Ana
Anghel, cu 4,89% din voturi. Thiesz Ja-
nos, candidatul UDMR pentru funcþia
de primar al municipiului Covasna, unde
duminicã au fost organizate alegeri par-
þiale în urma decesului fostului edil, a
câºtigat scrutinul cu 63,2% din voturi,
potrivit rezultatelor finale. Pe locul al
doilea s-a situat candidatul independent
Popica Sorin Iordan, susþinut de USL,
PDL, Forþa Civicã, PRM ºi PP-DD, cu
34,2% din voturi, în timp ce candidatul
PPMT, fostul primar al oraºului din pe-
rioada 1992-2000, Malnasi Laszlo Leven-
te, a obþinut 2,6%.

dacã nu este vorba de o sentinþã defini-
tivã, chiar dacã nu putem vorbi, în sens
juridic, de vinovãþia cuiva, în cazul unei
sentinþe nefavorabile, avem totuºi de-a
face cu o sentinþã, ceea ce înseamnã cu
totul altceva decât pãrerea unei pãrþi. Sã
nu uitãm cã dacã vrem sã avem justiþie
cu adevãrat - Procuratura, instituþie ex-
trem de importantã, Parchetul, DNA, toate
acestea sunt pãrþi. Este statul versus un
cetãþean. Judecãtorii sunt cei care au
dreptul la sentinþã ºi numai ei”, a spus
liderul PNL, înainte de ºedinþa Biroului
Politic Central al PNL. El a susþinut cã
BPC al PNL nu va lua în discuþie o demi-
sie din Guvern a lui Fenechiu, care a fost
sugeratã de preºedintele Traian Bãses-
cu, pânã nu existã o soluþie a instanþei.
„Nu luãm în discuþie aºa ceva. Punctul
nostru de vedere, ca ºi punctul de vede-
re al premierului, este foarte clar, iar dom-
nului Bãsescu îi spun ce îi spun de ani de
zile: dacã cineva cu dosare, cu probleme,
cu urmãriri, cercetãri începute, trebuie sã
demisioneze, nu înþeleg de ce a întârziat
chiar câþiva ani sã demisioneze chiar dom-
nia sa”, a spus Antonescu.

Premierul Victor Ponta l-a informat pe
preºedintele Comisiei Europene cã intenþio-
neazã sã transmitã tuturor ºefilor de stat ºi de
guvern din UE o scrisoare semnatã atât de el,
cât ºi de preºedintele Traian Bãsescu ºi liderii
celor douã Camere ale Parlamentului, în
vederea unei decizii favorabile aderãrii
României la Schengen. Anunþul privind
intenþia transmiterii acestei scrisori a fost
prezentat de premierul român ieri, la Bruxelles,
într-o conferinþã de presã susþinutã împreunã
cu preºedintele CE, Jose Manuel Barroso. „L-
am informat pe preºedintele Comisiei Europe-
ne cã intenþionãm sã trimitem o scrisoare

Bãsescu, Ponta ºi preºedinþii celor douã Camere le vor
scrie ºefilor de stat din UE despre aderarea la Schengen

comunã, semnatã de preºedintele þãrii, de
mine în calitate de prim-ministru ºi de preºe-
dinþii celor douã Camere ale Parlamentului, în
legãturã cu aderarea României la Schengen,
poate în martie”, a spus Ponta. El a adãugat
cã sperã ca sprijinul Comisiei Europene
pentru aderarea României la Schengen sã aibã
în martie rezultate pozitive. Preºedintele
Traian Bãsescu a declarat, duminicã, cã va
susþine fãrã rezerve menþinerea pe agenda
Consiliului European din martie, a aderãrii
României la spaþiul Schengen, temeiul fiind
progresele din raportul MCV pe funcþionarea
instituþiilor.
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Blocul M4, de pe Calea
Bucureºti, este al doilea
imobil care a fost ales de
Primãria Craiova pentru a fi
reabilitat din punct de vedere
termic. Dacã blocul 201E a
fost desemnat prin tragere la
sorþi, de aceastã datã  imobi-
lul a fost selectat la propune-
rea primarului Lia Olguþa
Vasilescu, dupã criteriul cã
este unul dintre cele mai
inestetice construcþii de la
intrarea în oraº. Ieri, echipele
de muncitori au montat
schelele pe lateralele blocului
ºi au început sã lucreze la
reabilitarea lui. „Eu îmi fac
partea mea pe interior, adicã
schimb distribuþia reþelelor de
pe verticalã, cum este acum,
o aducem pe orizontalã, la
nivelul fiecãrui apartament.
De exterior se ocupã altcine-
va, o firmã privatã”, a decla-
rat Nicolae Degeratu, admi-
nistratorul SC Termo SRL
Craiova.

Se foloseºte o nouã
tehnologie

Administratorul fostei regii
locale a mers, ieri, pentru a
inspecta interiorul blocului ºi
a spus apoi cã lucrãrile nu
vor fi de duratã. „Nu putem

John KerryJohn KerryJohn KerryJohn KerryJohn Kerry, diplomatul niciodatã arogant, diplomatul niciodatã arogant, diplomatul niciodatã arogant, diplomatul niciodatã arogant, diplomatul niciodatã arogant
MIRCEA CANÞÃR

Secretar de stat de la 1 februarie a.c.,
ora 16.00, când Hillary Clinton a demisi-
onat, John Kerry, fost preºedinte al Co-
misiei de politicã externã a Senatului, a
intrat, cum se spune, ex-abrupto, în man-
datul de ºef al diplomaþiei americane. Dupã
preºedintele Shimon Peres ºi miniºtrii turc,
canadian ºi mexican pentru Afaceri Ex-
terne, a discutat, duminicã, cu Benjamin
Netanyahu, cãruia i-a mulþumit pentru
reluarea vãrsãmintelor din taxe la Autori-
tatea Palestinianã. În continuare, discuþii
cu Mahmoud Abbas, care l-a asigurat de
„angajamentul personal” în cãutarea pãcii
în Orientul Apropiat. John Kerry este di-
ferit ca stil de Hillary Clinton. Psihic, per-
dantul alegerilor prezidenþiale din 2004 se
aratã încã un pic defetist, deºi mãsoarã
1,94 metri. La începutul lui decembrie anul
trecut se tachina cu colegul republican
John McCaine, un loser ca ºi el. Pe cu-
loarele Senatului era abordabil, curtenitor,
niciodatã arogant. „El respirã expresia
noblesse oblige”, a spus istoricul Dou-
glas Brinkley, autorul unei cãrþi despre
faptele de arme ale tânãrului Kerry în tim-
pul rãzboiului din Vietnam. Dupã pierde-
rea Biroului Oval a aspirat la postul de
secretar de stat. S-a arãtat decepþionat

când Barack Obama, venit la Chicago în
decembrie 2008, i-a explicat pentru ce
atribuie postul lui Hillary Clinton. Kerry
nu a înþeles prea bine. Fosta Primã Doam-
nã era versatã în afacerile interne, în po-
litici de sãnãtate, dar avea vagi legãturi cu
diplomaþia. Fiul unui jurist devenit diplo-
mat, John Kerry a fãcut ciclism în Berli-
nul divizat de Rãzboiul Rece, a navigat în
Norvegia ºi a învãþat mai multe limbi strãi-
ne la un pension helvet. În timpul campa-
niei electorale din 2004 ºi-a descoperit un
bunic evreu, originar din Austria, care ºi-
a schimbat numele de Kohn în Kerry îna-
inte de a emigra în SUA, în 1905. La pa-
tru ani dupã ce a fost ignorat de Obama,
iatã-l pe Karry în fruntea diplomaþiei ame-
ricane. Ar trebui sã ne aºteptãm la o
schimbare? Va juca un rol mai important
Departamentul de Stat decât sub Hillary
Clinton? Charles Kupchan, profesor de re-
laþii internaþionale la Georgetown Univer-
sity din Washington, considerã cã nu existã
diferenþe ideologice între Karry ºi Clin-
ton. Ambii sunt centriºti ºi pledeazã pen-
tru o combinaþie între puterea americanã
ºi cooperare. John Kerry a fãcut multe
deplasãri în Asia de Sud-Est, în special în
Vietnam, în fruntea unei misiuni de nor-

malizare dupã rãzboi. Îl cunoaºte pe Ben-
jamin Netanyahu de peste 20 de ani, din
vremea când premierul israelian trãia la
Cambridge, în statul Massachusetts. Nu
demult, Barack Obama l-a solicitat pen-
tru misiuni delicate. S-a deplasat în Pa-
kistan pentru calmarea spiritelor dupã ope-
raþiunea „de extragere” a lui Osama bin
Laden. A solicitat restituirea unei aripi a
elicopterului defectat în timpul asaltului de
la Abbottabad. De asemenea, potrivit Fo-
reign Affairs, a avut un contact secret cu
ministrul cubanez pentru Afaceri Externe
în 2010, pentru a încerca obþinerea elibe-
rãrii americanului Alan Gross, condamnat
la 15 ani închisoare de Havana. Negocia-
tor reputat, Kerry îl poate asculta pe Ha-
mid Karzai ore întregi, fãrã sã se înfurie,
spre deosebire de prietenul sãu Richard
Holbrooke. Ca ºi Barack Obama, este par-
tizanul angajamentului, adicã al dialogu-
lui, inclusiv cu duºmanii Americii. Unii
spun cã este un pic prea înþelegãtor cu
dictatorii. Dupã mai multe vizite în Siria
el a crezut, ca mulþi, într-o evoluþie de-
mocraticã. În Foreign Policy, jurnalistul
Jim Traub îl descrie ca un om de dialog.
Nu este naiv sau moale, este, mai presus
de toate, o figurã a status-quo. Are curaj.

Dar nu ceea ce se numeºte curaj intelec-
tual. John Kerry se poate lãuda cu o rela-
þie specialã cu Obama. Nu a fost nicioda-
tã în cercul de prieteni intimi din Chica-
go, dar i-a dat o ºansã tânãrului senator
de Illinois, în 2004, la Convenþia de la
Boston, ceea ce a creat o relaþie de încre-
dere. Hillary Clinton a obþinut însã înalta
nominalizare la Departamentul de Stat. ªi
chiar dacã era cunoscutã în toate capita-
lele lumii, nu statutul de celebritate conta.
Prioritatea lui Barack Obama este însã eco-
nomia. Cu toate acestea, unii diplomaþi nu
sunt nemulþumiþi de întoarcerea paginii în
politica Departamentului de Stat. Dosare
fierbinþi precum Siria sau Orientul Mijlo-
ciu, problema iranianã, în care trebuie în-
cercat totul. „La sfârºitul anului sau vom
ajunge la o înþelegere, sau probabilitatea
unui conflict va fi mai mare”, prevede
acelaºi Charles Kupchan. Cum John Ker-
ry este omul misiunilor delicate, al cãrui
tact diplomatic poate fi pus deplin în va-
loare, existã mari speranþe. Deznodãmân-
tul alegerilor din 2004 a fost considerat
de unii analiºti ca simetric cu cel trãit
de Mircea Geoanã în 2009. În ceea ce
ne priveºte, rãmâne de vãzut dacã John
Kerry va privi „mai cald” Bucureºtiul.

Craiovenii care locuiesc în blocul M4
de pe Calea Bucureºti vor fi printre pu-
þinii din oraº care vor plãti cele mai ief-
tine facturi la cãldurã. Imobilul în care
aceºtia locuiesc este cel de-al doilea din

municipiu reabilitat termic, pe exterior
ºi interior. Specialiºtii spun cã, dupã ter-
minarea lucrãrilor, facturile lor vor fi
cu 30% mai mici decât ale celorlalþi
craioveni.

ºti cu exactitate când vom
termina, depinde de ce gãsim
în subsol, de starea reþelelor.
Oricum, dacã ar fi îndeplinite
toate condiþiile ºi nu am gãsi
probleme mari, eu zic cã aº
putea sã-mi termin partea
mea în maximum o sãptãmâ-
nã”, a declarat Degeratu. Din
câte se pare, lucrarea totalã
ar putea sã fie terminatã mai
repede ºi pe exterior deoare-
ce, de aceastã datã, se
foloseºte un alt gen de
materiale. „Blocul se cãptu-
ºeºte cu panouri de tip
sandwich care se prind uºor
pe pereþii blocului. Nu pot sã
apreciez cât ar putea sã
dureze aceastã operaþiune,
dar cred cã o sã meargã mult
mai repede decât la primul
bloc, cel din Craioviþa Nouã”.

Cu termopanele
incluse la pachet

Blocul are patru etaje ºi, ca
ºi cel din cartierul Craioviþa
Nouã, va fi reabilitat de la
zero, începând cu subsolul ºi
terminând cu acoperiºul.
Potrivit autoritãþilor, odatã cu
pereþii exteriori vor fi moder-
nizate ºi balcoanele, acestea
fiind considerate o zonã
importantã pe unde au loc

pierderile de energie. Terasele
care sunt deschise vor fi ºi
aici izolate cu termopane.
Casa scãrii va fi ºi ea reabili-
tatã. Însã cea mai importantã
lucrare pare sã fie cea de
reconfigurare a reþelelor de
utilitãþi, pentru apã ºi cãldurã,
care alimenteazã apartamente-
le. „Aºa cum am fãcut ºi în
Craioviþa, vom aduce con-
ductele pânã la uºa aparta-
mentului. Vom monta acolo
câte un contor care va
mãsura consumul strict pe
familie. Într-adevãr, e o
lucrare migãloasã la executa-
re, dar odatã ce o vom face
va fi mai bine ºi pentru
locatari, ºi pentru noi sã
contorizãm consumul din
fiecare apartament”, a mai
spus Degeratu.

Locatarii
nu vor plãti nimic
din buzunar

Blocul 201E din Craioviþa
Nouã a costat în jur de
60.000 de euro, bani în care
au intrat atât reabilitarea
exterioarã, cât ºi reconecta-
rea reþelelor. Administratorul
Nicolae Degeratu susþine cã,
ºi de aceastã datã, valoarea
lucrãrilor se va învârti în jurul

aceleiaºi sume. „Numai partea
mea mã va costa în jur de 30
sau 40 de milioane de lei pe
apartament. La celãlalt bloc,
s-au cheltuit în jur de 200 de
milioane de lei pe apartament,
ceea ce înseamnã cã o sã ne
îndreptãm spre acelaºi total,
cu tot cu ce se cheltuieºte
pentru îmbrãcarea exterioru-
lui”. Potrivit autoritãþilor, ºi
acest proiect este unul
experimental, ca urmare
locatarii nu vor scoate nici un
ban din buzunar pentru a
contribui la aceste lucrãri.
Administratorul SC Termo
SRL a precizat cã o mare
parte din banii care se folo-
sesc la acest bloc sunt
asiguraþi din sponsorizãrile
fãcute de câteva firme de
construcþii.

Facturile la cãldurã
vor fi primele
influenþate

Dupã terminarea lucrãrilor,
locatarii vor testa dacã le
scad sau nu facturile la

întreþinere. Potrivit autoritãþi-
lor, consumul de gigacalorii
ar trebui sã scadã mult ca
urmare a lucrãrilor de izolaþie
exterioarã. Specialiºtii susþin
cã panourile care se monteazã
pe exterior asigurã o protecþie
foarte bunã, motiv pentru
care confortul termic se va
simþi în apartamente. „Se va
întâmpla ce s-a întâmplat ºi
cu blocul din Craioviþa: va fi
un consum mai mic de
gigacalorie. ªi atunci, auto-
mat, ºi facturi mai mici”, a
menþionat Degeratu. La
blocul 201E, conducerea
fostei regii de termoficare a
raportat un consum de 8
gigacalorii pe luna noiembrie,
faþã de 12 gigacalorii care se
consumau în perioada în care
blocul nu era reabilitat.
Cumulat cu consumul de apã,
a rezultat cã locatarii de aici
au plãtit facturi mai mici cu
30% decât pânã acum, acelaºi
procent fiind avansat ºi
pentru imobilul de pe Calea
Bucureºti.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Obosiþi de zilele ºi nopþile pe-
trecute pe holurile spitalelor ºi
simþind nevoia unor rãspunsuri,
membrii familiei unei tinere de
26 de ani, din comuna doljeanã
Coºoveni, au anunþat, duminicã
seara, cã se vor adresa autoritã-
þilor ºi vor depune plângere îm-

potriva medicilor pentru mal-
praxis. Asta dupã ce, în urmã cu
aproximativ douã sãptãmâni,
mai exact pe 21 ianuarie a.c.,
Adriana Victorina Buzatu, de 26
de ani, a suferit o operaþie de ce-
zarianã. Tânãra a ajuns bine în
spital, ba chiar îºi fãcuse toate
analizele care arãtau cã este într-
o stare de sãnãtate bunã, dupã
cum au declarat membrii fami-
liei sale, lucru constatat ºi re-
cunoscut, ieri, ºi de reprezen-
tanþii Spitalului Municipal „Fi-
lantropia”. Ceva s-a întâmplat
însã dupã operaþia de cezarianã,
în urma cãreia s-a nãscut o feti-
þã. Deºi era sub tratament, dupã
cum susþin medicii de la „Filan-
tropia”, tânãra mãmicã a înce-
put sã se simtã tot mai rãu, ast-
fel cã, pe 26 ianuarie a.c., a fost
solicitatã o ambulanþã, Victori-
na fiind trimisã la Unitatea de Pri-
miri Urgenþe a Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova.
Medicii de aici spun cã a fost
adusã într-o stare atât de gravã
încât putea muri, aºa cã a fost
dusã urgent la Clinica de Tera-
pie Intensivã, i s-a fãcut tra-
heoctomie ºi respirã, acum, cu
ajutorul aparatelor. A fost seda-
tã ºi i s-a indus coma pentru a
suporta tuburile, iar rudele ei,
când au auzit de comã s-au spe-
riat ºi mai tare.

Tatãl tinerei a povestit, cu la-

Din nou acuzaþii de malpraxis la adresa
unor medici din Craiova. De aceastã datã fa-
milia unei tinere de 26 de ani, din comuna
doljeanã Coºoveni, îi acuzã pe medicii de la
Spitalul Municipal „Filantropia” de negli-
jenþã, întrucât a ajuns sãnãtoasã în spital, a
nãscut prin cezarianã o fetiþã, iar în acest
moment se zbate între viaþã ºi moarte la Cli-
nica de Terapie Intensivã a Spitalului Jude-
þean de Urgenþã Craiova. Oamenii sunt supã-
raþi ºi pe medicii de la Spitalul de Urgenþã,
unde tânãra a ajuns pe 26 ianuarie, pentru cã
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Acuzaþii de malpraxis la Spitalul „Filantropia” Craiova

crimi în ochi, cã a dus-o sãnã-
toasã la spital, sã nascã, pentru
cã îºi dorise foarte tare un al doi-
lea copil, iar acum, nici medicii
care au operat-o, nici cei de la
Spitalul de Urgenþã, nu vor sã le
spunã adevãrul: „Fata mea ºi-a
mai dorit încã un copil. ªi-a

fãcut toate analizele ºi i-au ie-
ºit bine. Sunt convins cã pe
masa de operaþie s-a întâmplat
ceva, însã nimeni nu vrea sã ne
spunã adevãrul. A început sã se
simtã rãu imediat dupã opera-
þie, iar acum este în comã... Mai
are acasã o minunãþie de feti-
þã de doi aniºori, iar în spital
încã una (n.r. – fetiþa nãscutã
pe 21 ianuarie a.c.). O sã merg
pânã în pânzele albe, iar me-
dicii care mi-au operat fata de
cezarianã vor plãti”, a spus,
printre lacrimi, Marian Ionescu,
tatãl fetei, adãugând cã vrea sã
ºtie ºi el ce diagnostic are fiica
sa, pentru cã nici mãcar atâta
lucru nu li s-a spus.

Aceleaºi reproºuri la adresa
medicilor le-a avut ºi naºul tine-
rei, Dorel Sandu: „De opt zile a
fost transferatã la Spitalul de Ur-
genþã Craiova ºi nu spune nimeni
un diagnostic, sã ºtim ºi noi ce
are. Am cerut sã o ducem la un
spital din Bucureºti, dar nu ne-
au lãsat. Doctorii care au ope-
rat-o de cezarianã sunt de vinã
ºi o sã depunem plângere la Par-
chet împotriva lor”.

Pacienta este în stare criticã
Reprezentanþii Spitalului Clinic

de Urgenþã Craiova spun cã ei nu
se pot pronunþa cu privire la ope-
raþia de cezarianã ºi ce s-a pe-
trecut cu pacienta anterior datei
de 26 ianuarie, când a fost adusã
în Urgenþã ºi cã a fost consulta-
tã de medici de diferite speciali-
tãþi pentru a se stabili diagnosti-
cul. La un moment dat, tânãra a
fost suspectatã ºi de gripã por-
cinã (AH1N1), lucru infirmat de
analizele care i s-au fãcut, dupã
cum a declarat, ieri, directorul
Spitalului Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, conf. univ. dr.
Florin Petrescu. Acesta a mai ex-
plicat faptul cã pacienta este,
într-adevãr, în stare foarte gravã
ºi cã se poate spune cã este într-
o comã indusã cu sedative pen-
tru a putea suporta ventilaþia ar-
tificialã, întrucât nu poate respi-
ra singurã. Cu privire la diagnos-
tic, dupã mai bine de o sãptãmâ-
nã de investigaþii, tot ce se ºtie
cu exactitate este cã suferã de o
infecþie pulmonarã severã. Cât
despre transfer într-o altã unita-
te medicalã din þarã, variantã
avansatã de rudele tinerei, nu se

pune problema, pentru cã acest
lucru ar pune viaþa pacientei în
pericol.

„Tânãra a fost adusã pe 26
ianuarie, în stare criticã, cu du-
reri foarte mari, a fost internatã
iniþial cu insuficienþã respirato-
rie severã, s-a stabilit apoi cã
este o stare septicã ºi a fost se-
datã ºi pusã pe oxigen, la Tera-
pie Intensivã. A fost consultatã
de medici de la toate discipline-
le, s-a verificat dacã are AH1N1,

variantã infirmatã dupã anali-
ze, ce pot sã vã spun eu este cã
se face absolut totul pentru ea,
primeºte toate medicamentele ne-
cesare, însã starea sa rãmâne cri-
ticã”, a declarat, ieri, Florin Pe-
trescu. Întrebat dacã se putea ºti
înaintea operaþiei de cezarianã de-
spre infecþia pulmonarã, directo-
rul Spitalului de Urgenþã Craiova
a spus cã „nu vreau sã fac astfel
de afirmaþii”.

Medicii de la „Filantropia”
se disculpã

Familia Victorinei Buzatu sus-
þine cã i s-au fãcut toate analize-
le cu zece zile înainte de naºtere
ºi rezultatele au fost bune, astfel
cã ei sunt convinºi cã s-a îmbol-
nãvit în spital. De altfel, ºi pur-
tãtoarea de cuvânt a Spitalului

Municipal „Filantropia” din Cra-
iova a confirmat cã tânãra era
clinic sãnãtoasã pe 21 ianuarie,
când s-a internat pentru naºtere.

„Pacienta s-a internat pe 21
ianuarie, în jurul orei 8.00, cu o
sarcinã de 34 de sãptãmâni, iar
la 9.25 s-a luat decizia efectuã-
rii operaþiei de cezarianã pentru
cã prezenta uter cicatricial. A
nãscut o fetiþã, iar evoluþia ei a
fost favorabilã pânã pe 26 ianua-
rie, când starea pacientei s-a în-

rãutãþit brusc, deºi era sub tra-
tament cu antibiotic ºi anticoa-
gulant”, a declarat Mãdãlina Enã-
chescu, purtãtor de cuvânt al
Spitalului „Filantropia”. La între-
bãri repetate, purtãtoarea de cu-
vânt a unitãþii medicale a recu-
noscut cã pacienta „era clinic
sãnãtoasã” când s-a internat pen-
tru naºtere. Cât despre vreo an-
chetã internã pentru a verifica
dacã este sau nu vorba de negli-
jenþã a medicilor care au operat-
o sau pentru a stabili ce a dus la
înrãutãþirea stãrii tinerei mãmici,
nici o vorbã...  Mãdãlina Enã-
chescu a mai precizat însã cã „se
vor face toate analizele ºi vom
colabora cu autoritãþile compe-
tente pentru lãmurirea situaþiei ºi
o sã vedem dacã e vorba de mal-
praxis sau nu”.

nu le spun exact diagnosticul acesteia. În timp
ce pacienta este þinutã în viaþã de aparate, con-
ducerea Spitalului de Urgenþã Craiova spu-
ne cã starea ei este criticã ºi se fac toate efor-
turile pentru ea, iar reprezentanþii spitalu-
lui „Filantropia” susin cã nu ºtiu cum s-a
îmbolnãvit tânãra ºi aºteaptã rezultatele ana-
lizelor. Familia ei aºteaptã însã un rãspuns,
pe holul de la Terapie Intensivã, unde oame-
nii ºi-au petrecut ultimele zile ºi nopþi, ru-
gându-se ca femeia, care mai are acasã o feti-
þã de doi aniºori, sã se facã bine.

Florin

Petrescu

Marian

Ionescu

Mãdãlina

Enãchescu
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În judeþul Dolj functioneaza
un numãr de 193 unitãþi de în-
vãþãmânt (46 de licee, 122 de
ºcoli generale ºi 21 de grãdini-
þe), cu 587 de locaþii în care se
desfîºoarã procesul de învãþã-
mânt (158 în mediul urban ºi
429 în mediul rural),
astfel: licee, colegii –
46 (34 în mediul ur-
ban ºi 12 în mediul
rural); ºcoli generale
– 271 (46 – urban ºi
235 – rural); grãdini-
þe – 270 (78 – urban
ºi 192 – rural). Din
cele 587 de locaþii,
sunt asigurate cu pazã
106 (urban – 67 ºi ru-
ral – 39),  respectiv
18% , din care: cu
pazã proprie – 90 (ur-
ban – 53 ºi rural – 37),
cu societãþi speciali-
zate de pazã – 11 (urban – 10 ºi
rural – 1), cu paza mixtã – 5
(urban – 4 ºi rural – 1). 212
unitãþi de învãþãmânt preuniver-
sitar au montate sisteme de pro-
tecþie antiefracþie ºi/sau sisteme
de supraveghere video, respec-
tiv 36%, din care: în interior –
120 (76 în mediul urban ºi 44 în
mediul rural); în exterior – 92
(62 din mediul urban  ºi 30 în
mediul rural).

„La toate liceele din mediul ur-
ban ºi 6 din mediul rural, 227
ºcoli generale (36 din mediul ur-
ban ºi 191 din mediul rural) ºi
42 grãdiniþe (18 în mediul urban
ºi 24 în mediul rural) existã gar-
duri împrejmuitoare, cu menþi-
unea cã la majoritatea unitãþilor
din mediul rural s-au constatat
deficienþe ale acestora (împrej-
muiri parþiale, garduri deteriorate
etc.).

Cei mai mulþi dintre conducã-
torii unitãþilor de învãþãmânt la
care s-au constatat neajunsuri în
asigurarea pazei ºi protecþiei au
motivat lipsa banilor, cu atât mai
mult cu cât acestea sunt subor-

Conform unui Raport privind asi-
gurarea protecþiei unitãþilor de învã-
þãmânt ºcolar, a siguranþei elevilor ºi
a personalului didactic în perioada oc-
tombrie – decembrie 2012, prezentat
de comisar-ºef Liviu Þiulescu, adjunct
al comandantului IPJ Dolj, la Cole-

giul Prefectural, din cele 587 de uni-
tãþi în care se desfãºoarã procesul de
învãþãmânt în judeþul Dolj, sunt asi-
gurate cu pazã doar 106. Multe ºcoli
nu beneficiazã de pazã din lipsã de
fonduri, care ar trebui asigurate de
primãrii.

Paginã realizatã de MARIN TURCITU

donate din punct de vedere fi-
nanciar consiliilor locale, care
nu alocã sumele necesare insti-
tuirii unor mãsuri antiefracþie.
Cu privire la modul de asigurare
a pazei unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar, la data de 9 oc-

tombrie 2012 au fost informate
Prefectura Dolj, Consiliul Jude-
þean Dolj ºi Inspectoratul ªco-
lar Dolj”, se aratã în Raportul IPJ
Dolj. Mai exact primarii au cu
totul alte prioritãþi decât siguran-
þa copiilor din localitãþile pe care
le pãstoresc. De ce sã aloce bani
ºcolilor, când îi pot cheltui pe
tot felul de chestiuni care nu au
nici o utilitate la nivel de comu-
nã!?

Au fost aplicate
90 de sancþiuni
contravenþionale,
în valoare de 14.500
de lei

În perioada octombrie – de-
cembrie 2012, la cele 587 de lo-
caþii ale unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar din judeþul Dolj,
au fost organizate ºi s-au exe-
cutat împreunã cu reprezentan-
þii Inspectoratului ªcolar Jude-
þean Dolj, Inspectoratului de
Jandarmi al Judeþului Dolj, Gru-
pãrii de Jandarmi Mobile Craio-
va ºi poliþiºtii locali 106 acþiuni

ºi controale pentru prevenirea ºi
combaterea delicvenþei juvenile.
Activitãþile de prevenire au vi-
zat perioadele de timp de la in-
trarea/ieºirea elevilor de la cur-
suri la care au participat, în me-
die, zilnic, 62 poliþiºti, 17 jan-

darmi ºi 16 poliþiºti
locali.

 „Cu ocazia activi-
tãþilor organizate, au
fost aplicate 90 de
sancþiuni contravenþi-
onale în valoare de
14.500 de lei ºi au fost
constatate douã in-
fracþiuni. Au fost con-
tinuate activitãþile de
cãtre poliþiºtii de pro-
ximitate cu sprijinul
ofiþerilor Comparti-
mentului de analizã ºi
prevenire a criminali-
tãþii în cadrul Progra-

mului de prevenire a delicven-
þei juvenile ºi a vic-
timizãrii minorilor
(prioritate naþionalã)
ºi în cele 5 proiecte
de siguranþã de tip
Security Marketing
derulate în unitãþile
de învãþãmânt preu-
niversitar. Au fost
realizate 58 de întâl-
niri pentru populari-
zarea unor acte nor-
mative, iar poliþiºtii
de proximitate au
participat la 39 de
consilii profesorale.
Cu aceastã ocazie au
fost identificaþi ºi
verificaþi 80 de elevi
problemã, majorita-
tea ca urmare a nu-
mãrului mare de ab-
senþe înregistrate”, mai aratã IPJ
Dolj.

21 de infracþiuni
comise în incinta
unitãþilor de învãþã-
mânt preuniversitar

În perioada analizatã au fost
sesizate 22 de infracþiuni, din-
tre care 21 comise în incinta uni-
tãþilor de învãþãmânt preuniver-
sitar ºi o infracþiune în zona
adiacentã. Din cele 22 de fapte
de naturã penalã înregistrate în
incinta ºcolilor ºi liceelor, pe ge-
nuri situaþia se prezintã dupã
cum urmeazã: 13 sunt infracþi-
uni de furt (art. 208, 209 Cod
penal/C.P.); 7 sunt loviri sau alte
violenþe (art. 180, C.P.); o in-
fracþiune la Legea. nr. 61/1991R;
o ameninþare. Aceste fapte au
fost comise de 13 elevi, iar la

23 elevii au fost victime. Nu au
fost comise fapte grave cu vio-
lenþã sau cu impact mediatic. Au
fost identificate ºi cauzele ºi îm-
prejurãrile care au favorizat
aceste fapte: carenþe în supra-
vegherea elevilor în timpul pau-
zelor de cãtre cadrele didactice;
lipsa pazei ºi a controlului pri-
vind accesul cu personal de
pazã în 82% din unitãþile de în-
vãþãmânt; minimalizarea unor
comportamente predelicvente
ale elevilor de cãtre profesorii
diriginþi ºi managerii unitãþilor
ºcolare; tratarea cu superficia-
litate a unor abateri comise de
elevi, în unele unitãþi de învãþã-
mânt, de cãtre cadrele didacti-
ce; netransmiterea informaþiilor

de acest gen cãtre poliþiºtii de
proximitate ºi pãrinþi pentru a
dispune mãsuri în plan instituþi-
onal ºi familial.

Au fost reactivate
ºase patrule ºcolare
de circulaþie în Dolj

În baza Planului de mãsuri al
IPJ Dolj, pentru întãrirea sigu-
ranþei civice în incinta ºi zona
adiacentã unitãþilor de învãþã-
mânt preuniversitar, în anul
2012, cadrele I.P.J. Dolj au des-
fãºurat în comun cu cadre ale
I.J.J. Dolj, G.J.Mb. Craiova, ale
Poliþiei Locale ºi cu responsa-
bili din unitãþile de învãþãmânt
acþiuni proactive pentru preve-
nirea ºi combaterea delicvenþei
juvenile ºi pentru combaterea ab-
senteismului. Amintim doar câ-
teva dintre ele: dispozitivele de

ordine ºi siguranþã publicã, au
fost adaptate în funcþie de pro-
gramul unitãþilor de învãþãmânt,
gradul de risc identificat, eveni-
mentele din mediul ºcolar, acti-
vitãþile extracurriculare etc.; pe
raza municipiului Craiova, zilnic
(luni – vineri), în intervalul orar
12.00-20.00, acþioneazã în dis-
pozitiv permanent, 15 patrule
mixte poliþist-jandarm în zona a
21 de unitãþi ºcolare ºi 8 patrule
de poliþiºti locali care acþionea-
zã în zona a 13 unitãþi ºcolare;
au fost cooptaþi în activitãþi pre-
ventive ARR Agenþia Dolj, RAR
– filiala Dolj, SDN Craiova,
ONG-ul ,,TINERII LUPTÃ ÎM-
POTRIVA VICIILOR MILE-
NIULUI III” cu atribuþii în do-

meniul siguranþei
rutiere pentru con-
tinuarea Campaniei
naþionale „ALEGE
VIAÞA!”, din ca-
drul Programului
strategic privind
activitãþile de edu-
caþie rutierã pentru
perioada 2010-
2012; au fost reac-
tivate ºase patrule-
le ºcolare de circu-
laþie la nivelul jude-
þului Dolj conform
dispoziþiilor Ordi-
nului comun MAI
nr. 233/25.06.2007
– MECI nr. 1589/
25.07.2007 privind
desfãºurarea orelor
de educaþie rutierã

în învãþãmântul preºcolar, pri-
mar ºi gimnazial la ªcoala gene-
ralã Nicolae Titulescu din Cra-
iova ºi la ºcolile generale din co-
munele ªimnicu de Sus, Goieºti,
Melineºti, Coºoveni ºi Malu
Mare; ofiþerii de Poliþie rutierã
au participat la 22 de emisiuni
pentru mediatizarea activitãþilor
de educaþie rutierã ºi a celorlal-
te aspecte prin mass-media la
nivel local; ofiþerul responsabil
cu linia de muncã educaþie ru-
tierã, împreunã cu inspectorii
ºcolari, au participat la opt con-
troale comune pentru a urmãri
modul în care se desfãºoarã ac-
tivitatea de educaþie rutierã în
unitãþile de învãþãmânt, mai ales
la cele situate pe drumuri intens
circulate (naþionale, europene)
ºi/sau la cele care au avut impli-
caþi în accidente preºcolari ºi
elevi.
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Maºina fabricatã la Craiova sub
licenþa Ford a primit, ieri searã, într-
un cadru festiv, distincþia de maºina
anului AUTOBEST 2013. Evenimen-
tul a avut loc în cadrul unei gale or-
ganizate la Atena, în incinta foaie-
rului numit Aristotelis Ballroom al
Hotelului Divani Appolon, în prezen-
þa a numeroºi oficiali Ford Motor
Company ºi Ford Europa. Juriul a

Oficialii Comisiei Europene nu
au avut obiecþii faþã de noul statut
propus al parlamentarilor ºi trebu-
ie vãzut dacã bugetul pe 2013 mai
poate fi aprobat ca efect al deciziei
preºedintelui de a trimite Parlamen-
tului spre reexaminare acest sta-
tut, a declarat, la Bruxelles, pre-
mierul Victor Ponta.

El a insistat asupra faptului cã
nu ºtie ce observaþii a ridicat pre-
ºedintele Traian Bãsescu ºi nici la

Biroul Permanent al Camerei
Deputaþilor a stabilit, ieri, în prin-
cipiu, ca deputaþii ºi senatorii sã
lucreze astãzi ºi mâine, în ºedinþã
comunã, pânã la ora 20.00 pe pro-
iectul bugetului de stat pe anul
2013, a anunþat secretarul Came-
rei Niculae Mircovici. “Marþi (n.r.
– astãzi), la ora 9.00, vor fi Bi-
rourile reunite ale Camerei ºi Se-
natului, iar de la ora 10.00 va în-
cepe dezbaterea bugetului. În prin-
cipiu, s-a stabilit ca marþi ºi mier-
curi programul sã fie pânã la ora
20.00, urmând ca joi ºi vineri pro-
babil pânã la epuizarea dez-
baterii”, a explicat Mirco-
vici, dupã ºedinþa conduce-
rii Camerei.

Comisiile parlamentare de
buget-finanþe au adoptat, vi-
neri searã, cu amendamen-
te, proiectul legii bugetului
de stat pentru anul 2013.
Raportul favorabil a întrunit
23 de voturi “pentru”, 3 ab-
þineri ºi 5 voturi “împotrivã”.

Banca Comercialã Romanã
(BCR) a început, de la 1 februarie
a.c., ca parte a strategiei de stimu-
lare a tranzacþiilor fãrã numerar, un
proces de introducere de comisioa-
ne pentru plata facturilor cu nu-
merar la ghiºeele bãncii. Astfel,
BCR va introduce douã comisioa-
ne noi pentru operaþiunile de plãþi
facturi cu numerar efectuate la ghi-
ºeele bãncii, care se vor aplica di-
ferenþiat în funcþie de tipul de

Începe dezbaterea bugetuluiÎncepe dezbaterea bugetuluiÎncepe dezbaterea bugetuluiÎncepe dezbaterea bugetuluiÎncepe dezbaterea bugetului
La nivelul comisiilor de buget-

finanþe a fost amendat proiectul
legii bugetului de stat, faþã de for-
ma propusã de Guvern, fiind reali-
zate o serie de redistribuiri de sume
de la bugetul Ministerului de Finan-
þe cãtre alþi ordonatori de credite.

De asemenea, parlamentarii din
cele douã comisii au adoptat, vi-
neri searã, fãrã amendamente, pro-
iectul legii bugetului asigurãrilor
sociale de stat pe anul 2013. Ra-
portul favorabil a întrunit 24 de
voturi “pentru”, cinci voturi “îm-
potrivã” ºi trei abþineri. (Mediafax)

Ponta: Trebuie vãzut dacã putem adopta
bugetul cu statutul parlamentarilor respins

ce recomandãri din MCV se refe-
rã acesta, arãtând doar cã preºe-
dintele Camerei Deputaþilor, Vale-
riu Zgonea, a avut anterior o dis-
cuþie inclusiv pe aceastã temã cu
secretarul general al Comisiei Eu-
ropene, fãrã sã fie ridicate obiecþii
din partea CE faþã de statut.

Premierul a arãtat însã cã noul
statut al parlamentarilor include ºi
o reducere a bugetului Parlamentu-
lui, astfel cã acum trebuie analizat

dacã proiectul de buget
elaborat pentru acest an
mai poate fi adoptat în
condiþiile în care statu-
tul a fost transmis spre
reexaminare.

Preºedintele Traian
Bãsescu a trimis, ieri,
Parlamentului, o cere-
re de reexaminare a
Statutului parlamenta-
rilor, invocând, printre
altele, faptul cã acesta

vine în contradicþie cu recoman-
dãrile din Raportul MCV ºi pro-
punând dezbatere publicã asupra
proiectului.

În cerere se aratã cã Legea tri-
misã spre promulgare are ca ob-
iect de reglementare completarea
ºi modificarea statutului deputaþi-
lor ºi al senatorilor, în special în
ceea ce priveºte incompatibilitãþi-
le, conflictele de interese ºi imuni-
tatea parlamentarilor.

Preºedintele anunþa, duminicã,
într-o conferinþã, cã luni va deci-
de dacã promulgã modificãrile la
Statutul parlamentarilor, retrimite
actul normativ Legislativului sau
trimite la Curtea Constituþionalã.

Comisia Europeanã solicitã, în
raportul MCV privind România, ca
parlamentarii incompatibili sã demi-
sioneze, iar celor care sunt anche-
taþi penal sã le fie ridicatã imunita-
tea, a declarat purtãtorul de cuvânt
al Comisiei, Mark Gray. (Mediafax)

BCR oferã în continuare persoanelor fizice, clienþi ai
bãncii posibilitatea realizãrii operaþiunilor de plãþi facturi,
beneficiind de comision zero, pentru plãþile fãrã numerar
efectuate din contul curent prin:

-  Serviciul “Plati facturi la ATM” prin reþeaua de ATM-uri
BCR (peste 2.400 de ATM-uri în toatã þara)

- Click 24Banking
- Alo 24Banking
- Serviciul Direct Debit
- Tranzacþii Mobile (*183#)

client, ºi anume: clienþii bãncii vor
plãti 4 lei comision per plata factu-
rã cu numerar la ghiºeele BCR iar
pentru cei care nu sunt clienþi ai
bãncii comisionul va fi de 8 lei per
plata facturã cu numerar.

„BCR va continua sã încuraje-
ze plata facturilor prin echipamen-
te automate în detrimentul plãþi-
lor la ghiºeele bãncii, recent ban-
ca instalând o reþea de 400 de ast-
fel de aparate. Dacã urmãrim evo-

luþia numãrului de tranzacþii fãcute
de clienþi cu ajutorul unui casier
ºi cele fãcute fãrã ajutorul unui
casier, adicã de client însuºi prin
internet banking, POS, ATM, au-
tomate bancare etc., observãm o
creºtere de la o medie anuala de
68% în 2011, la 73.5% în 2012,
ajungând în decembrie 2012 la
aproximativ 76%”, a declarat Bog-
dan Marin, director executiv Ca-
nale Retail, BCR.

470 de
echipamente
automate

Depunerea de numerar în con-
turile curente proprii efectuate la
echipamentele acceptatoare de
numerar (Ghiºee automate ºi
Maºini multifuncþionale) sau ghi-
ºeele bãncii este GRATUITA.
„BCR oferã posibilitatea clienþi-
lor sãi sã efectueze plãþi facturi
cu numerar prin cele 470 de echi-
pamente automate acceptatoare
de numerar (Ghiºee Automate ºi
Maºini Multifuncþionale), unde
aceste operaþiuni se pot efectua

cu comision zero”, se precizea-
zã într-un comunicat de presã.

BCR a dezvoltat conceptul de
Self Service prin instalarea unei
reþele de 400 de ghiºee automate,
valoarea investiþiei ridicându-se la
circa 2 mil EUR. Clienþii retail ai
Bãncii Comerciale Române (BCR)

au efectuat, în anul 2012, tranz-
acþii prin internet (serviciul Click
24 Banking) ºi telefon (serviciul
Alo 24 Banking) în valoare de
peste 20 miliarde lei (aprox. 4,5
miliarde EUR), cu aproape 30%
mai mult decât în anul anterior.

MARGA BULUGEAN

fost format din jurnaliºti din mai mul-
te state europene, specializaþi pe do-
meniul auto ºi care anul trecut, în
luna decembrie, au selectat Ford B-
Max pentru a primi titlul AUTO-
BEST 2013. Atunci, autoturismul a
avut cel mai mare punctaj dintre toa-
te cele cinci maºini care au concu-
rat pentru acest titlu. Vehiculul fa-
bricat la Craiova a obþinut un total

de 830 de puncte, surclasând vehi-
cule precum Skoda Rapid, care s-a
situat pe locul doi, cu 736 de punc-
te, ºi Peugeot 301, care a obþinut 662
de puncte. Reprezentanþii juriului in-
ternaþional au apreciat ºi motorul cu
care este echipatã maºina, motor
care se fabricã ºi în Craiova, dar ºi
în Germania, la Köln.

MARGA BULUGEAN
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În judeþul Dolj se aflã în evidenþã
peste 20.000 de pacienþi cu afecþiuni
tumorale, anual fiind înregistrate în jur
de 2.000 de cazuri noi, pe primele
locuri situându-se cancerul bronhopul-

monar, cancerul de sân, cancerul
colorectal, cancerul de prostatã ºi
cancerul de piele.

Datele statistice din ultimii ani,
plaseazã România printre þãrile situate
pe un loc mediu în ceea ce priveºte
rata mortalitãþii în rândul statelor
membre ale Uniunii Europene. Existã o
tendinþã de creºtere a îmbolnãvirilor ºi
a mortalitãþii prin cancer, valabilã
pentru mediile urban si rural, mai ales
în rândul bãrbaþilor.

Din punctul de vedere al structurii

morbiditãþii ºi mortalitãþii, pe sexe, în
raport cu localizarea tumoralã, statistici
recente aratã cã la bãrbaþi, pe primul
loc al ratelor de mortalitate prin cancer
se situeazã cancerul bronhopulmonar,

urmat de cancerele
colorectal, de
prostatã, de stomac,
vezicã biliarã ºi
bolile maligne de
sistem. La femei,
prima cauzã de
deces prin tumorile
maligne este cance-
rul mamar, urmat,
ca frecvenþã, de
tumorile maligne ale
aparatului genital,
de cancerele
colorectal, bronho-
pulmonar ºi bolile
maligne de sistem.

Unul din opt decese
sunt provocate

de cancer
Cancerul deter-

minã, la nivel
mondial, unul din opt
decese, mai mult
decât SIDA, tuber-
culoza ºi malaria la
un loc. În fiecare
an, peste 12 milioa-

ne de persoane sunt diagnosticate cu
cancer ºi 7,6 milioane oameni pierd
lupta cu boala, iar specialiºtii avertizea-
zã cã fãrã îmbunãtãþiri majore, multe
din cancerele prevenibile ºi curabile
vor continua sã ucidã. De altfel, se
estimeazã cã 40% din cancere pot fi
prevenite.

În egalã mãsurã, potrivit medicilor,
riscul de cancer, poate fi redus prin
câteva mãsuri simple. Printre acestea,
o alimentaþie variatã ºi sãnãtoasã,
menþinerea greutãþii corporale normale,

activitate fizicã regulatã, limitarea
consumului de alcool, renunþarea la
fumat ºi evitarea expunerii la fumat
pasiv, evitarea expunerii excesive la
soare ºi protejarea împotriva infecþiilor
care pot determina cancer.

Asigurarea citostaticelor
rãmâne o problemã

Pe lângã suferinþele provocate de
boalã, pacienþii îndurã ºi lipsurile din
sistemul de Sãnãtate. Chiar autoritãþile
sanitare au anunþat cã întâmpinã în
continuare dificultãþi în asigurarea
medicamentelor destinate pacienþilor
cu cancer. Pânã în prezent, cele mai

mari probleme, în ceea ce priveºte
asigurarea continuitãþii aprovizionãrii
cu medicamente oncologice, au fost
legate de acele produse farmaceutice
care fie nu se mai produc, fie nu mai
prezintã interes comercial pentru
distribuitori. Fondurile necesare pentru
asigurarea medicamentelor oncologice
specifice, necesare tratamentului
bolnavilor cu afecþiuni oncologice, sunt
asigurate în cadrul Programului naþio-
nal de oncologie. În proiectul de buget
pentru anul 2013, sumele alocate
depãºesc un milion de lei. În plus,
începând cu luna martie a acestui an,
finanþarea programului va fi transfera-
tã la Casa Naþionalã de Asigurãri de
Sãnãtate (CNAS), având în vedere
specificul curativ al acestuia.

Potrivit autoritãþilor sanitare, spitale-
le au fost periodic informate, bilunar,
cu privire la stocurile de medicamente

oncologice existente la Compania
UNIFARM. Compania a transmis
adrese tuturor spitalelor publice privind
stocurile existente ºi modalitatea de
contractare.

800.000 de euro pentru rezolvarea
crizei de medicamente

Sãptãmâna trecutã, autoritãþile
sanitare anunþau cã, dupã aprobarea
bugetului pe anul 2013, Ministerul
Sãnãtãþii va propune Executivului o
modalitate de suplimentare a fondurilor,
cu o sumã cuprinsã între 500.000 ºi un
milion de euro, pe care Compania
Unifarm sã o utilizeze în achiziþionarea

medicamentelor pentru realizarea
echilibrului financiar între plata fãcutã
la furnizor, în avans, la cumpãrare sau
la 30 de zile, ºi decontarea serviciilor
medicale de cãtre casele de asigurãri
la 210 zile.

În încercarea de a gãsi o soluþie în
aprovizionarea spitalelor cu medica-
mente oncologice, Ministerul Sãnãtãþii
propune, totodatã, reevaluarea ºi
aplicarea protocoalelor terapeutice.
Oficialii din Ministerul Sãnãtãþii au mai
propus organizarea de achiziþii centrali-
zate pentru medicamentele utilizate
frecvent, care au consumul cel mai
mare, precum ºi încheierea de acor-
duri-cadru pe doi ani, de cãtre Ministe-
rul Sãnãtãþii ºi de contracte subsecven-
te anuale, de cãtre unitãþile sanitare.
Guvernul a decis sã împrumute
800.000 de euro din Trezorerie pentru
a rezolva aceastã crizã.

Cancerul afecteazã din ce în ce mai mulþi doljeni, iar cele
mai recente statistici ale Direcþiei de Sãnãtate Publicã (DSP)
Dolj nu fac decât sã confirme acest lucru. În prezent, peste
20.000 de doljeni se luptã cu aceastã boalã necruþãtoare. În
fiecare lunã, în evidenþele spitalelor craiovene apar mai mult
de o sutã de noi cazuri. Pe lângã suferinþele provocate de
boalã aceºtia trebuie sã îndure ºi lipsurile unui sistem sani-
tar care, în ultimii ani, s-a confruntat cu serioase probleme
în ceea ce priveºte asigurarea medicamentelor pentru pa-
cienþii cu afecþiuni oncologice.

Paginã realizatã de RADU ILICEANU
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cultură

- Sunteţi preşedinte al Filia-
lei Craiova a Uniunii Artiştilor
Plastici din România din toam-
na anului 2010. „Nu e o funcţie
plătită sau care să îţi dea cine
ştie ce putere. E o funcţie de gos-
podar, practic”, declaraţi atunci.
Cât de bine consideraţi că aţi
„gospodărit”, în acest timp, fi-
liala craioveană?

- În condiţiile care au fost de-
atunci şi până acum, eu cred că m-
am descurcat destul de bine. Insti-
tuţia în sine nu este finanţată ca să
poată să se descurce aşa cum tre-
buie. Dar, cu sponsorizări, cu con-
tribuţia artiştilor s-au făcut lucruri
interesante şi lucruri bune. Sunt...
aproape mulţumit!

- Până când aveţi mandat de
preşedinte?

- Mandatul este de 4 ani, după
care se fac alegeri, dacă este cazul.
Adică se fac la cererea artiştilor plas-
tici. Dacă nu, urmează un nou man-
dat, de încă 4 ani.

- Câţi membri are în prezent
filiala craioveană? Şi, de fapt,
care sunt avantajele de a fi mem-
bru al UAPR?

- Suntem în jur de 50. Din punc-
tul de vedere al vârstei, există, cum-
va, un echilibru: tinerii, cei de vâr-
stă medie şi cei mai bătrâni sunt în
proporţii cam egale. Avantajele
membrilor sunt că expun în galerii-
le Uniunii Artiştilor Plastici, au le-
gături cu străinătatea – cu artişti
plastici şi cu galerii de-acolo. În
plus, toate evenimentele care îi vi-
zează, îndeosebi expoziţiile, sunt or-
ganizate sub egida Uniunii, ceea ce
înseamnă că... e treabă de profesi-
onişti! Deci, un avantaj e că sun-
tem între profesionişti.

„Nu există fonduri din partea
Uniunii sau alocate de stat,

de Ministerul Culturii”
- Cum se descurcă filiala din

punct de vedere financiar? De
unde provin fondurile sale?

- Ne descurcăm cum putem, în
limita legilor care ne guvernează.
Avem câteva „portiţe” ca să putem
să ne autofinanţăm. În primul rând,
avem magazinul Fondului Plastic,
care vinde materiale pentru pictură
– nu numai pentru artişti, ci şi pen-

Nu are bani să îşi renoveze
atelierele (şi aşa prea puţine la
număr!), în care artiştii lucrea-
ză îndeosebi pe  timpul verii,
căci iarna le îngheaţă pensula
în mână. Nu are nici prea mari
posibilităţi financiare să între-
ţină cele două galerii de artă
din ce ntrul Craiovei, motiv
pentru care, pentru una dintre
ele, a încercat, în ultimii ani,
câteva asocieri, însă nici una
profitabilă. Nu îşi permite nici
să amenajeze spaţiile pe care
le-a căpătat la Leamna, în co-
muna Bucovăţ, unde s-ar pu-
tea crea un centru artistic la
dis poziţia membrilor săi ş i a
unor invitaţi din ţară ori străi-
nătate. Despre organizarea, ca

pe vremuri, a unor tabere de
creaţie sau despre susţinerea
artiştilor cu probleme financia-
re... nici nu mai poate fi vorba!
În aceste condiţii, filiala craio-
veană a Uniunii Artiştilor Plas-
tici din România desăvârşeşte
– am putea spune – „arta” de
a supravieţui! „Destul de greu
ne descurcăm...”, recunoaşte
şi preşedintele Marcel Voinea,
„aproape mulţumit”, în situa-
ţia dată, de  modul în care  a
„gos podărit” instituţia din
2010, de când ocupă această
funcţie, şi până în prezent.

„La ce bun UAP?” (se) între-
ba, prin 2001, autoarea unui ar-
ticol publicat în „Observatorul
cultural”. Iar întrebarea pare că
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Interviu cu artistul MARCEL VOINEA, preşedintele Filialei
Craiova a Uniunii Artiştilor Plastici din România

tru publicul larg. Apoi avem Galeria
„ARTA” în centrul oraşului, unde
se vând lucrări de artă. Şi mai avem
colaborări cu diverse persoane, că-
rora le punem spaţiul la dispoziţie,
şi aşa mai scoatem nişte bani. Şi
mai sunt cotizaţiile membrilor. Nu
există fonduri din partea Uniunii sau
a Ministerului Culturii. Fondurile ar
mai putea proveni din chirii, atunci
când ai spaţiile tale. Noi nu le avem,
spaţiile sunt ale municipiului. Dar,
la Bucureşti, de exemplu, spaţiile se
pot închiria unor magazine sau ga-
lerii de artă. Deci, n-avem fonduri
alocate din partea statului. Destul de
greu ne descurcăm...

- Ca filială, cu ce vă sprijină,
totuşi, UAPR?

- Cu legile! Ne creează cadrul în
care să funcţionăm şi să ne desfă-
şurăm activitatea. Şi cu informaţia.
Centrul fiind la Bucureşti, acolo vine
prima informaţie legată de tot ce
există în străinătate, apoi ne este
transmisă şi nouă. E ceva, totuşi.

- Sunt destui artişti cu proble-
me financiare. V-aţi gândit vreo-
dată să găsiţi nişte metode pen-
tru a-i ajuta?

- Ne cam ajutăm reciproc... Nu
prea sunt posibilităţi să-i ajuţi pe
artişti, ca filială. Doar cu expoziţii-
le... noi le creăm cadrul respectiv.
Dar, atunci când un artist plastic iese
la pensie, jumătate din ce înseamnă
cuantumul acesteia i-l plăteşte Uni-
unea. Adică, dacă are o pensie de
10 milioane de lei, Uniunea îi mai

dă încă 5. Sunt şi artişti craioveni
în această situaţie, cred că vreo zece
la ora actuală. Adică toţi cei pensio-
naţi. În plus, mai există o pensie de
merit, acordată tot de Uniune, în
funcţie de mai multe criterii. La noi,
în posesia ei intră artistul Victor
Pârlac, care a fost şi preşedinte al
filialei craiovene. Acum e bolnav, iar
această pensie este binevenită pen-
tru el. Nu ştiu exact la cât se ridică,
cred că vreo 25 de milioane de lei...
Pare mult, dar la boala dânsului şi
la câtă îngrijire are nevoie nu cred
că este suficient. O a doua pensie
de acest fel o are domnul Eustaţiu
Gregorian.

„Pentru noi, UAPR este
o asociaţie foarte bună, pentru că
avem un statut, avem nişte legi”

- Faceţi parte din cei care sus-
ţin ideea necesităţii existenţei
UAPR? Sunt voci care o consi-
deră un sistem de tip comunist,
ce trebuie desfiinţat…

- Prin simplul fapt că se numeş-
te Uniune nu înseamnă că este de
tip comunist. Mai sunt uniuni şi în
politică! N-a fost niciodată de tip
comunist, Uniunea a fost stat în stat
de când s-a înfiinţat, în anii ’50. A
avut regulamente proprii, a avut fi-
nanţare proprie. Numai că statul
comunist, la un moment dat, ca să
fie în rândul statelor vecine, finanţa
oarecum arta plastică. Se făceau
monumente pe vremea aia, se fă-
ceau achiziţii de la artişti în fiecare

an – erau cumpărate tablouri şi pla-
sate, apoi, prin diverse instituţii.
Deci, erau alocate fonduri pentru
astea. Şi era un bonus pentru ar-
tişti, un stimulent ca să poată să-şi
continue munca. Acum nu mai exis-
tă asta, iar artistul plastic se cam
autofinanţează. Adică găseşte diver-
se metode de a-şi vinde lucrările,
din galerii, din expoziţii sau chiar din
atelier, prin case de licitaţii... Pen-
tru noi, UAPR este o asociaţie foarte
bună, pentru că avem un statut,
avem nişte legi... În momentul în
care ieşi de sub tutela unei legi, deja
eşti pierdut, te poţi considera chiar
amator sau un negustor la colţ de
stradă. Aşa, aparţinem unei Uniuni
care este recunoscută de stat.

- Având în vedere situaţia di-
ficilă prin care trece – în urmă
cu ceva timp a fost evacuată din
sediu –, şi alte probleme finan-
ciare pe care le întâmpină, cre-
deţi că este posibilă, în viitorul
apropiat, dispariţia Uniunii?

- Nu, niciodată nu va dispărea
Uniunea, n-are cum! Au fost nişte
mici conflicte între Uniune şi cei
care au deţinut unele spaţii în Bu-
cureşti, pentru că la ora actuală este
foarte mare bătălie pe spaţii. Acolo,
în capitală, sunt şi spaţii proprii ale
Uniunii, şi închiriate. Acestea din
urmă au fost cu probleme. Aşa cum
suntem şi noi, la Craiova, în spaţiile
municipalităţii... Deşi construcţia
care adăposteşte atelierele de-aici a
fost începută cu banii Uniunii! Dar,
când era aproape gata, nu s-a mai
permis, prin legi, ca lucrarea să fie
autofinanţată şi a continuat ridica-
rea clădirii din banii statului. Deci,
ar  fi cam jumătate proprietatea
noastră şi jumătate proprietatea sta-
tului. Şi acum se fac nişte demer-
suri la Bucureşti ca, prin chirii şi
întreţinerea construcţiei, să revină
totuşi ca proprietate a noastră. Încă
nu s-au pus bine la punct legile ca
să putem să facem o treabă perma-
nentă, dar sper că pe viitor se vor
aşeza lucrurile.

În ateliere au rămas aceleaşi
condiţii: „Fiecare se încălzeşte

cum poate – cu reşouri,
cu calorifere electrice...”

- Care mai este, în prezent,
situaţia atelierelor filialei?

- Atelierele au fost şi au rămas
aceleaşi, la fosta Casă de Modă, pe
strada „Ştirbei Vodă” nr. 7. Sunt

nouă-zece ateliere acolo, de pictură
şi unul de sculptură. Mai avem unul
unde lucrează Valentin Boboc, dar
atelierul are alt statut decât celelal-
te. Pentru acesta se plăteşte chirie,
la cele de la fosta Casă de Modă nu
plătim, în urma unui acord cu Pri-
măria. Atelierele sunt funcţionale, se
lucrează acolo, dar sunt puţine pen-
tru numărul nostru de artişti. Ei sunt
50 şi ateliere sunt nouă-zece.

- În ce condiţii se lucrează
însă? Pentru că în anii trecuţi nu
exista încălzire...

- Au rămas aceleaşi condiţii. Pen-
tru că sub clădire a existat centrală,
care a fost dezafectată între timp,
iar de-atunci fiecare se încălzeşte
cum poate – cu reşouri, cu calori-
fere electrice...

- Ce s-a întâmplat cu atelie-
rele care erau în Parcul „Nico-
lae Romanescu”?

- Acum, acolo este o casă de pro-
tocol a municipiului Craiova. A fost
renovată, după care n-am mai avut
acces. Ni s-au dat în schimb nişte
spaţii la Leamna, la fostul Spital de
Psihiatrie, dar nu sunt funcţionale
înc ă, deoarece nu avem curent
electric şi apă. Există canalizare, dar
n-am apucat noi să facem un con-
tract, iar în privinţa curentului am
definitivat actele, dar încă nu i-am
dat drumul. Toate acestea făcându-
se pe cheltuiala noastră, bineînţe-
les... Acea casă de la Leamna este
concesionată pe 25 de ani şi ne este
dată cu titlu de gratuitate, însă tre-
buie să găsim fonduri ca să putem
să o punem la punct. Şi ca să reno-
văm şi încălzim atelierele de aici, din
Craiova, tot pe cheltuiala noastră ar
trebui să o facem.

- Aţi cerut până acum sprijin
Primăriei?

- De multe ori răspunsul Primă-
riei este „nu sunt fonduri”. Şi îi cred...
«Refacem vechiul centru artistic
de la „ARTA 2”, clădirii îi trebuie

doar mici cosmetizări»
- Ce costuri implică întreţi-

nerea Galeriei „ARTA 1”?
- N-am făcut un calcul, dar des-

tul de mult, mai ales pe timp de iar-
nă. Punctul termic a fost chiar în
această clădire, la subsol, acum am
înţeles că a fost dezafectată centrala
şi a rămas doar un nod de reţea de
termoficare. Dar ne costă destul de
mult… Suntem singurii care plătim
pauşal, n-avem repartitoare. În ga-
lerie n-avem dec ât un rând de
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a rămas valabilă şi astăzi, ca şi
justificarea ridicării ei: «După
revoluţie, într-o bulibăşeală
generalizată, UAP a reuşit să-
şi micşoreze patrimoniul sim-
ţitor, pierzând ateliere, galerii,
case de creaţie şi bani în canti-
tăţi deloc neglijabile. Artişti
mai mult sau mai puţin artişti
au condus Uniunea alături de
funcţionari mai mult sau mai
puţin profesionişti, cu toţii co-
pleşiţi de o vrajbă continuă, au
transformat UAP într-o gaură
neagră, entitate fizică frecvent
întâlnită în economia de tran-
zit a României (...)». Cu toate
acestea, Marcel Voinea susţi-
ne  ne ce s itate a e xis te nţe i

UAPR, pentru că, din punct de
vedere artistic, „e treabă de
profesionişti”. Şi, chiar dacă
perioada ultimilor ani nu a fost
deloc fastă „la centru” – in-
stituţia rămânând fără sediu,
după ce a fost evacuată din
Casa Slătineanu în care func-
ţiona în Bucureşti, şi confrun-
tându-se cu serioase proble-
me financiare –, preşedintele
filialei craiovene nu crede că,
în viitorul apropiat, este posi-
bilă dispariţia Uniunii.

Filiala din Craiova are, în
momentul de faţă, aproximativ
50 de membri, iar cotizaţiile
acestora rămân o sursă de ve-
nit pentru instituţie, alături de

magazinul existent în incinta
Galeriei „ARTA 1”. Proiecte ar
fi câteva, mai spune sculptorul
Marcel Voinea, dar nu s unt
bani! Totuşi, Galeria „ARTA
2”, situată lângă fosta Casă de
Modă (pe  s trada „Ştirbe i
Vodă” nr. 7), va fi redată în
această primăvară circuitului
artistic, aici urmând să se des-
chidă şi biblioteca filialei. De
as eme ne a, în spaţiul de pe
Calea Unirii nr. 12 vor fi verni-
sate, până la sfârşitul anului,
două saloane de artă şi peste
15 expoziţii pe rsonale, între
care şi cele aparţinând cunos-
cuţilor graficieni Horaţiu Mă-
lăele şi Constantin Ciosu.
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calorifere. Însă, sala fiind permanent
încălzită, atmosfera este destul de
plăcută, n-a fost niciodată frig.

- Ce intenţii aveţi cu spaţiul
Galeriei „ARTA 2”, de atâţia ani
nefolosit?

- Am avut colaborări cu diverşi
indivizi. Era o asociaţiune prin par-
ticipaţiune, un contract care nu
presupunea cine ştie ce responsa-
bilităţi. Însă de fiecare dată înţele-
gerea a picat deoarece partea cea-
laltă a rămas nefinanţată. Şi nu
putem să colaborăm fără bani, de-
oarece ş i acolo este un consum
destul de mare şi la căldură, şi la
lumină, spaţiul trebuie întreţinut...

Acum o să reintrăm în normalita-
te: vom face din nou ce a fost îna-
inte, adică sală de expoziţii. O să
fie acolo şi câteva birouri ale noas-
tre şi biblioteca filialei. Avem des-
tule cărţi de artă interesante şi re-
viste, am mai achiziţionat între timp
şi altele. Aşadar, refacem vechiul
centru artistic de la Sala „ARTA 2”.
Clădirea este destul de bine întreţi-
nută, îi trebuie doar mici cosmeti-
zări. Eu sper că în primăvara asta
va fi gata. Cam prin martie...
Taberele de creaţie, o amintire
pentru artiştii care nu scot bani
din propriul buzunar sau nu
găsesc sponsori

- Care  sunt marile expoziţ ii
ale anului pe  care le ve ţi or-
ganiza?

- O să avem două saloane: Sa-
lonul de Artă al Filialei Craio-
va, care va avea loc în perioada
1-15 martie, şi, în iulie, între 1 şi
15,  Salonul Municipal, dedic at

Zilelor Craiovei,  care am înţeles
că nu vor mai fi organizate toam-
na, ci vara. Vom avea c âţiva in-
vitaţi din afară: un foarte cunos-
cut ar tis t, care realizează pictură
monumentală bisericească, Grigo-
re Popescu,  de la filiala din Bucu-
reşti, apoi Ion Mitroi, tot din ca-
pitală. Va veni aici cu o expoziţie
şi Dan Dimulescu, din Olt. Şi îi
avem ca invitaţi pe doi foarte cu-
nosc uţi artişti, Horaţiu Mălăele şi
Cons tantin Ciosu. Lis ta cu c ei
care deschid expoziţii la Galeria
„ARTA” se face cu un an înainte,
iar pentru 2013 nu mai există spa-
ţiu disponibil. Iar anul acesta în-

tocmim lis ta pentru anul viitor...
- În privinţa activităţii artis-

tice, ave ţi colaborări ş i cu alte
filiale  din ţară?

- Da, avem, s igur că da. Avem
cu filiala din Vâlc ea, cu cea de la
Târgu Jiu, cu cea din Sibiu. Anul
acesta vom avea schimburi de ex-
poziţii cu Sibiul şi Braşovul.

- Odată se  organizau şi ta-
bere  de  cre aţie .  Mai e xistă
acum?

- Se mai organizează şi acum, dar
majoritatea nu mai sunt finanţate de
municipiul care le găzduieşte. De
obicei, se creează o echipă de patru-
cinci membri de Uniune, care îşi
strânge un fond şi îşi închiriază un
spaţiu unde se desfăşoară tabăra res-
pectivă. Sau mai există persoane par-
ticulare care susţin financiar o astfel
de tabără, mai au câte o cabană sau
un centru turistic pe care le pun la
dispoziţia artiştilor plastici pentru o
săptămână, două, aceştia donând în
schimb câteva lucrări.

„Ar fi fost frumos să facem
un puternic centru artistic

la Leamna, de care ar fi profitat
şi Craiova”

- A fost ceva ce v-aţi dorit, ca
preşedinte al filialei, să puneţi
în practică şi, din varii motive,
n-aţi reuşit până acum?

- Cred că au fost multe proiec-
te de genul acesta. În primul rând,
voiam să fac un centru destul de
puternic la Leamna, pentru că spa-
ţiul este generos, avem şi curte, pă-
durea este aproape, prin spate tre-
ce un pârâiaş, atmosfera de lucru
este destul de bună. Şi ar fi fost
frumos să facem un centru artis-
tic acolo, de care ar fi profitat şi
Craiova.  Dac ă organizăm, de
exemplu, o tabără internaţională de
sculptură – cum mai sunt la Plo-
peni şi Târgu Jiu, „Brâncuşiana”–,
municipiul ar beneficia de toate lu-
crările care se realizează ş i ar
putea decora foarte frumos toate
spaţiile verzi pe care le avem. Alte

oraşe beneficiază de luc rări foar-
te interesante realizate în astfel de
tabere, iar  spaţiile verzi sunt în-
nobilate cu lucrări ale artiş tilor
plas tici participanţi. Şi noi avem
destule spaţii verzi, sensuri gira-
torii... Cos turile nu sunt foarte
mari: pentru o lună, trebuie finan-
ţate masa şi cazarea şi ar trebui
acordat un bonus de participare,
care cred că n-ar depăşi 400 de
euro pentru f iec are artis t. În
sc himb,  luc rările ar rămâne în
proprietatea municipiului, care le
poate plasa oriunde doreşte. Un alt
proiect nereuşit a fost refac erea

instalaţiilor de încălzire de la ate-
liere, însă costul este enorm şi tre-
buie să ne găsim sponsori.

„E adevărat că artiştii
sunt mai orgolioşi, dar eu le-am
zis colegilor să păstrăm orgoliul

pe simeze...”
- Sunteţi artist şi trebuie să

lucraţi cu artiş ti, o breaslă în
care nu de puţine ori orgoliile se
ciocnesc. Cum aţi reuşit să vă
descurcaţi, din acest punct de
vedere?

- Când am venit în Craiova, am
fost un tânăr primit cu dragoste în
rândul artiştilor plastici. Am venit în
’77 şi am găsit aici vechea gardă,
formată din Eustaţiu Gregorian Vic-
tor Pârlac şi alţii, care m-au adoptat
şi nu m-au mai lăsat să plec. După
mine a urmat altă generaţie, cei care
erau încă în facultate – Sorin No-
vac, Mircea Novac, Rusu Grigorian
– şi am format o generaţie care am
construit altă generaţie, fiind profe-
sori la Şcoala Populară de Artă şi la
Liceul de Artă. Cei care au acum în
jur de 40 de ani sunt foşti elevi ai
noştri. Iar elevii lor, la rândul lor, sunt
studenţi sau proaspăt absolvenţi, care
expun pe simezele noastre. Cunos-
când toate generaţiile şi fiind şi pro-
fesor, lumea nu numai că m-a res-
pectat, dar unii m-au şi iubit şi m-au
urmat ca exemplu. Eu niciodată n-
am avut conflicte nici cu cei mari,
nici cu cei mici. Am rezolvat trebu-
rile prin alte metode decât să ne cer-
tăm, să avem disensiuni. E adevărat
că artiştii sunt mai orgolioşi, dar eu
le-am zis colegilor să păstrăm orgo-
liul pe simeze...

 „La noi, valorile au rămas
la un nivel... E, cred, nivelul

de cumpărare
al cetăţeanului român...”

-  Cum sunt cotaţi artiş tii
craioveni pe piaţa naţională şi

internaţională?
- Unii dintre ei sunt cotaţi destul de

bine pentru faptul că au legături cu
multe galerii din străinătate. Deci, au
fost cotaţi la valorile de-acolo. La noi
în ţară, valorile sunt aşa cum sunt şi
au rămas de foarte multă vreme la un
nivel anume... E, cred, nivelul de cum-
părare al cetăţeanului român.

- Consideraţi că ştiu să se pro-
moveze suficient de bine?

- Sigur că da. Fiecare se promo-
vează în felul lui şi sunt diverse insti-
tuţii care promovează arta plastică şi
pe artişti. Sunt şi case de licitaţii. Însă
asta e valoarea, mai mult nu se poate!
Asta e puterea de cumpărare!

- Cum găsiţi viaţa artistică a
Craiovei? Una efervescentă sau,
din contră?

- Nu pot să zic că este eferves-
centă, pentru că şi arta plastică se face
cu bani. De exemplu, eu sufăr de foar-
te mult timp... Am studiat şi absolvit
Sculptura monumentală, eram obiş-
nuit să fac statui mari, lucruri serioa-
se, şi, din cauza lipsei de materiale şi,
bineînţeles, a banilor, sunt obligat să
fac lucrări mai mici, care mă repre-
zintă şi nu mă reprezintă... Am aplicat
şi metoda pe care o aplică de multe
ori sculptorul când n-are materiale –
se apucă de pictură sau de grafică –,
aşa că fac şi una, şi alta. Într-un fel,
trebuie să mă desfăşor, ideile mele tre-
buie să fie cumva materializate... Într-
un cuvânt, viaţa artistică a Craiovei e
şi ea marcată de neajunsuri...

- Ca artist, care vă sunt planu-
rile pentru anul acesta?

- Am avut, din toamna anului tre-
cut şi până acum, câteva expoziţii
personale care au fost programate şi
s-au desfăşurat. Ultima a fost în urmă
cu puţin timp, la Galeria „Artis” a
Muzeului de Artă din Slatina. Va mai
fi o expoziţie în Braşov, cu un grup
de artişti plastici, prin martie. La în-
ceput de octombrie, o alta, la Galeria
craioveană „ARTA 1”. În continua-
re.... mă ţin de program!

C     M     Y       K

C     M     Y       K
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Evenimentul de deschidere are
loc astãzi, în sala 005 a Universi-
tãþii din Craiova, începând cu ora
19.30. ªcolile implicate în aceas-
tã ediþie a proiectului sunt Cole-
giul Naþional „Fraþii Buzeºti”, Co-
legiul Naþional „Carol I”, Colegiul
Naþional „Elena Cuza”, Colegiul
Naþional „Matei Basarab”, Cole-
giul Naþional „ªtefan Velovan”,
Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”
ºi Liceul Teoretic „Henri Coandã”.
În cadrul sesiunilor de pregãtire,
care se vor desfãºura în incinta
Casei de Culturã a Studenþilor, dar
ºi la Universitatea din Craiova,
participanþii vor învãþa cum sã
lucreze în echipã, cum sã susþinã
o prezentare, cum sã-ºi gestione-
ze mai bine timpul ºi resursele, dar

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Astãzi începe cea de-a V-a ediþie a proiectului
naþional Grow la Craiova. Conceput ca un modul
desfãºurat pe o duratã de 4 ani, Grow a fost creat
de AIESEC în parteneriat cu un alt ONG, ªcoala
de Valori, cu scopul de a contribui la dezvoltarea

personalã a elevilor de liceu prin oferirea unei
educaþii alternative, complementare cunoºtinþelor

acumulate de aceºtia în mediul de învãþãmânt
formal. Mai mult, având sprijinul Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului,

Grow îºi propune sã dezvolte atitudini, aptitudini
ºi valori în rândul liceenilor din România.

Lidia ºi Carina sunt surori ºi se numãrã
sunt printre voluntarii care au ales sã în-
tindã o mânã de ajutor celor care au nevo-
ie de sprijin. De câte ori gãsesc timp, dupã
programul de la ºcoalã, cele douã fetiþe
petrec câteva ore bune la fundaþie, mode-
lând lutul ºi colorându-l în cele mai alese
modele. Micuþele spun cã este o experien-
þã nouã pentru ele ºi se bucurã cã gestul
lor le va fi de folos unor copii nevoiaºi.
“Am colorat fluturaºi, flori, copaci, în
culori cât mai deschise, mai vii. Îmi place
sã pictez, o sã vin aici ori de câte ori sunt

ºi sã-ºi descopere calitãþile ºi va-
lorile personale.

Sesiuni de pregãtire
cu studenþi strãini
Calitatea ºi impactul proiectu-

lui sunt asigurate prin oferirea
unei pregãtiri extraordinare, spe-
cial conceputã pentru coordona-
torii Grow din întreaga þarã, dar
ºi pentru stagiarii internaþionali
care vor susþine activitãþile pro-
iectului. Astfel, în cadrul unei
conferinþe de cinci zile, 14 coor-
donatori ºi 23 de internaþionali
din China, Indonezia, Pakistan,
Vietnam, Statele Unite ale Ameri-
cii, Spania, Estonia, Ucraina ºi Bra-
zilia au participat la cursuri ºi wor-
kshop-uri prin care sã-ºi îmbunã-

tãþeascã abilitãþile de a organiza un
eveniment, de a coordona o echi-
pã, respectiv de a crea prezentãri
calitative ºi interactive, având la
bazã educaþia non-formalã. “Amin-
tim faptul cã ediþia aceasta se va
desfãºura în perioada 1 februarie
– 15 martie ºi se adreseazã elevi-

lor din clasele a IX-a ºi a X-a din
liceele craiovene. Timp de ºase
sãptãmâni aceºtia vor participa la
zece sesiuni de pregãtire teoretice
ºi practice susþinute de doi stagiari
strãini din Pakistan ºi Brazilia. Par-
ticipanþii vor avea, astfel, ocazia
de a cunoaºte alte culturi, tradiþii

ºi obiceiuri datoritã interacþiunii
directe cu internaþionalii, dar îºi
vor putea îmbunãtãþi ºi cunoºtin-
þele de englezã, toate activitãþile
fiind susþinute în aceastã limbã”,
a declarat Irina Simulescu, pur-
tãtor de cuvânt în cadrul AIESEC
Craiova.

Zeci de voluntari ai Fundaþiei „Cuvântul care
Zideºte”, din cadrul Mitropoliei Olteniei, au
început lucrul pentru campania umanitarã „Dar
cu drag de mãrþiºor”, care va fi lansatã la sfâr-

ºitul acestei luni. Pentru aceastã acþiune, în fie-
care zi, copiii voluntari creeazã mãrþiºoare din
lut, pe care le picteazã, astfel încât acestea sã
fie depuse spre vânzare, în scopuri caritabile.

mai liberã”, a spus Carina.
Campania „Dar cu drag de mãrþiºor”

se desfãºoarã an de an, iar suma obþinutã
din vânzarea mãrþiºoarelor este folositã
pentru un caz umanitar. De asemenea, o
parte din banii adunaþi în urma campaniei
va fi utilizatã pentru continuarea lucrãrilor
de picturã a saloanelor de la Secþia de Chi-
rurgie Pediatricã a Spitalului Judeþean de
Urgenþã, realizate de un grup de voluntari,
coordonaþi de prof. Cãtãlin Ostroveanu.

«Campania „Dar cu drag de mãrþiºor”
este în tradiþia fundaþiei, ne bucurãm de

sprijinul copiilor voluntari ºi a cadrelor di-
dactice, care au rãspuns de fiecare datã
apelului nostru. Pânã la acest moment ni
s-au alãturat copii de la Colegiul Naþional
„Elena Cuza”, Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti”, ªcoala Gimnazialã „Nicolae Bãlces-
cu”, ªcoala Gimnazialã „Sfântul Gheor-
ghe” ºi ªcoala nr. 36 ºi sperãm cã ºi în a
doua etapã a campaniei, cea în care vom
distribui mãrþiºoarele lucrate, ni se vor alã-
tura ºi alte unitãþi de învãþãmânt», a preci-
zat Cristina Stamatoiu, director executiv
al Fundaþiei „Cuvântul care Zideºte”.

Asociaþia Alianþa Internaþionalã
Antidrog, Secþiunea Regionalã Sud-
Vest Oltenia, organizeazã astãzi, la
Colegiul Naþional “Nicolae Titulescu”
din Craiova, o lecþie de informare ºi
prevenire antidrog, se aratã într-un
comunicat al asociaþiei. Evenimentul
se desfãºoarã în intervalul orar 12.30-
13.30, în sala de festivitãþi a unitãþii de
învãþãmânt, ºi se adreseazã elevilor din
clasele a XI-a – a XII-a, obiectivul
fiind informarea acestora cu privire la
efectele nocive pe care consumul de
droguri le are asupra organismului,
precum ºi implicaþiile juridice ale
traficului ilicit de droguri ºi ale infrac-
þiunilor asociate acestora. Aceastã
activitate constituie o bunã practicã la
nivel local, intern, regional ºi internaþi-
onal în scopul reduceri cererii de
droguri, fiind organizatã în cadrul
Caravanei Antidrog Est-Vest.

Lecþie de informare
ºi prevenire antidrog

la Colegiul “Nicolae Titulescu”

„Dar cu drag de mãrþiºor”
pentru copiii aflaþi în nevoie
„Dar cu drag de mãrþiºor”

pentru copiii aflaþi în nevoie
„Dar cu drag de mãrþiºor”

pentru copiii aflaþi în nevoie
„Dar cu drag de mãrþiºor”

pentru copiii aflaþi în nevoie
„Dar cu drag de mãrþiºor”

pentru copiii aflaþi în nevoie
„Dar cu drag de mãrþiºor”

pentru copiii aflaþi în nevoie
„Dar cu drag de mãrþiºor”

pentru copiii aflaþi în nevoie
„Dar cu drag de mãrþiºor”

pentru copiii aflaþi în nevoie
„Dar cu drag de mãrþiºor”

pentru copiii aflaþi în nevoie

200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow200 de elevi s-au înscris la proiectul Grow



 cuvântul libertãþii /11marþi, 5 februarie 2013
externe

ªTIRI

ªTIRI

COMENTAR IU

Coreea de Sud ºi SUA au în-
ceput ieri manevrele navale co-
mune cu un submarin nuclear,
USS San Francisco, pe fondul
tensiunilor sporite în peninsula
coreeanã, unde Phenianul ar
urma sã efectueze în scurt timp
un nou test nuclear. Un purtãtor
de cuvânt al ministerului sud-co-
reean al Apãrãrii a confirmat cã
exerciþiile militare, care dureazã
trei zile, au demarat în Marea Ja-
poniei, în largul portului Pohang
(sud-estul Coreei de Sud). Aces-
te exerciþii erau prevãzute înain-

te ca Phenianul sã anunþe inten-
þia sa de a proceda la un nou test
nuclear, al treilea dupã cele din
2006 ºi 2009, au subliniat res-
ponsabilii militari. Dar prezenþa
submarinului militar este interpre-
tatã ca o punere în gardã a nor-
dului. În afara acestuia, echipat cu
rachete de croazierã Tomahawk,
se aflã ºi distrugãtorul de 9.600
de tone, USS Shiloh. Exerciþiile
cuprind operaþiuni de pregãtire la
mare, detectare ºi urmãrire, tra-
gere de antrenament, apãrare an-
tiaerianã ºi antinavalã, a indicat o

sursã militarã agenþiei sud-coree-
ne Yonhap. Potrivit experþilor ºi
surselor de la nivelul serviciilor de
informaþii externe, Coreea de
Nord este gata sã efectueaze a tre-
ia testare nuclearã, ca represalii la
sancþiunile votate de Consiliul de
Securitate al ONU dupã ultima lan-
sare de rachetã, în luna decem-
brie 2012, consideratã de Wa-
shington ºi aliaþii sãi ca o nouã
încercare de rachetã balisticã, ce
încalcã sancþiunile internaþionale.
Experþii sud-coreeni considerã cã
încercarea nordului va avea loc
înainte de Noul An Chinezesc,
care este pe 10 februarie. Vineri,
un responsabil al guvernului de la
Seul, sub acoperirea anonimatu-
lui, a spus cã nordul dispune de
un tunel subteran în nord-estul
þãrii, pentru a se sustrage supra-
vegherii satelitului. Mai mult, po-
trivit unei surse militare sud-co-
reene, citate de cotidianul Chosun
Ilbo, în ediþia electronicã, Coreea
de Nord s-ar pregãti chiar pentru
douã teste nucleare, ce ar urma
sã fie efectuate simultan sau suc-
cesiv. O sursã guvernamentalã din
Coreea de Sud a declarat cã ana-
liza imaginilor prin satelit aratã o

activitate intensã la un tunel din
partea de sud a instalaþiei. Sâm-
bãtã, zona a fost curãþatã, iar per-
sonalul a plecat. Agenþiile de in-
formaþii suspecteazã cã aceasta în-
seamnã cã un test nuclear este
iminent. Pregãtirile la un tunel din
partea de vest a instalaþiei ar fi fost
încheiate mai devreme. Guvernul
sud-coreean analizeazã posibilita-
tea efectuãrii a douã teste nuclea-
re separate, fie simultan, fie într-
o succesiune rapidã. „Este posi-
bil ca tunelul sudic sã fie o diver-
siune, dar nu excludem posibili-
tatea ca regimul sã efectueze tes-
te nucleare simultan, în ambele tu-
neluri”, a declarat o sursã milita-
rã. Sursa citatã susþine cã testele
ar putea ajuta Coreea de Nord sã
producã focoase nucleare mai
mici, care sã poatã fi ataºate unor
rachete, dacã aceasta testeazã
douã dispozitive în acelaþi timp.
Consilierul special sud-coreean
pentru chestiuni nucleare s-a de-
plasat la Beijing duminicã, pentru
a se întâlni cu omologul sãu chi-
nez. China este singurul aliat al
Phenianului ºi este consideratã sin-
gura þarã în mãsurã sã influenþe-
ze deciziile nord-coreene.

Manevre americano-sud-coreene înainteaManevre americano-sud-coreene înainteaManevre americano-sud-coreene înainteaManevre americano-sud-coreene înainteaManevre americano-sud-coreene înaintea
unui probabil test nuclear al norduluiunui probabil test nuclear al norduluiunui probabil test nuclear al norduluiunui probabil test nuclear al norduluiunui probabil test nuclear al nordului

Raidul efectuat de aviaþia is-
raelianã sãptãmâna trecutã în Si-
ria ar fi avariat principalul centru
sirian de cercetare privind arme-
le biologice ºi chimice, relateazã
„The New York Times”, citat de
AFP. Aviaþia israelianã a bombar-
dat, miercuri, în apropiere de
Damasc, o instalaþie de rachete
sol-aer ºi un complex militar adia-
cent în care se aflau produse chi-
mice, statul evreu temându-se de
un transfer de arme cãtre Hez-
bollahul ºiit libanez, a anunþat vi-
neri un oficial american pentru
AFP. Potrivit unui oficial militar
american, citat de „New York
Times”, pagubele de la centrul

Raidul israelian din Siria a avariat
un centru de cercetare privind

armele biologice ºi chimice
Reapariþia în public, duminicã, a

lui Fidel Castro, pentru a participa
la alegerile legislative cubaneze, a
fost singurul eveniment al unui scru-
tin în care absenþa opoziþie ar urma
sã conducã, la sfârºitul lui februa-
rie, la realegerea fãrã surprizã a pre-
ºedintelui Raul Castro. Liderul cu-
banez, în vârstã de 86 de ani, nu a
mai apãrut în public din 21 octom-
brie, când l-a însoþit pe ministrul
venezuelean din perioada respecti-
vã, Elias Jaua, la hotelul National.
O fotografie publicatã în presa lo-
calã îl înfãþiºeazã îmbrãcat într-o
cãmaºã închisã la culoare ºi în ca-
rouri ºi o geacã subþire neagrã, în
timp ce vorbeºte cu oamenii în bi-

Fidel Castro a reapãrut
în public pentru prima datã

dupã trei luni
roul de vot, sprijinindu-se într-un
baston. Aproximativ 8,5 milioane de
cubanezi au fost chemaþi la urne
duminicã pentru a alege 612 membri
ai Adunãrii Naþionale. între care pre-
ºedintele în exerciþiu, Raul Castro,
în vârstã de 81 de ani, ºi celebrul
sãu frate, Fidel Castro. Nici un can-
didat al opoziþiei nu s-a prezentat la
acest scrutin. Dupã instalare, noua
Adunare Generalã va alege Consi-
liul de Stat, organul executiv su-
prem, ai cãrui membri, în numãr
de 30, îºi vor alege la 24 februarie
preºedintele, ce ar urma sã fie, fãrã
surprizã, Raul Castro, pentru un al
doilea mandat. Raul Castro va pã-
rãsi funcþia în 2018.

sirian de studii ºi cercetare ºtiin-
þificã au fost provocate de bom-
be ce au vizat vehicule pentru
transportul armelor antiaeriene ºi
ulterior de explozia unor rache-
te. Ministrul israelian al Apãrãrii,
Ehud Barak, a confirmat impli-
cit, duminicã la Munchen, raidul
efectuat de aviaþia israelianã îm-
potriva instalaþiilor militare din
apropiere de Damasc. El a rea-
firmat, de asemenea, cã Israelul
nu va permite transferul de arme
din Siria cãtre miºcarea libanezã
Hezbollah; „Am spus cã nu tre-
buie permis transferul unor sis-
teme de arme perfecþionate cã-
tre Liban”.

Egiptul a plonjat în haos. Cea mai mare þarã
arabã se clatinã. La doi ani de la „revoluþia din
Piaþa Tahrir”, din Cairo, egiptenii trãiesc ora unei
anarhii evidente. Pe fondul unei instabilitãþi po-
litice, cu zece zile în urmã confruntãrile din stra-
dã au readus un climat de violenþã care com-
pleteazã o situaþie economicã deterioratã. Aflat
câteva ore la Berlin, miercuri, 30 ianuarie, pre-
ºedintele Mohamed Morsi (foto) a încercat sã
parã stãpân pe situaþie, asigurând cã „þara este
pe punctul de a realiza o bunã guvernare ºi de a
deveni un stat de drept”. ªeful forþelor armate,
mai aproape de realitate, a lansat miercuri un
strigãt de alarmã. Criza actualã politicã poate
conduce la „un colaps al statului”, a spus gene-
ralul Abdel Fattah al-Sissi. Avertisment voalat
din partea unei armate care nu digerã convena-
bil cedarea puterii civililor? În ultimele zile vio-
lenþele din stradã s-au intensificat: nu mai puþin
de 50 de morþi în marile oraºe. ªi asta dupã ce
o decizie a justiþiei a fost perceputã ca injustã:

21 de condamnãri pe viaþã a unor tineri arestaþi
anul trecut la Port-Said, în cursul unui meci de
fotbal soldat cu 74 de morþi. Port-Said, dar de
asemenea Suez, apoi Ismailia, unul dupã altul,
oraºele canalului de Suez au fost incen-
diate. Armata desfãºuratã a cerut înceta-
rea focului. Violenþa a câºtigat Cairo, unde
douã ore mai târziu poliþia a lãsat protes-
tatarii sã atace marile hoteluri ale capita-
lei, între care Semiramis. Turismul ºi in-
vestiþiile strãine sunt în cãdere liberã. Statul
este pe punctul de a se ruina financiar
dar, înainte de toate, este vorba de un fa-
liment politic. Primul preºedinte liber ales
din istoria þãrii, Mohamed Morsii, de la
Fraþii Musulmani, a adoptat prin referen-
dum o nouã Constituþie, care îi conferã
vaste puteri. Dar el nu a reuºit sã þinã în
mânã opoziþia laicã. Suspicios, aproape
paranoic, cum poate fi un om venit dintr-
o formaþiune martirizatã ºi în semiclan-

destinitate, Morsi, al cãrui program economic
este inexistent, ar deschide larg guvernul sãu.
Pânã acum nu a fãcut-o. El se comportã ca un
membru al Fraþilor Musulmani nu ca un om de
stat. Opozanþii sãi, afectaþi de conflicte perso-
nale, nu îl ajutã. Pe malul Nilului, un popor vechi
revendicã o elitã responsabilã. Cam mult.

Egiptul, în crizã ºi violenþe

Doi foºti miniºtri rwandezi,
achitaþi de TPIR

Doi foºti miniºtri rwandezi,
condamnaþi iniþial la câte 30 de
ani de închisoare pentru implica-
rea lor în genocidul din 1994 din
Rwanda, au fost achitaþi ieri în
apel de Tribunalul Penal Inter-
naþional pentru Rwanda (TPIR).
În septembrie 2011, judecaþi în
prima instanþã, Justin Mugenzi ºi
Prosper Mugiraneza, ministrul
Comerþului ºi respectiv al
Funcþiilor Publice, în 1994, au
fost condamnaþi la câte 30 de
ani de închisoare pentru conspi-
raþie la genocid ºi incitare
directã ºi publicã la genocid.
FMI someazã Argentina
sã-ºi corijeze
statisticile trucate

Fondul Monetar Internaþional
ridicã tonul, dupã ce apelurile
sale au rãmas fãrã rãspuns.
Vineri, instituþia de la Washing-
ton a adoptat, pentru prima datã
în existenþa sa, „o declaraþie de
cenzurã” împotriva Argentinei,
menþioneazã siteul publicaþiei
„La Tribune” de ieri. Ca ºi
Atena, Buenos Aires este acuzat
de trucarea statisticilor sale
privind creºterea economicã ºi
inflaþia. Cifrele oficiale pe 2012
oferã o inflaþie de 10,8%, în
timp ce instituþiile private o dau
dublã (25,6%). Argentina refuzã
de 62 de luni evaluãrile la care
este supusã o þarã membrã a
FMI. Dacã Buenos Aires conti-
nuã sã ignore aceste exigenþe,
þara ar putea fi sancþionatã prin
privarea de orice formã de ajutor
de la FMI, retragerea dreptului
de vot ºi excluderea din rândul
membrilor instituþiei.
Monti îl acuzã pe Berlusconi
cã încearcã „sã cumpere
voturile italienilor”

Premierul italian demisionar,
Mario Monti, lider al coaliþiei de
centru, îl acuzã pe fostul premier,
Silvio Berlusconi, lider al
coaliþiei de centru-dreapta, cã
încearcã „sã cumpere voturile
italienilor” cu o promisiune
electoralã, informa ieri cotidia-
nul „La Repubblica”. Într-un
interviu acordat ieri dimineaþã
postului privat de radio RTL,
Monti, care participã la campa-
nia electoralã în vederea desfã-
ºurãrii alegerilor generale din
24-25 februarie ca lider al
coaliþiei de centru, a comentat
declaraþia fãcutã de Berlusconi
duminicã, la Milano, privind
restituirea sumei pe care italienii
au plãtit-o în 2012 ca impozit pe
proprietãþile imobiliare sub
forma IMU (Impozitul municipal
unic). „Promisiunea lui Berlus-
coni este un vot de schimb ºi o
simpaticã tentativã de corupþie.
El cumpãrã voturile italienilor
cu banii cetãþenilor”, a afirmat
Monti, care a adãugat cã dacã
Berlusconi ar câºtiga alegerile,
acest lucru ar însemna „o palmã
datã italienilor, care au fãcut
numeroase sacrificii în ultimul
an”, pentru „a salva þara de
dezastrul lãsat moºtenire de
fostul guvern”, condus chiar de
Berlusconi.
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CERERI SERVICIU
Caut de lucru ca menajerã.
Telefon: 0720/799.847;
0751/911.417.
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
coordonare colectiv. Sa-
lariu atractiv. CV-urile se
depun 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 bucã-
tari. Telefon: 0768/357.485.
Ofer serviciu ca bonã. Te-
lefon: 0762/803.604.

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 bãtrâ-
nã 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
nivel. 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 contabilitate
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.
Telefon: 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 Craiova,
preþ 30.000 euro, preþ nego-
ciabil. 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.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.

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 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 + diferen-
þã imobil, ultra-îmbunãtãþit,
este pretabil firmã. Telefon:
0725/533.042; 0771/510.726.
Vând sau schimb 3 camere
Calea Bucureºti cu 2, com-
fort I, etaj inferior, plus diferen-
þa. Telefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 camere,
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, centra-
lã, izolaþie termicã, Craioviþa
Nouã. Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Telefon: 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 Goicea Micã,
stare bunã (5 camere, baie
cu boiler electric, curte mare
ºi grãdinã) – 1.300 mp (su-
prafaþã construitã: 600 mp).
Preþ: 35.000 lei, negociabil.
Telefon: 0760/295.905.

Anunþul tãu!
Serviciul de Ambulanþã al judeþului Dolj
organizeazã în perioada 26.02 – 7.03.2013
în conformitate cu Ordinul MSP 1625/2007
concurs pentru ocuparea urmãtoarelor
funcþii specifice Comitetului Director: di-
rector medical ºi director economic. Con-
cursul de selecþie cuprinde: a. Studierea
dosarului de candidat – etapã eliminato-
rie; b. Concursul propriu-zis, cu urmãtoa-
rele probe de evaluare: · Probã scrisã de
verificare a cunoºtiinþelor din legislaþia
specificã postului – probã eliminatorie; ·
Susþinerea proiectului/Lucrãrii de specia-
litate pe o temã din domeniul de activita-
te al postului; · Interviul de selecþie. În-
scrierea la concurs se face în perioada
05.02 – 18.02.2013 la sediul unitãþii, stra-
da “Tabaci” nr. 3 din Craiova, la biroul
RUONS. Relaþii suplimentare se pot obþi-
ne la biroul RUONS, telefon: 0251/408.146.
Pierdut certificat constatator pentru se-
diul social nr. 67474/20.11.2009 al S.C.
PLACO OLTENIA S.A., J 16/338/1999, CUI
11842330, se declarã nul.
S.C. EMPRESARIO S.R.L. anunþã pierde-
rea certificatelor constatatoare privind
deschiderea punctelor de lucru din Mu-
nicipiul Calafat ºi Craiova. Se declarã nule.

Vând casã în comuna Brã-
deºti, sat Brãdeºtii Bãtrâni.
Telefon: 0743/888.255.
Vând casã + 365 mp teren
pretabil amenajare comer-
cialã Piaþa Chiriac. Telefon:
0722/226.413.
Vând casã 800 mp teren,
localitatea 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 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 bunã cu anexe,
teren intravilan ºi extravilan
în comuna Bulzeºti, sat Stoi-
ceºti. Telefon: 0244/312.070;
0722/963.871.
Vând casã demolabilã + te-
ren 379 mp, zonã bunã.
Telefon: 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 camere,
modernizatã, cu puþ american
ºi 4000 mp teren, vie, grãdinã,
pomi, în Livezi – Podari. Tele-
fon/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, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.

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 gospodã-
reºti plus locul casei oraº No-
vaci – Gorj, str. „Dumbrava” nr.
1. Telefon: 0721/502.557;
0751/400.571; 0253/466.520.

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. Terenurile fiind la stradã
betonatã având toate facilitãþile
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.

ROMÂNEªTI
Vând Dacia Supernova, an
2002, ITP 2014, 3.500 lei.
Telefon: 0745/541.174.
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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,
fabricaþie 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 reali,
Olanda, 1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0767/116.092.

DIVERSE
Vând : covor persan 3,5/2,5
grena – 60 lei; pãlãrie fetru
nr. 55 nouã – 60 lei; telefon
fix cu numere – 25 lei.
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 80 acþiuni la Reloc.
Telefon. 0351/459.222.

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 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 dimen-
siunile 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 radio, oglindã interior,
telescop spate pt. Opel As-
tra F Caravan ºi 2 oglinzi
exterioare, 1 interior pt. Da-
cia 1300. Preþ negociabil.
Telefon: 0767/517.023.
Ozonator: purificã aerul, apã
terapeuticã, mâncare ecolo-
gicã, bãi terapeutice, sterili-
zator rufe, tacâmuri, frigider.
Telefon: 0724/512.304.
Vând bocanci, pantofi ºi ghe-
te piele militari, piese dacia noi,
combinã muzicalã stereo 205
nouã, piei bovinã argãsite,
calculator pentru instruire co-
pii. Telefon: 0735/445.339.
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând pãsãri de curte: cur-
cani, gâºte, gãini ouãtoare.
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 tã-
iat tablã de banc, arzãtor în-
cãlzire infraroºu cu ceas.
Telefon: 0351/464.563;
0771/385.734.
Vând centralã Vailand 26 kw,
membranã, apã caldã, de-
fectã. Telefon: 0721/483.933.

Vând 1 set cauciucuri iarnã
175/65 R14(82T) M+S
pneumant R cu jenþi la 4 gã-
uri, preþ 700 Ron, negocia-
bil. 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. Telefon:
0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu fe-
restre 3  canate  lemn, uºã
apartament din lemn. Tele-
fon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier, vi-
trinã, maºini de cusut, covoa-
re, încãlzitor pe gaze, instant
apã pe gaze, haine din pie-
le. 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. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de cusut cas-
nicã, simplã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã
40 lei; douã bidoane 60 litri
largi la gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând lanþ drujbã nou lama
40 cm, monedã jubiliarã ar-
gint 25 gr, Carol I 1881, 300
euro. Telefon: 0761/355.869.
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
culoare 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 peri-
nã electricã; ceas foarte vechi
(peste 100 ani) în stare de
funcþionare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.

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 cur-
te cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare norme
deviz ºi alte cãrþi tehnice.
Telefon: 0724/531.528.
Vând motor, motosapã Hon-
da, echipament vânãtoare
din piele, hidrofor pentru iri-
gaþii. 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,
marca Telelwin, plus mas-
cã profesionalã electroni-
cã, preþ 1.500 lei ºi pica-
mer marca Bosh prefora-
tor ºi demolator la preþul de
1.500 lei. Telefon: 0769/
880.705.

CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr apartament 2
camere parter- etaj 2 cu
balcon. Telefon: 0760/
548.459.
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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

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

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

CASE
D+P 6 camere, pivniþã, utili-
tãþi, teren 1300 mp, anexe (
3 camere cãrãmidã), stra-
da Bucovãþ. Telefon: 0761/
824.947.
Cumpãr urgent casã 4 - 5
camere + curte minimum
1000 mp, utilitãþi. Telefon:
0723/466.154.

DIVERSE
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, sã-
bii, obiecte regaliste, acte, an-
tichitãþi. Telefon: 0723/926.322.
Cumpãr oglindã mare,
NU dreptunghiularã. Te-
lefon: 0766/304.708.

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, microcen-
tralã, aer condiþionat. Te-
lefon: 0756/028.300, 0722/
956.600.
Închiriez garsonierã Ca-
lea Bucureºti (zona Insti-
tut), complet mobilatã ºi
utilatã. 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. Tele-
fon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2
camere Ciupercã, mobi-
lat ºi utilat. Telefon: 0723/
207.953.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (depo-
zit 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 Spitalul
nr. 1, pretabil depozit policli-
nicã privatã etc, cu toate utili-
tãþile necesare: curent 220,
380 V, gaze, canalizare, su-
prafaþa 111 mp + curtea afe-
rentã. Telefon: 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.
Domn singur doresc doam-
nã 65 ani, fãrã copii. Tele-
fon: 0747/072.472.

Tânãr serios, 36 ani, cu
apartament în Craiova, do-
resc cunoºtinþã cu doam-
nã vârstã apropiatã pentru
prietenie, eventual cãsãto-
rie. Rog seriozitate. Tele-
fon: 0765/908.367.

DIVERSE
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.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.

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
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.
Profesor universitar pensi-
onar, doresc, contra retri-
buþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.

PIERDERI
PIERDUT Carnet Stu-
dent pe numele Catrina
Dragos, la UMF Craiova.
Îl declar nul.

PIERDUT Legitimaþie Trans-
port pe numele Baleanu Vlad-
Dumitru la UMF Craiova. O
declar nulã.

CONDOLEANÞE
FAMILIA PROFESORU-
LUI SCHNEIDER ESTE
ALÃTURI DE FAMILIA
DRÃGUªIN ÎN GREAUA
SUFERINÞÃ PRICINUI-
TÃ DE TRECEREA ÎN
VIAÞA VEªNICÃ  A DOM-
NULUI CIUCU ªTEFAN.
DUMNEZEU  SÃ-L ODIH-
NEASCÃ ÎN PACE !
Ca asistentã medicalã mulþi
bolnavi ºi vecini a tratat,
ILIESCU MAGDALENA,
aºa a procedat. Recent a
decedat, tuturor regrete
ºi durere sufleteascã ne-
a lãsat. Sincere condo-
leanþe familiei îndurate.
George Socoteanu
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Digi Sport 1

19:30 – FOTBAL – Meci amical (Antalya): Steaua – Mlada Boleslav (Cehia).
Digi Sport 2

18:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: HCM Constanþa – U Transilva-
nia Cluj / 20:00 – FOTBAL ÎN SALÃ: Smart Bucureºti – United Galaþi.
Digi Sport 3

19:00 – VOLEI (M) – Liga Campionilor: Zaksa Kedzierzyn Kozle (Polonia)
– Arkas Izmir (Turcia) / 21:30 – VOLEI (F) – Liga Campionilor: Unendo Yama-
may Busto Arsizio (Italia) – Azerrail Baku (Azerbaidjan).
Dolce Sport

21:30 – FOTBAL U 21 – Meci amical: Anglia – Suedia.
Dolce Sport 2

21:15 – HANDBAL (M) – Cupa Germaniei: Handewitt – Lowen.
Eurosport

11:45 – SCHI ALPIN – CM Schladming (Austria): feminin, super G / 14:00

– BIATLON – CM Ruhpolding (Germania): feminin.
Eurosport 2

15:30 – FOTBAL – Cupa Internaþionalã U 17 (Qatar) / 18:00 – FOTBAL –
Cupa Internaþionalã U 17 (Qatar).

Învingãtoare în toate cele ºase
partide din prima fazã a grupelor
Ligii Campionilor, Oltchim Râm-
nicu Vâlcea, surprinzãtor, ºi-a
început extrem de slab aventura
în grupele principale, cedând,
duminicã searã, pe teren propriu,
mai clar decât o aratã scorul, 22-
23, în faþa formaþiei maghiare Fe-
rencvaros Budapesta.

Dacã în repriza întâi fetele lui
Jacob Vestergaard au þinut cât de
cât pasul, pauza gãsindu-le cu un
deficit de numai un gol (9-10),
partea secundã a fost mult mai
slabã, oponentele mãrind con-
stant ecartul. Pragul maxim s-a

HANDBAL (F)

Eºec neaºteptat!

atins în minutul 47, când tabela
Sãlii Traian arãta un halucinant
12-19! De aici, probabil ºi pe
fondul relaxãrii handbalistelor
ungare, Oltchim a început sã re-
cupereze, apropiindu-se pânã la
21-22 în minutul 59. Ferencva-
ros a obþinut însã un ºapte me-
tri, bonus, ºi cu eliminare la Jo-
vanovici, iar Pena, cea mai bunã
marcatoare a oaspetelor (10 go-
luri), a închis jocul! Unul în care
în lotul vâlcencelor nu s-a regã-
sit ºi Cristina Neagu, accidenta-
tã recent la un antrenament ºi
care va fi operatã, joi, în Belgia.

Pentru Oltchim, ce va da piept

runda viitoare, în 10 februarie,
cu Krim Ljubljana (29-24 în Ru-
sia, cu Zvezda), au marcat Bar-
bosa – 7 goluri, Bulatovici – 5,
Jovanovici – 4, Meiroºu – 3, Ma-
nagarova – 2 ºi Stanca 1.

“Am avut noroc cã am pier-
dut la un singur gol diferenþã. S-
au fãcut mult prea multe greºeli
personale, faze de atac tratate cu
superficialitate, vitezã scãzutã,
pase previzibile, o apãrare slabã,
repliere slabã, puþine contraata-
curi. În aceste condiþii, victoria
lui Ferencvaros a fost una nor-
malã”, a spus la finele meciului,
tehnicianul Oltchimului, danezul

Jakob Vestergaard.
“Nu ne aºteptam sã batem la

Vâlcea, deºi am pregãtit foarte
bine partida. ªtiam cã Vâlcea are
o forþã ofensivã fantasticã, dar
nouã ne-a ieºit tot. Am avut o
apãrere excelentã ºi inspiraþie în
atac ºi cred cã victoria este me-
ritatã chiar dacã am avut emoþii
pe final. Noi am fãcut un pas
enorm spre calificarea în semi-
finale, dar lupta în grupã rãmâ-
ne deschisã. Este numai prima
etapã, trebuie sã rãmânem con-
centraþi, sã învingem ºi în ur-

mãtoarea partidã, doar cu punc-
tele de la Vâlcea nu facem ni-
mic”, a afirmat ºi Gabor Elek,
antrenorul lui Ferencvaros.

În cealaltã grupã, care debu-
tase încã din urmã cu o sãptã-
mânã, cu disputa Larvik – Ran-
ders 25-19,  Gyor a zdrobit,
sâmbãtã, acasã, pe deþinãtoarea
trofeului, Buducnost Podgorica,
într-o reeditare a finalei de anul
trecut, cu 27-17. În semifinale
se calificã primele douã clasate
din fiecare grupã, urmând sã se
joace încruciºat.

Vicecampioana
Spaniei, FC Bar-
celona, ºi-a pãs-
trat primul loc, cu
307 puncte, în
clasamentul mon-
dial pe luna ianua-
rie stabilit de Fe-
deraþia Internaþio-
nalã de Istorie ºi
Statisticã a Fotba-
lului (IFFHS), fi-
ind urmatã, pe podium, de o altã
formaþie din Spania, Atletico Ma-
drid, cu 298 de puncte, ºi de en-
glezii de la Chelsea Londra, cu 281
de puncte.

Se mai gãsesc în top 10, Boca
Juniors (Argentina, 278p), Bayern
Munchen (Germania 274p), Co-
rinthians (Brazilia, 272p), Real
Madrid (Spania, 269p), Olympique
Lyon (Franþa, 230p), respectiv, la
egalitate, Borussia Dortmund (Ger-
mania) ºi Universidad (Chile), am-
bele cu câte 226 puncte.

Echipa lunii ianuarie a fost de-

Barcelona se menþine
lider  în clasamentul IFFHS

semnatã Real Madrid.

CFR, cea mai tare din România
În aceeaºi ierarhie, CFR Cluj a

urcat o poziþie ºi ocupã locul 30,
cu 190 de puncte, fiind formaþia
românã cel mai bine clasatã.

Urmãtoarea echipã din Liga I
este Steaua Bucureºti, care ocupã
locul 51, în coborâre de pe 48, cu
172 de puncte. Urmeazã la rând
Rapid (pe 118 de pe 121, cu 112p),
FC Vaslui (pe 157 de pe 160, cu
99p) ºi Dinamo (pe 223 de pe 217,
cu 84p).

Mario Balotelli a avut un debut
de vis la Milan, echipa pe care nu
a ascuns cã o simpatizeazã încã
de pe vremea când evolua la rivala
Inter. Abia transferat de „diavoli”
de la Manchester City, italianul a
reuºit o „dublã”, duminicã searã,
contra lui Udinese, aducând in ex-
tremis cele trei puncte formaþiei
lombarde, scor 2-1.

Balotelli a început furibund par-
tida, cu o ratare uriaºã în secun-
da 30, când ºutul lui de la 16 me-
tri a fost deviat milimetric pe lân-
gã poartã de goalkeeper-ul oaspe-
þilor. În cele din urmã, el ºi-a tre-
cut numele pe lista marcatorilor

„Doppietta” pentru Balotelli
la primul joc în tricoul Milanului

în minutul 30, când a încheiat cu
un ºut cu stângul o acþiune pre-
lungitã de atac. S-a bucurat în
stilul caracteristic, iar
„San Siro” a explo-
dat pur ºi simplu.

Douã minute mai
târziu, acelaºi „Su-
perMario” a trimis un
nou ºut puternic, dar
portarul advers s-a
opus ºi i-a refuzat
supertstarului mila-
nez „dubla”. Nu va
avea s-o mai facã în
prelungiri (90+4),
când Balotelli a trans-

format o loviturã de pedeapsã
obþinutã de El Shaarawy ºi con-
testatã îndelung de friulani.

Naþionala Nigeriei ºi cea a
statului Burkina Faso au acces,
duminicã searã, în careul cu aºi al
Cupei Africii, celor douã cãzându-
le victimã, redudabila selecþionatã a
Coastei de Fildeº (cotatã la startul
competiþiei cu prima ºansã la
trofeu), respectiv Togo.

În primul meci al zilei, încheiat
cu 2-1, Emmanuel Emenike (43)
i-a adus pe nigerieni în avantaj,
însã ivorienii pãreau sã revinã

O reþea criminalã bãnuitã cã a trucat 380 de me-
ciuri de fotbal a fost desfiinþatã, a anunþat, ieri, Ofi-
ciul european de poliþie Europol, BBC precizând cã
50 de persoane au fost deja arestate în acest caz.

„Este clar cã este vorba de cea mai mare anchetã
din toate timpurile privind presupuse meciuri trunca-
te”, a declarat directorul Europol Rob Wainwright,
într-o conferinþã de presã la Haga.

Acesta a precizat cã 425 de arbitri, conducãtori de

Anchetã fãrã precedent: Europol investigheazã
380 de partide suspecte de a fi fost trucate

cluburi ºi jucãtori sunt bãnuiþi cã au participat la me-
ciuri trucate.

Cele mai multe suspiciuni planeazã asupra campio-
natelor din Turcia, Germania ºi Elveþia, a precizat
Europol, subliniind cã sunt vizate ºi alte meciuri din
alte campionate.

Presa internaþionalã a anunþat cã e vorba inclusiv
de douã partide din Liga Campionilor ºi mai multe din
preliminariile CM ºi Euro.

Nigeria ºi Burkina Faso completeazã tabloul semifinalistelor!
odatã cu punctul lui Cheick Tiote
(50). A fost doar un foc de paie!
Sunday Mba (78) le-a dat dat
lovitura de graþie „elefanþilor”,
care, deºi mari favoriþi, au
dezamãgit ºi de aceastã datã.

Al doua partidã a avut nevoie de
prelungiri, nici Burkina nici Togo
negãsind drumul spre gol în timpul
regulamentar! Pânã la urmã,
decisivã s-a dovedit reuºita
Jonathan Pitroipa, din minutul 105.

În semifinale, programate
mâine, Nigeria o va în înfrunta pe
Mali (câºtigãtoare, sâmbãtã, în faþa
gazdei Africa de
Sud, 3-1 la
penalty-uri, 1-1
dupã 120 de
minute), iar
Burkina Faso pe
Ghana (2-0 cu
Insulele Capului
Verde).
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Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, s-a pre-
zentat, ieri-dimineaţă, la DNA pentru a depune o cere-
re de constituire ca parte civilă a instituţiei pe care o
conduce în cazul plângerii făcute de Adrian Mititelu
împotriva FRF privind dezafilierea Universităţii Craio-
va. Accesorizată cu un fular al Ştiinţei, Lia Olguţa Va-
silescu a declarat, la intrarea în sediul DNA, unde a
venit însoţită de un avocat, că Primăria Craiova deţine
unu la sută din acţiunile clubului, astfel că, în raport
de prejudiciul global calculat de către club, şi munici-
palităţii îi revine un procent de unu la sută, respectiv
suma de un milion de euro. „Sunt optimistă că vom
câştiga, fiindcă s-a comis un mare abuz. Prejudiciul
nostru a fost foarte mare, la fel şi interesele lor”, a
spus Olguţa Vasilescu. Edilul a adăugat că, potrivit unui
sondaj de opinie realizat după declanşarea scandalului
privind dezafilierea Universităţii Craiova, 80 la sută
dintre craioveni vor ca echipa să rămână în formatul
actual, dar acest lucru nu ar fi posibil potrivit FRF,
care a precizat că Bănia poate avea o echipă, dar nu
pe cea deţinută de Mititelu. În cererea înaintată DNA
se specifică în principal faptul că decizia FRF a adus
”Prin publicitatea negativă adusă activităţii sportive din
Craiova s-au adus grave prejudicii  imaginii localităţii
şi locuitorilor acesteia, având în vedere tradiţia fotba-
listică de peste 63 de ani a clubului craiovean, perfor-
manţele reuşite de echipa Craiova Maxima, a cărei
continuatoare este FC Universitatea Craiova. Pe de
altă parte, «oferta publică» adresată de învinuiţi muni-
cipiului Craiova, de a participa, prin înfiinţarea unei
alte structuri sportive, la campionatul de fotbal, a fost

Amical, Liga a IV-a Dolj

FC Podari a învins
echipa CJ Dolj la Herculane

Una dintre pretendentele la promovare din Liga a IV-a Dolj, FC Podari,
a câştigat primul meci de verificare din iarna aceasta, disputat la Băile
Herculane, scor 3-0, contra echipei Consiliului Judeţean Dolj. Dacă în
prima parte nu s-a marcat, Niţă a reuşit o dublă chiar în debutul părţii
secunde, iar Tâmplaru a stabilit rezultatul final în minutul 75. Antrenorul de
la Podari, Marian Bâcu, a folosit jucătorii: Barbu (70 Spătaru) – Stoian,
Sodoleanu, Preduţ (46 Istudor), Mateiţă – Stoica (46 Pârvan), Telea, Ţe-
novici (60 Crângoiu), Cruşoveanu (46 Dumitraşcu) – Tâmplaru, Niţă (65
Bistriceanu). FC Podari se află într-un cantonament de 10 zile în staţiunea
de pe Cerna, având programate şi o serie de meciuri amicale, elevii lui
Marian Bâcu urmând să întâlnească şi pe Minerul Mătăsari (locul 6 în Liga
a III-a, seria a 4-a), Progresul Cernica (Liga a III-a, seria a 3-a, locul 8) şi
pe  AS Pobeda Dudeştii Vechi (locul 2 în Liga a IV-a Timiş).

După ce a importat de la Craio-
va echipa Gaz Metan CFR, Seve-
rinul a format în iarna aceasta o
colonie de foşti jucători ai Ştiinţei,
aduşi la solicitarea unui alt ex-ju-
cător şi antrenor al Univers ităţii
Ionel Gane, al cărui staff îi conţi-
ne pe George Biţă şi Tiberiu Lung.
Prima tranşă de jucători a fost una
fără nume sonore şi i-a conţinut
pe atacantul Mihai Roman (20 de
ani), ex-Petrolul, mijlocaşul Gabriel
Velcovici (29 de ani) şi portarul
Marian Mecea (22 de ani), ultimii
veniţi de la FC Olt. Ieri, „Jerry”
Gane a dat însă lovitura, transfe-
rând trei dintre cei mai importanţi
fotbalişti ai Ştiinţei din ultimii 10
ani, toţi foşti internaţionali. Astfel,
golgheterul Ligii I din 2008, Flo-
rin Costea (27 de ani), fostul că-
pitan al Craiovei, care a jucat şi la
Steaua şi Dinamo, Dorel Stoica (34
de ani) şi fundaşul dreapta Ovidiu
Dănănae (27 de ani), care a jucat
în Rusia la Tom Tomsk şi a avut o
apariţie episodică în Ghencea, au

Cupa Davis

Kazahstan şi Canada,
prezenţele-surpriză în sferturi

Echipa de Cupa Davis a Spaniei, lipsită de vedetele Nadal, Ferrer,
Almagro, Verdasco sau F. Lopez şi „forţată” să evolueze pe o suprafaţă
rapidă la Vancouver, a fost eliminată din primul tur de către naţionala
Canadei, pentru care uriaşul Miloş Raonic a adus două puncte. Benefici-
ind şi ea de avantajul suprafeţei, zgura de la Torino, Italia s-a calificat
dramatic, după ce în meciul decisiv Fognini l-a învins în 4 seturi pe Ivan
Dodig, coechipierul acestuia, Marin Cilic, făcând punctele croaţilor. Ser-
bia, cu Djokovic în teren, şi-a asigurat calificarea după primele două zile,
permiţându-şi să piardă cu „rezervele” ultimele jocuri, în timp ce Franţa,
care a aliniat cea mai bună echipă, nu a dat nici o şansă Israelului. SUA a
avut nevoie de meciul decisiv contra Braziliei pentru a accede în sferturi,
fiindcă sud-americanii au egalat la 2 după ce au câştigat neverosimil la
dublu contra fraţilor Bryan, iar Belucci l-a învins pe „rapid” pe gigantul
Isner (2,06 metri). Sam Querrey a fost eroul american, trecând în ultima
dispută de la Jacksonville în 4 seturi de Thiago Alves, care a condus cu 1-
0. Pe zgura de la Buenos Aires, argentinienii au surclasat Germania, iar
Kazahstan este o altă prezenţă insolită în faza următoare, după ce Golubev
şi Korolev, jucători din preajma locului 200 ATP, au eliminat pe zgură Aus-
tria lui Jurgen Melzer. În sfârşit, cel mai lung meci de dublu, cel dintre
Elveţia şi Cehia, disputat sâmbătă, avea să decidă echipa calificată, fiindcă
de la 2-1 pentru cehi, Berdych l-a învins pe Wawrinka în 4 seturi şi a
asigurat prezenţa campioanei en-titre în primele opt şi anul acesta. Rezul-
tatele înregistrare în Grupa Mondială a Cupei Davis: Canada – Spania 3-2,
Italia – Croaţia 3-2, Belgia – Serbia 2-3, SUA – Brazilia 3-2, Franţa – Israel
5-0, Argentina – Germania 5-0, Kazahstan – Austria 3-1, Elveţia – Cehia
2-3. Sferturile de finală sunt programate între 5-7 aprilie, după următorul
program, primele echipe fiind gazde: Canada – Italia, SUA – Serbia, Ar-
gentina – Franţa, Kazahstan – Cehia.

Edilul a depus cererea de constituire ca parte civilă
a Primăriei Craiova, prin care se solicită FRF un milion de euro

pentru fiecare an de absenţă a Universităţii din competiţii
de natură a discredita prestigiul şi reputaţia autorităţii
administraţiei publice locale, creând o stare de suspi-
ciune generală în rândul opiniei publice craiovene, cu
privire la acţiunile şi demersurile acesteia de a sprijini
activitatea FC Universitatea Craiova. Acţiunile învinui-
ţilor au întrerupt palmaresul Universităţii Craiova, re-
cunoscută prin sintagma „Campiona unei mari iubiri”,
ale cărei realizări remarcabile au făcut istorie pentru
fotbalul românesc în competiţiile internaţionale. Ex-
cluderea Universităţii Craiova şi înstrăinarea jucători-
lor apreciem că este o sancţiune ilegală, fără prece-
dent în istoria fotbalului românesc, iar amploarea dez-
baterilor publice din mass-media internă şi internaţio-
nală a adus grave prejudicii morale şi de imagine, atât
echipei Universitatea Craiova, cât şi tradiţiilor munici-
piului Craiova, pentru care clubul de fotbal era pre-
zentat ca un adevărat simbol. Hotărârea de excludere
a Universităţii Craiova şi înstrăinarea/preluarea jucă-
torilor cu încălcarea prevederilor legale, reprezintă fap-
tul ilicit cauzator de prejudiciu, care a condus la des-
fiinţarea echipei, la imposibilitatea realizării obiectului
de activitate al FC Universitatea Craiova, şi pe cale de
consecinţă nevalorificarea de către Municipiul Craio-
va a calităţii sale de acţionar, neîncasarea impozitelor
şi taxelor locale aferente activităţii clubului, privarea
municipiului Craiova de imaginea şi publicitatea pozi-
tivă adusă de prestigiul echipei, imposibilitatea punerii
în valoare a domeniului public prin exploatarea stadio-
nului «Ion Oblemenco»” sunt pasajele sugestive din
cererea de constituire ca parte civilă a Primăriei Cra-
iova în dosarul dezafilierii Ştiinţei.

Severinul s-a întărit cu vedetele Ştiinţei
Foştii internaţionali
Fl. Costea,
D. Stoica şi
Dănănae vor juca
în retur la echipa
lui „Jerry” Gane

semnat contracte până în vară, cu
posibilitate de prelungire, cu gru-
parea de la Dunăre. „Nu e un pas
înapoi. Am venit pentru antreno-
rul Jerry Gane şi încercăm să sal-
văm Severinul de la retrogradare.
Ştiu că echipa e într-o situaţie di-
ficilă în clasament. Voi semna până
la finele sezonului şi sper ca în vară
să prind un contract bun în străi-
nătate. Am venit la Severin să joc
meci de meci, am refuzat ale oferte
din Liga I, fiindcă am simţit că e
mai bine aici. Vom vorbi mai mult
pe teren. La vară plec chiar dacă
Severinul se salvează”, a declarat
Florin Costea. De asemenea, Gane
l-a readus la Severin pe fostul său

secund, Dragoş Bon, care va co-
ordona activitatea echipelor de ju-
niori şi tineret.  La Severin a sur-
venit în iarna aceasta o remanie-
re cvasi- totală, începând de la ac-
ţionariat,  c ontinuând c u banca
tehnică şi cu aproape întreg lotul
de jucători, care a fost schimbat
aproape complet, dintre jucătorii
de bază care au înc eput sezonul
rămânând doar Olah şi Arnăutu,
în timp ce Durimel şi Joel Tho-
mas sunt încă aşteptaţi să revină
la pregătir i. Severinul a dispus
într-un meci amical disputat în
week-end-ul trecut pe „Munici-
pal” de CSM Vâlcea cu 2-1,  go-
luri: Poiană şi Roman.

Olguţa Vasilescu, la DNA pentru
„prejudiciul adus Craiovei” de FRF

Olguţa Vasilescu, la DNA pentru
„prejudiciul adus Craiovei” de FRF

Olguţa Vasilescu, la DNA pentru
„prejudiciul adus Craiovei” de FRF

Olguţa Vasilescu, la DNA pentru
„prejudiciul adus Craiovei” de FRF

Olguţa Vasilescu, la DNA pentru
„prejudiciul adus Craiovei” de FRF

Olguţa Vasilescu, la DNA pentru
„prejudiciul adus Craiovei” de FRF

Olguţa Vasilescu, la DNA pentru
„prejudiciul adus Craiovei” de FRF

Olguţa Vasilescu, la DNA pentru
„prejudiciul adus Craiovei” de FRF

Olguţa Vasilescu, la DNA pentru
„prejudiciul adus Craiovei” de FRF


