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- Popescu s-a dus la medic
să-l “taie” şi s-a întors “jupuit”.

iau votaţi, alianţele create dându-i
câştigători pe unii, pe care presa îi
anunţa deja cu câteva zile înainte
de congres. Dar au fost şi vreo două
surprize. Judeţul Dolj a dat doi vicepreşedinţi naţionali. Ion Prioteasa ar fi putut fi al treilea, însă acesta
nu a reuşit să adune voturile necesare pentru a fi
ales vicepreşedinte încă un mandat.

Razie de amploare
în barurile
şi cluburile
din Craiova
Poliţiştii craioveni, împreună
cu jandarmi de la cele două unităţi din municipiu au făcut, în
noaptea de sâmbătă spre duminică, o razie de amploare în cluburile şi barurile din Craiova. În
plus, au fost constituite şi filtre
rutiere, unde şoferii au fost opriţi
şi testaţi cu etilotestul. Pe parcursul acestor activităţi s-au întocmit 6 dosare penale şi s-au aplicat amenzi în valoare de peste
20.000 lei.
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POLITICĂ

Congresul PSD s-a încheiat şi odată cu el şi ostilităţile. Sau cel puţin aşa speră preşedintele reales Victor Ponta, care a spus la final că îşi doreşte să aibă
alături de el o echipă puternică, unită şi performantă.
Aşa cum era de aşteptat, funcţiile de vicepreşedinţi,
regionali şi naţionali, au născut multe „pasiuni”, negocierile ducându-se până în ultimul moment. N-au
lipsit nici aranjamentele şi listuţele cu cei care trebu-
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PSD şi-a ales conducerea
pentru următorii ani

cultură / 8 şi 9

Norica Preduţ,
un Gepetto
de poveste al
Teatrului „Colibri”

Excelenţa înseamnă inimă şi pasiune, soare şi pământ. Este istorie
şi cultură, memorie şi inteligenţă.
Excelenţa este calitate şi control, înţelepciune şi tenacitate. Înseamnă respect şi energie, tradiţie şi inovaţie.
Excelenţa este un vis ce devine promisiune, aceeaşi pe care o acordăm
vinurilor noastre. Astfel, când le veţi
întâlni aroma şi savoarea veţi şti că
aţi gustat din excelenţă. Aceeaşi care
domneşte în viile noastre. Din 1884.

www.domeniulcoroanei.ro
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 22 aprilie 2013-anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,3663 ............. 43663
1 lirã sterlinã..........................5,1212.......................51212

Nicolãescu promite bolnavilor
de cancer cã vor avea
citostatice fãrã sincope tot anul
Ministrul Sãnãtãþii, Eugen Nicolãescu, promite bolnavilor de cancer cã
vor avea citostatice fãrã sincope tot anul,
precizând cã programul oncologic a trecut dintr-o fazã de boalã cronicã într-o
formã de convalescenþã, iar actualele
„crize acute” vor fi „potolite”, pentru a
intra în normalitate. Ministrul Nicolãescu ºi preºedintele Alianþei Pacienþilor
Cronici din România (APCR), Cezar Irimia, au prezentat ieri, într-o conferinþã
de presã, bilanþul „realizãrilor” din cele
trei luni de la semnarea protocolului de
colaborare între Ministerul Sãnãtãþii ºi
APCR. Cu aceastã ocazie, cei doi le-au
promis bolnavilor de cancer cã pânã la
sfârºitul anului nu vor mai fi sincope în
aprovizionarea cu citostatice, iar dacã
unele produse vor lipsi, pentru acestea
vor exista alternative.

Fenechiu, întrebat dacã e
vinovat: „Nici un hoþ nu
spune cã a comis o faptã”
Ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu, a declarat, în emisiunea „Dupã
20 de ani”, difuzatã duminica de Pro Tv,
cã este convins cã sentinþa în dosarul
sãu, cunoscut sub denumirea de „Transformatorul”, îi va fi favorabilã. Întrebat
dacã a comis faptele de care este acuzat,
acesta a rãspuns: „Acum ºtiþi ce se întâmplã? Nici un hoþ nu spune cã a comis
o faptã. Nici un infractor nu spune cã a
comis o faptã. Cred cã nici nu are sens sã
mã întrebaþi. Important este sã aºteptãm
decizia instanþei. Eu le mulþumesc celor
care au în continuare încredere în mine,
pentru cã pânã la urmã existã ºi oameni
nevinovaþi care ajung în instanþe”. Fenechiu a fost trimis în judecatã de procurorii DNA anul trecut, pentru complicitate la abuz în serviciu în formã calificatã ºi continuatã, fapte care ar fi fost comise în perioada în care a fost acþionar sau
administrator la firmele Fene Grup, La
Rocca Iaºi ºi Tehnorom Iaºi.
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Fenechiu: Fosta conducere a CFR viza
disponibilizarea a 6.000 de oameni
Termenul de depunere a documentaþiei de participare la etapa de precalificare pentru privatizarea
CFR Marfã a fost prelungit pânã pe 8 mai, în loc de
22 aprilie, iar termenul final pentru deschiderea ofertelor ºi desemnarea câºtigãtorului este 20 iunie, a
anunþat Ministerul Transporturilor. „Reprezentanþii
organismelor financiare internaþionale ºi-au dat acordul
pentru decalarea termenului de depunere a documentaþiei pentru etapa de precalificare, termen prelungit
la solicitarea potenþialilor investitori interesaþi de achiziþionarea dosarului de prezentare ºi de participare la
procesul de privatizare”, se aratã într-un comunicat
al ministerului transmis sâmbãtã Mediafax. Ministerul Transporturilor a scos la vânzare 51% din acþiunile companiei CFR Marfã, licitaþia urmând sã porneascã de la un preþ de 798,05 milioane lei (180 milioane de euro), iar câºtigãtorul sã fie stabilit la jumãtatea lunii iunie. Ministrul Relu Fenechiu (foto) a anunþat Guvernul, marþi, cã 12 companii „foarte puternice din Europa” sunt interesate de privatizarea CFR
Marfã, angajament asumat prin acordul cu FMI. În
opinia ministrului, dupã cedarea a 51% din acþiunile
CFR Marfã statul român va putea împiedica vânzarea companiei la fier vechi, iar condiþiile restrictive
impuse în caietul de sarcini nu vor permite înscrie-

rea la licitaþie a unor „geambaºi”.
CFR SA este cea mai importantã companie din
portofoliul Ministerului Transporturilor, a declarat
Relu Fenechiu la emisiunea „Dupã 20 de ani”, difuzatã duminica de Pro Tv, menþionând cã planul de
administrare propus de fosta conducere a companiei nu avea suficiente obiective concrete ºi prevedea disponibilizarea a 6.000 de oameni. „Nu aº dori
sã intru foarte mult în amãnuntele pentru care a fost
respins planul de administrare ºi, implicit, a fost demisã conducerea companiei CFR SA. Vreau doar sã
vã spun cã de la acest plan aº fi aºteptat mai multe
obiective concrete ºi cu termene de realizare. Vreau
sã vã spun cã în acest plan nu se vorbea absolut
nimic despre fondurile europene din perioada 20142020 ºi despre direcþiile în care putem sã folosim
aceste fonduri. Vreau sã vã spun cã în acest plan de
administrare nu se vorbea nimic despre modul în
care putem face restructurare la compania CFR SA.
Se spunea doar cã vor fi disponibilizaþi 6.000 de oameni. Punct. Vreau sã vã spun cã în acest plan nu se
vorbea nimic despre Gara de Nord ºi vreau sã vã
spun cã sunt multe de spus. Dincolo de asta, trebuie
sã ºtiþi cã este o decizie pe care am luat-o, mi-o
asum. Consider cã astãzi CFR SA este cea mai im-

Duºa: MApN ºi MAI au posibilitatea
sã plãteascã pensiile militare
recalculate chiar din 2013
Ministrul Apãrãrii, Mircea
Duºa, declarã cã ministerul pe
care îl conduce are posibilitatea
ca încã din 2013 sã plãteascã
diferenþa de 10% reþinutã
pensionarilor militari, dacã
Parlamentul va adopta proiectul
de lege care prevede aceastã
majorare. „Ministerul Apãrãrii ºi
Ministerul de Interne, aºa cum
spune domnul ministru Stroe
(n.r. – Radu Stroe, ministrul de

Interne), au posibilitatea ca, din
bugetul acestui an, dacã legea va
intra în vigoare pentru cei 10%
pe care i-au pierdut la pensii, sã
plãtim aceste pensii încã începând din anul 2013, sau diferenþa”, a declarat, ieri, ministrul
Duºa. „Premierul a spus cã
existã premise ca, juridic,
aceastã problemã sã se rezolve
de la 1 ianuarie 2014, dar tot
dânsul a precizat cã, dacã
proiectul de lege va fi
adoptat de Parlament,
Ministerul Apãrãrii ºi
Ministerul de Interne,
care au majoritatea
pensionarilor, vor gãsi
resursele necesare ca
legea sã fie aplicatã din
momentul în care va fi
adoptatã ºi publicatã în
Monitorul Oficial”, a
completat el.

Pe Transfãgãrãºan se circulã pe un
singur sens, din cauza unei
alunecãri de teren
Traficul rutier pe DN 7 C Transfãgãrãºan era blocat, ieri, în zona localitãþii argeºene Arefu, aproape de
barajul Vidraru, din cauza unei alunecãri de teren. Circulaþia a fost reluatã
pe un singur sens, în aproximativ o
orã, dupã ce drumarii au îndepãrtat o
parte dintre stâncile cãzute pe carosabil. Potrivit purtãtorului de cuvânt
al Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU) Argeº, Mãdãlina Epure, blocarea drumului a fost anunþatã
la 112 de mai mulþi turiºti care au vrut
sã coboare de pe munte. Conform

reprezentanþilor Centrului Infotrafic,
alunecarea de teren a avut loc în noaptea de sâmbãtã spre duminicã, însã
nu existã maºini sau turiºti blocaþi în
zonã. „Din cauza unei alunecãri de
teren, DN 7 C Transfãgãrãºan s-a
blocat la kilometrul 61+80 de metri,
în zona localitãþii argeºene Arefu,
aproape de barajul Vidraru. Întrucât
alunecarea de teren este de proporþii,
este posibil ca traficul rutier în zonã
sã rãmânã întrerupt timp de mai multe ore”, a declarat inspectorul Adrian
Creanga, de la Centrul Infotrafic.

portantã companie din portofoliul Ministerului Transporturilor ºi de performanþa acestei companii depinde, dacã vreþi, foarte mult, performanþa mandatului
meu”, a spus ministrul. Fostul director general al
CFR SA, Dimitris Sophocleous, ºi-a dat demisia pe
15 aprilie, dupã ce Consiliul deAdministraþie al CFR
SA i-a respins planul de administrare.

MAE avertizeazã în legãtura cu grevele
din sectorul aviaþiei din Israel
ºi de la Lufthansa
Ministerul Afacerilor Externe
atenþioneazã cetãþenii români care
doresc sã cãlãtoreascã în Israel cã,
începând de ieri, sindicatele din
companiile aeriene israeliene El Al,
Arkia ºi Israir au declanºat greva
generalã în sectorul aviaþiei civile.
Potrivit unui comunicat de presã
remis Agerpres, din 21 aprilie toate zborurile interne ºi internaþionale efectuate de cele trei companii
sunt anulate pe termen nelimitat
(inclusiv cursele pe ruta Tel Aviv Bucureºti - Tel Aviv). În vederea
prevenirii unor situaþii neplãcute,
MAE recomandã cetãþenilor români
care doresc sã cãlãtoreascã în Israel sã se informeze în prealabil la
compania de transport aerian ale
cãrei servicii intenþioneazã sã le
foloseascã. De asemenea, MAE
atenþioneazã cetãþenii români care

doresc sã cãlãtoreascã în aceste
zile cu compania aerianã Lufthansa cã, din cauza unei greve de
avertisment organizatã începând de
astãzi, de Sindicatul Verdi, 1.650
de zboruri pe distanþe scurte vor fi
anulate. Zborurile efectuate de compania Germanwings (o companie
aerianã low-cost care face parte
din compania Luftansa) nu sunt
afectate. Pentru informaþii privind
traficul aerian, cetãþenii români sunt
sfãtuiþi sã consulte site-ul: http://
www.lufthansa.com. Pentru a veni
în sprijinul cãlãtorilor au fost create linii telefonice gratuite: Germania - 08008506070, UK 08003580538,
Franþa
0805980097, Spania - 900901465,
Italia - 800089775, Rusia 88003334265, România - 0212048410.

Nemeth Zsolt: Ungaria sprijinã orice
tendinþã de protejare a intereselor
maghiarimii din Ardeal
Secretarul de stat în Ministerul de Externe al Ungariei, Nemeth
Zsolt, a declarat, sâmbãtã, la Cluj-Napoca, la Adunarea Generalã a
Delegaþilor PPMT (Partidul Popular Maghiar din Transilvania), cã
„Ungaria sprijinã orice tendinþã de protejare a intereselor maghiarimii
din Ardeal, în mod consecvent ºi utilizând toate posibilitãþile pe care
le are la dispoziþie. Nu existã interese maghiare din Ardeal ºi interese
maghiare din Ungaria, ci doar interese maghiare, iar în protejarea acestora, maghiarimea din Ardeal se poate baza pe noi, la fel cum noi ne
bazãm pe ardeleni. Am asigurat posibilitatea aderãrii maghiarimii din
Ardeal la comunitatea cetãþeneascã a patriei mamã - pânã în prezent
sute de mii de persoane au profitat de aceastã oportunitate - ºi a
participãrii acesteia la alegeri, iar, prin aceasta, la determinarea soartei ºi direcþiei de guvernare a patriei mamã”. Totodatã, acesta a vorbit
despre PPMT ca despre „vocea Transilvaniei”, fiind o formaþiune
care vorbeºte deschis despre problemele comunitãþii maghiare.
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PSD: Pacea rece de la Bucureşti
MIRCEA CANŢĂR
Se pare c ă s enatorul Mirc ea
Geoană, în cunoştinţă de cauză, a
menţionat observaţia, definind-o
cu exactitate drept pacea de la
Bucureşti. Sub semnul acesta, al
„armoniei depline”, s-a desfăşurat
Congresul PSD. Camarazii nu şiau dat „la oase”, cum se spune, în
văzul lumii, ci mult mai rafinat.
Aparent, a fost congresul cel mai
paşnic din ultimii opt ani. Ion Iliescu, Sorin Oprescu, Mircea Geoană,
pe rând, au şi sugerat în alocuţiunile lor cum au simţit pe propria
piele ce înseamnă lupta pentru putere „la centru” în PSD. A simţit-o
şi Adrian Năstase, prezent la dezbateri în prima zi, şi încă destul de
consistent, cucuiele nu sunt vindecate şi e cu neputinţă să fi uitat
data de 14 martie 2006, când la
Hotelul Confort din Bucureşti a
rulat un năucitor film. Victor Ponta şi-a amintit de 2005, când a pierdut funcţia de s ecretar general,
pentru care candidase la congres,
dar n-a mai pomenit nimic de 2010,

când l-a învins pe Mircea Geoană
„la mus taţă” şi când caracterul
unora, care nu l-au părăsit pe fostul lider al partidului, a fost etichetat ulterior drept vulnerabilitate.
Congresul PSD a fost, până la
urmă, o chestiune de bucătărie internă a social-democraţilor. Că trebuia stăruit mai mult pe imperativele economice, arzătoare pentru
ţară, este o realitate. De altfel, inclusiv premierul Victor Ponta spunea: „Acum avem responsabilitatea de a arăta României în ce direcţie vrem să ducem ţara. Acesta
ar trebui să fie mesajul principal
al Congresului”. N-a dezvoltat
tema, considerând-o probabil aridă. N-a stăruit asupra acestei coordonate nici măcar preşedintele de
onoare al partidului, Ion Iliescu, al
cărui tip de mesaj epuizat a stârnit
interes doar prin populismul zâmbitor. În general, discursurile, inclusiv al primarului general, Sorin
Oprescu, care a bătut patetic câmpii, n-au avut un mesaj grav, pliat

momentului, care nu poate suna
decât astfel: dacă economia nu
poate fi relansată, acest lucru
va duce la prăbuşirea partidului. Trecerea de la propagandă la
PR s-a făcut simţită, cum s-a făcut şi sistemul electronic ultramodern de vot, care duce la bun
sfârşit ceea ce se stabileşte înainte. Congresul a validat promovarea „ec hipei” Victor Ponta, cu
mulţi camarazi de la TSD, nu toţi
apţi în planul imaginii sau pregătiţi pentru încrederea acordată.
Poate ar trebui vorbit şi despre ce
a fost capabil să producă PSD,
ca personalităţi c u reflec ţii de
atânga, în ultimii ani. Şi a produs
foarte puţin şi nu de grozavă c alitate (Robert Negoiţă, Nicolae Bănicioiu, Dan Şova, Eugen Bejinariu), pentru a deveni purtători ai
unui mesaj al schimbării sufic ient
de bine conturat şi puternic, apt
să c onvingă elec toratul. Am fi
vrut ca liderul PSD, Victor Ponta, s ă-şi rec itească, premergător

aces tui congres, unde n-a vorbit
rău, dar nici elec trizant, un incitant discurs al său, rostit în aprilie 2004, cu prilejul „Primăverii
social-democrate”: „Eu cred că
TSD-ul nu vrea să fie solidar nici
cu hoţii, nici cu laşii, nici cu trădătorii. (... ) Vorbim foarte des de
severitate şi constatăm că noi nu
dăm afară pe nimeni, mai f acem
un loc. (...) Vorbim de consecvenţă şi poate că ar trebui, la un
moment dat, să vorbim mai serios despre migraţie: cine pleacă
de la noi e trădător, cine vine la
noi e bun”. Spuneam c ă actualul
prim-minis tru a adus pe scena
politică mulţi dintre camarazii săi
din TSD. Mai puţin princ ipiile
enunţate pe atunci. Când rostea
revoluţionar: „Domnule prim-ministru, noi suntem în picioare”.
Era în aprilie 2004. Acum suntem
în aprilie 2013. O ţară se târăşte
spre nic iunde. Şi premierul ş tie
asta. Câteva cuvinte şi despre necooptarea lui Ion Prioteasa, pre-

ş edintele Cons iliului J udeţean
Dolj, în noua echipă de conducere a partidului. Semn al unei relaţii asimetrice. În urmă cu cinci ani,
după victoria eclatantă asupra lui
Radu Berceanu, era considerat o
vedetă de primă mână. Multe dintre „stelele” de acum ale partidului, din Dolj, erau atunci „la partizani”. A c âştigat ulterior, cerebral,
toate alegerile posibile la nivelul
Doljului, promovând un spirit tolerant în relaţiile cu celelalte partide. În vara trec ută, la alegerile
locale pentru funcţia de preşedinte
al Consiliului Judeţean Dolj, a luat
cel mai mare număr de voturi
(192. 568), pentru ca la alegerile
legislative, în toamnă, să dea cel
mai mare număr de parlamentari
din 1990 înc oace. Adversarul său
n-a fost Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, aleas ă vicepreşedinte la nivel naţional, cum s-ar
putea crede, ci Ion Călinoiu, de la
Gorj. Care a fost preferat. Dar sa trudit pentru asta.

În doar cinci zile,

Peste 200 de studenţi au donat
sânge pentru pacienţii din spitale
Dornici să dea o mână de ajutor bolnavilor
aflaţi pe patul de spital sau celor care au
căzut victime accidentelor rutiere,
craiovenii s-au prezentat în număr mare la
Din cantitatea de sânge recoltată pe
parcursul celor cinci zile în care s-a
desfăşurat campania „Donează sânge,
fii erou!” urmează să se facă preparate
din sânge necesare pentru intervenţiile
chirurgicale, aşa cum ar fi masa eritrocitară, plasma congelată sau concentratul trombocitar. „Suntem mulţumiţi de
participarea la această campanie. În cinci
zile au donat sânge nu mai puţin de 263
de studenţi. Sângele recoltat va fi repartizat în spitale în funcţie de necesităţi”, a declarat Rebecca Şerban, coordonatorul local al campaniei „Donează
sânge, fii erou!”.

Deficitul de sânge
se resimte în spitale

Săptămâna trecută, 263 de craioveni au
donat sânge în cadrul campaniei susţinute
de studenţii medicinişti. Numărul celor care
au răspuns invitaţiei de a participa la acest
demers umanitar a fost încă şi mai mare.
Din păcate, însă, unii dintre ei nu s-au încadrat în condiţiile medicale obligatorii: fie au
avut tensiune mică sau mare, fie au suferit
de-a lungul timpului intervenţii chirurgicale
mai complicate.

Potrivit statisticilor, în România doar
2% din populaţie donează s ânge. Şi,
pentru că deficitul de unităţi şi preparate din sânge continuă să fie una dintre
principalele probleme în salvarea şi tratamentul pacienţilor, studenţii medicinişti
susţin că donarea sanguină ar trebui să devină o obişnuinţă, aşa cum se întâmplă în
alte ţări europene. Nu de puţine ori, medicii
din spitalele craiovene s-au plâns că deficitul de sânge se resimte, mai ales, pe secţii în
care consumul este mare aşa cum ar fi cele
de chirurgie ori oncologie. Din acest motiv,
ar fi important ca astfel de gesturi umanitare să aibă loc şi în afara campaniilor organizate de diferite instituţii sau asociaţii.

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine din
Craiova pentru a dona sânge. Timp de o
săptămână, studenţii medicinişti au încurajat
acest demers prin intermediul campaniei
te de a dona sânge din cauza riscului de lipotimie.

În sprijinul pacienţilor din spitale

Înainte de toate, pentru a dona sânge craiovenii trebuie să îndeplinească o serie de
condiţii. Eligibile sunt doar persoanele cu
vârsta cuprinsă între 18 şi 50 de ani. Totodată donatorii trebuie să aibă o stare de sănătate bună, să fie odihniţi, să nu consume
alcool cu 48 de ore înaintea donării, să aibă
greutatea peste 60 kg, să nu sufere de afecţiuni precum hepatită, TBC, malarie, boli de
piele, ulcer sau diabet zaharat şi să nu figureze în registrele medicale cu boli de inimă.
Persoana care doreşte să doneze sânge nu
trebuie să fie alergică sau să fi donat sânge
cu 72 de zile înainte de recoltare.
În dimineaţa rec oltării de sânge pot fi
consumate cel mult două felii de pâine cu
margarină şi gem. De asemenea, trebuie
consumate multe lichide. Sunt interzise în
schimb alimentele bogate în grăsimi şi laptele. Nici fumatul nu este recomandat înain-

Pentru a-i încuraja să vină la Centrul de
Transfuzii, donatorii sunt atraşi şi cu câteva
facilităţi: şapte bonuri de masă în valoare de
52 de lei şi analize gratuite în valoare de 100
lei pentru depistarea hepatitei B şi C, a HIV/
SIDA şi a leucemiei. De asemenea, tot cu
această ocazie este determinată hemoglobina, grupa sanguină şi Rh-ul. Tot pe lista de
beneficii figurează şi o reducere de 50% pe
transportul în comun timp de o lună şi o zi
liberă la serviciu sau şcoală.
Campania benevolă de donare de sânge
s-a desfăşurat în mai multe oraşe ale ţării.
Astfel, în cadrul eforturilor îndelungate de a
creşte numărul de donatori voluntari de sânge, Federaţia Asociaţiilor Studenţilor în Medicină din România (FASMR) a organizat
acţiuni în colaborare cu Centrele de Transfuzie Sanguină din Bucureşti, Craiova, Sibiu, Iaşi, Timişoara şi Cluj-Napoca.
După cum au ţinut chiar organizatorii să
specifice, tinerii români cu un simţ crescut
al responsabilităţii au prin astfel de campanii
ocazia de a-şi ajuta concetăţenii ce necesită
transfuzii sanguine, precum victimele accidentelor, cei ce suferă operaţii dificile şi cei
ce necesită tratamente împotriva cancerului,
pentru a enumera doar câţiva dintre beneficiarii actului umanitar depus de donatori.

RADU ILICEANU
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Razie de amploare în barurile ºi cluburile din Craiova
Poliþiºtii craioveni, împreunã cu jandarmi de la cele douã unitãþi din
municipiu au fãcut, în noaptea de sâmbãtã spre duminicã, o razie de
amploare în cluburile ºi barurile din Craiova. În plus, au fost constituite
ºi filtre rutiere, unde ºoferii au fost opriþi ºi testaþi cu etilotestul. Pe
parcursul acestor activitãþi s-au întocmit 6 dosare penale ºi s-au aplicat amenzi în valoare de peste 20.000 lei.
Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, în
noaptea de sâmbãtã spre duminicã, în
municipiul Craiova a fost organizatã o razie
având ca scop prevenirea ºi combaterea
faptelor comise cu violenþã, dar ºi prevenirea accidentelor de circulaþie, în aceste
activitãþi fiind angrenaþi poliþiºti de la
formaþiunile de ordine publicã, poliþie
rutierã, investigaþii criminale, investigarea

fraudelor, Brigada de Combatere a Criminalitãþii Organizate, intervenþie rapidã, dar ºi
jandarmi ai IJJ Dolj ºi GJMb Craiova.
Oamenii legii au descins în 9 cluburi ºi 32 de
baruri, fiind legitimate peste 500 persoane,
180 dintre acestea fiind controlate sumar de
arme albe. Au fost instituite 16 filtre rutiere,
la care au fost oprite pentru verificãri 260 de
autovehicule, fiind constatate, în total, 6

abateri de naturã penalã pentru care au fost
întocmite acte premergãtoare începerii
urmãririi penale ºi au fost aplicate 86 de
amenzi în sumã totalã de 23.140 lei.
Dupã cum au mai precizat reprezentanþii
poliþiei doljene, între cei care s-au ales cu
dosar penal se numãrã Claudiu Manea, de
25 de ani, depistat în zona unui bar situat
pe strada „Brestei” din Craiova cu un
baston telescopic în autoturism. Cu ocazia
verificãrilor efectuate la un bar situat pe
strada „Fraþii Buzeºti” din municipiu,
oamenii legii au constatat cã administratorul unitãþii, Constantin Bãltãreþu, de 38 de
ani, din Craiova instalase sistem de
supraveghere video fãrã a avea licenþã în
acest sens. I s-a întocmit dosar penal în
conformitate cu prevederile Legii nr. 333/

2003 R. Într-un alt local, de pe strada
„Nicolae Bãlcescu”, s-a constatat cã se
tulbura liniºtea publicã prin muzica
ascultatã la intensitate mare, astfel cã s-a
aplicat administratorului Florin C., de 32
de ani, din Craiova, o amendã în valoare
de 1.500 lei, conform prevederilor Legii nr.
61/1991. Tot în cadrul raziei, în jurul orei
02.30, pe strada “Bariera Vâlcii” a fost
oprit pentru control un autoturism Chevrolet condus de Alin Gîrgel, de 32 de ani,
din Craiova. În urma testãrii cu aparatul
etilotest a conducãtorului auto a rezultat
cã acesta avea o alcoolemie de 0,76 mg/l
alcool pur în aerul expirat, astfel cã ºi lui i
s-a întocmit doar penal conform prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulaþia pe
drumurile publice.

Arest prelungit pentru craiovenii A fugit în Italia sã scape
care au dus migranþi în SUA ºi Mexic de puºcãrie, dar a fost
prins ºi extrãdat

Judecãtorii Tribunalului Dolj au admis, vineri dupã-amiazã, propunerea formulatã de
DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova ºi au
dispus prelungirea arestãrii preventive cu încã
30 de zile pentru cei patru craioveni arestaþi
luna trecutã sub acuzaþia cã ar fi coordonat o
reþea ce se ocupa cu transportul de migranþi
în SUA ºi Canada. Astfel, potrivit deciziei instanþei, Ovidiu Bil Chiciu, Dumitru Chiciu zis
Reamintim cã pe 26 martie a.c., s-a
desfãºurat o acþiune de amploare vizând destructurarea unei grupãri infracþionale coordonate de mai mulþi
romi craioveni, care se ocupa cu traficul de migranþi pe relaþia România
– Mexic – Statele Unite ale Americii
– Canada. Zeci de poliþiºti din cadrul
Brigãzii de Combatere a Criminalitãþii Organizate (BCCO) Craiova, împreunã cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, cu sprijinul
„mascaþilor” de la Serviciul de Acþiuni Speciale al IPJ Dolj, jandarmilor
de la IJJ Dolj, Gruparea de Jandarmi
Mobilã Craiova ºi IGPF – Biroul Trident, au sunat „deºteptarea” la mai
multe locuinþe din Craiova, descinderi fiind fãcute ºi la palatele romilor
din cartierul „Faþa Luncii”. În total,
oamenii legii au descins la 13 locuinþe, dar au fãcut verificãri ºi au ridicat
documente ºi de la 8 agenþii de turism din municipiu.

„Paris”, Liviu Rãdulean ºi Filip Sãrdaru vor
mai sta câte 30 de zile dupã gratii. În plus, în
acelaºi dosar, pe 11 aprilie a.c., tot Tribunalul
Dolj a emis mandate de arestare preventivã în
lipsã pe numele altor doi membri ai grupului
infracþional, care nu au fost gãsiþi în urma descinderilor de pe 26 martie a.c. Este vorba despre Daniel Rãdulean ºi Luigi Cristinel Popescu, care vor fi daþi în urmãrire internaþionalã.

Potrivit procurorilor DIICOT Craiova, «liderii grupãrii au fost identificaþi ca fiind Chiciu Dumitru zis “Paris” (39 de ani), Serdaru Filip (40 de
ani) ºi Popescu Luigi Cristinel (44
de ani), exponenþi ai lumii interlope
din municipiul Craiova. În sarcina
membrilor grupãrii s-a reþinut cã, în
schimbul sumei de aproximativ 8.000
USD/migrant, au racolat, îndrumat ºi cãlãuzit persoane de
etnie rromã, provenind din judeþele
Dolj, Vâlcea ºi Mehedinþi, facilitândule acestora trecerea
frauduloasã a frontierei de stat dintre
Mexic ºi SUA, respectiv SUA – Canada», dupã cum au

consemnat în comunicatul emis la
momentul respectiv.
Procurorii DIICOT au mai anunþat cã au identificat aproximativ 600
de persoane care au pãrãsit teritoriul României cu ajutorul acestei reþele, având destinaþia Mexic, dintre acestea un numãr de aproximativ 300 de persoane fiind depistate
ulterior pe teritoriul SUA. „În cadrul cercetãrilor efectuate în cauzã
este analizatã inclusiv posibilitatea
ca unii migranþi, care nu au putut
plãti integral sumele de bani pretinse de învinuiþi, sã fi fost obligaþi
sã comitã infracþiuni sau sã cerºeascã pe teritoriul SUA, în beneficiul învinuiþilor. Membrii grupãrii au
obþinut din activitatea infracþionalã suma de peste 1 milion USD”,
dupã cum se mai aratã în comunicatul DIICOT Craiova.

Un doljean de 35 de ani a ajuns în arestul IPJ Dolj, în
cursul zilei de vineri, fiind prins de autoritãþile italiene în
Milano ºi trimis acasã. Bãrbatul, din Segarcea, a fost dat în
urmãrire internaþionalã în iunie 2012, întrucât pe numele lui
fusese emis mandat de arestare preventivã în lipsã pentru
distrugere ºi ultraj contra bunelor moravuri, în urma unui
scandal provocat în ianuarie 2012 împreunã cu alþi trei bãrbaþi, arestaþi ºi ei. Sâmbãtã, doljeanul a fost prezentat Tribunalului Dolj, care a confirmat mandatul emis pe numele sãu.
Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, în cursul zilei de vineri, a fost
extrãdat din Milano, Italia, inculpatul Leon Guþã, de 35 de ani, din
Segarcea, pe numele cãruia
Tribunalul Dolj a emis în lipsã un
mandat de arestare preventivã, în
luna ianuarie 2012, pe o perioadã de
29 zile, pentru sãvârºirea infracþiunilor de distrugere ºi ultraj contra
bunelor moravuri ºi tulburarea
ordinii ºi liniºtii publice. Leon Guþã
era urmãrit la nivel naþional din luna
ianuarie 2012 ºi internaþional din
luna iunie a aceluiaºi an, iar în

decembrie 2012 pe numele acestuia
a fost emis de Judecãtoria Segarcea
ºi mandat de executare a pedepsei
privative de libertate, fiind condamnat la 3 ani închisoare pentru
distrugere, lovire si ultraj contra
bunelor moravuri.
În cursul zilei de sâmbãtã, Leon
Guþã a fost prezentat judecãtorilor
Tribunalului Dolj, care au confirmat începerea executãrii mandatului de arestare preventivã nr. 4/
13.01.2012 pentru o perioadã de 29
de zile, bãrbatul fiind introdus în
arestul IPJ Dolj.
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PSD
PSD ºi-a
ºi-a ales
ales conducerea
conducerea
pentru
pentru urmãtorii
urmãtorii ani
ani
Congresul PSD s-a încheiat ºi odatã cu el ºi ostilitãþile. Sau cel puþin
aºa sperã preºedintele reales Victor
Ponta, care a spus la final cã îºi doreºte sã aibã alãturi de el o echipã
puternicã, unitã ºi performantã. Aºa
cum era de aºteptat, funcþiile de vicepreºedinþi, regionali ºi naþionali,
au nãscut multe „pasiuni”, negocierile ducându-se pânã în ultimul moment. N-au lipsit nici aranjamentele
Congresul PSD, de sâmbãtã,
nu a uimit prin nimic special.
Discursurile invitaþilor ºi ale liderilor de partid au avut loc vineri dupã-amiazã, ziua de sâmbãtã fiind rezervatã adoptãrii
noului Statut al PSD ºi votãrii
noii conduceri, pentru urmãtorii ani. Dincolo de discursurile
de încurajare din sala unde erau
adunaþi delegaþii la Congres,
candidaþii la funcþiile de vicepreºedinþi regionali ºi naþionali
încercau sã facã tot felul de înþelegeri, pentru a-ºi aduna voturile necesare care sã le aducã
un loc în Biroul Permanent Naþional al PSD. Cea mai agresivã
campania a avut-o Ion Cãlinoiu, preºedintele Consiliului Judeþean Gorj, care a împãrþit
pliante la toþi delegaþii, în care
era pozat alãturi de Victor Ponta. Pe altã parte, la cei care
aveau drept de vot liderii de organizaþii le împãrþeau liste cu
cei opt vicepreºedinþi naþionali
care trebuie aleºi, dar ºi cu liderul regiunii.

Judeþul Dolj
are doi
vicepreºedinþi
naþionali
Dincolo de aceste înþelegeri
ºi alianþe, lucrurile s-au desfã-

ºurat fãrã probleme. Dupã vot,
pentru funcþiile de vicepreºedinþi la nivel naþional au fost aleºi: Nicolae Bãnicioiu, Eugen
Bejinariu, Ion Cãlinoiu, Titus
Corlãþean, Dan Nica, Constantin Niþã, Dan ªova ºi Marian
Vanghelie. Multe voci au spus

ºi listuþele cu cei care trebuiau votaþi, alianþele create dându-i câºtigãtori pe unii, pe care presa îi anunþa deja cu câteva zile înainte de congres. Dar au fost ºi vreo douã surprize. Judeþul Dolj a dat doi vicepreºedinþi naþionali. Ion Prioteasa ar fi
putut fi al treilea, însã acesta nu a
reuºit sã adune voturile necesare
pentru a fi ales vicepreºedinte încã
un mandat.

cã alegerea lui Eugen Bejinariu
ºi chiar ºi a lui Dan ªova a fost
o surprizã. Vicepreºedinþi pe
regiuni de dezvoltare au fost
aleºi urmãtorii:
• Regiunea Nord-Est (Bacãu,
Botoºani, Iaºi, Neamþ, Suceava ºi Vaslui) – Gheorghe Nichita;
• Regiunea Sud-Est (Brãila, Buzãu, Constanþa, Galaþi,
Vrancea, Tulcea) – Marian
Opriºan;
• Regiunea Sud (Argeº, Cãlãraºi, Dâmboviþa, Giurgiu,
Ialomiþa, Prahova, Teleorman) – Mircea Cosma;
• Regiunea Sud-Vest (Dolj,
Gorj, Mehedinþi, Olt ºi Vâlcea) – Paul Stãnescu;
• R e g i u n e a Ve s t ( A r a d ,
Caraº-Severin, Hunedoara,
Timiºoara) – Ion Mocioalcã;
• Regiunea Nord-Vest (Bihor, Bistriþa-Nãsãud, Cluj,
Maramureº, Satu Mare ºi Sãlaj) – Ioan Rus;
• Regiunea Centru (Alba,
Braºov, Covasna, Harghita,
Mureº, Sibiu) – Mircea Duºa;
• Regiunea Bucureºti-Ilfov –
Robert Negoiþã.
Pentru cele cinci locuri de
vicepreºedinte naþionali, aparþinând Organizaþiei de Femei a
PSD, au fost alese: Ecaterina
Andronescu, Corina Creþu, Gabriela Vrânceanu Firea, Rova-

na Plumb ºi primarul Craiovei,
Lia Olguþa Vasilescu. Judeþul
Dolj mai are o funcþie de vicepreºedinte, prin Valeriu Zgonea, aceasta revenindu-i din
oficiu pentru calitatea de preºedinte al Camerei Deputaþilor
deþinutã.

Ion Prioteasa:
„Mergem
mai departe”
Cu doar câteva minute înainte
de aflarea rezultatului, Ion Prioteasa declara: „Au fost vremuri
când PSD Dolj, deºi cu rezultate

“Cunosc
amãrãciunea,
am trãit-o
în aceastã salã, aici,
în urmã
cu opt ani”

foarte bune, nu avea nici un vicepreºedinte la nivel naþional. În
mandatul care s-a încheiat am
reuºit sã avem doi vicepreºedinþi.
În acest mandat vom avea sigur
tot doi, pe colegul nostru, preºedintele Camerei Deputaþilor, Valeriu Zgonea, ºi pe colega noastrã, primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu. Dacã vom reuºi sã
câºtigãm ºi al treilea vicepreºedinte va fi foarte bine, dacã nu,
mergem înainte”. Dupã ce a fost
anunþat rezultatul, Ion Prioteasa a
adãugat: „Aºa cum am spus ºi cu
câteva minute înainte, mergem
mai departe”. Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj anunþase pe
parcursul zilei cã în funcþie de rezultatul alegerilor de la congres va
decide ºi ce va face pe mai departe: „Suntem într-o fazã în care
eu încã sunt preºedinte al PSD
Dolj. Sã aºteptãm rezultatul acestei zile. În funcþie de cum se terminã avem discuþii în continuare. Vor fi niºte decizii pe care va
trebui sã le iau personal ºi mi le
asum în totalitate ºi acestea vor
fi în cursul sãptãmânii viitoare
(sãptãmâna aceasta – n.r.) în
funcþie de rezultatul pe care îl
obþinem astãzi”. Rãmâne de vãzut ce va decide Ion Prioteasa.

La finalul congresului, preºedintele PSD, Victor Ponta, a declarat cã îºi doreºte o echipã puternicã, unitã ºi performantã,

alãturi de care sã schimbe în bine viitorul României: “Vreau în egalã mãsurã sã le spun celor
care nu au câºtigat
aceastã competiþie cã îi
consider extrem de utili
pentru conducerea partidului ºi cã vreau sã-mi fie
alãturi în decizii importante”. Acesta a mai adãugat cã nu ºi-ar fi imaginat în urmã cu câþiva ani
un congres în care social-democraþi sã fie atât
de uniþi. “Cunosc amãrãciunea,
am trãit-o în aceastã salã, aici,
în urmã cu opt ani, dar partidul
are nevoie de absolut toatã echipa. Îmi doresc o echipã unitã ºi
performantã”, a spus Victor
Ponta. Acesta a încheiat congresul spunând: „De luni, din nou
la treabã! Guvernãm România,
suntem cel mai puternic, cel mai
modern, dornic ºi dispus partid
al României”.

Victor Ponta a obþinut 3.851 de voturi „pentru” din cele 3.932 valabil
exprimate de delegaþii la Congres, iar Liviu Dragnea, noul preºedinte
executiv, a întrunit 3807 voturi „pentru”, a informat ieri PSD. Dintre cei
8 vicepreºedinþi naþionali, Nicolae Bãnicioiu a obþinut cel mai mare numãr de voturi – 3616, urmat fiind de Marian Vanghelie – 2.864 de voturi,
Titus Corlãþean – 2.625 voturi, Dan Nica – 2.620 de voturi, Eugen Bejinariu – 2.544 de voturi, Constantin Niþã – 2.516 voturi, Dan ªova –
2451 de voturi ºi Ion Cãlinoiu (Gorj) – 2.421 de voturi. Preºedintele
PSD Dolj ºi al CJ Dolj, Ion Prioteasa, a primit 654 de voturi. Cele cinci
funcþii de vicepreºedinte rezervate femeilor au fost adjudecate, în ordinea numãrului de voturi, de Ecaterina Andronescu – 3.574 de voturi,
Corina Creþu – 3.476 de voturi, Rovana Plumb – 3.435 de voturi, Lia
Olguþa Vasilescu – 3.432 de voturi ºi Gabriela Firea – 3.373 de voturi.
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Premii pentru performanþã
M

omente de bucurie ºi în
a c e a s t ã s ã p t ãmânã la
Centrul social “Aripi de Luminã”.
Cinci dintre copiii aflaþi în grija
Asociaþiei „Vasiliada”, cu rezultate
Elevii premiaþi sunt Oliva
Garcia Maria Lourdes, alãturi
de fratele sãu, Oliva Garcia
Antonio, Vînãtoru Cristina
Alexandra, Baran Cristina
Ancuþa ºi Bãran Ionela, de la
Liceul cu Program Sportiv
“Petrache Triºcu”, care au
obþinut locul I la Concursul
Tangram, desfãºurat la Palatul Copiilor, la concursurile de
gimnasticã, judo ºi badminton.
Cei cinci elevi sunt câþiva dintre copiii beneficiari ai serviciilor sociale ºi educaþionale ale
Asociaþiei „Vasiliada” care sunt
implicaþi în activitãþi sportive.
Alexandra Vînãtoru, în vârstã de 12 ani, este unul dintre
elevii cu rezultate sportive performante despre care presa localã a relatat numai aspecte
pozitive, evidenþiind talentul ºi

deosebite la concursurile ºcolare,
au avut parte de o surprizã din partea instructorilor educatori, care
le-au înmânat premii, drept rãsplatã pentru efortul depus.

ambiþia de care dã dovadã atât
la ºcoalã, cât ºi în sportul pe
care îl practicã, badminton.
De micã a participat la competiþii sportive în dansul specific, în care a debutat, iar mai
apoi în badminton, sportul care
a consacrat-o pe scenã elevilor performanþi. „Badminton-ul
este un sport care mã ajutã sã
fiu mai rapidã, care îmi dezvolta
atenþia, gândirea ºi care, în acelaºi timp, mã relaxeazã. Îmi place sã fac sport, la fel de mult
cât sã ºi învãþ, pentru cã le pot
face pe amândouã foarte bine”,
a mãrturisit Alexandra.
ªi Cristina, în vârstã de 12
ani, spune cã reuºitele sale sunt
un rezultat al îmbinãrii armonioase dintre miºcare ºi învãþãturã. «Întotdeauna am crezut cã o persoanã care perse-

vereazã nu va trece neobservatã. Sunt fericitã cã am avut
posibilitatea sã demonstrez cã
sunt bunã în ceea ce fac, cã
am muncit ºi pentru aceasta
sunt recunoscãtoare domnilor
profesori de la Liceul “Petrache Triºcu” ºi doamnelor educatoare de la Centrul “Aripi de
Luminã”, cãrora le mulþumim
pentru premiile acordate ºi
pentru faptul cã zi de zi ne
sprijinã ºi ne încurajeazã sã ne
u rm ãm v i s el e» , a ad ãu g at
Cristina.
Reprezentanþii aºezãmântului social spun cã premierea
copiilor a fost un moment plin
de emoþie, care a încununat
succesul obþinut la evenimentele sportive. “Dintotdeauna iam încurajat pe copiii noºtri sã
îºi dea silinþa, sã munceascã

pentru a-ºi atinge idealurile.
Când ne cer sfatul, când au
nevoie de ajutor, nu ezitãm sã
le rãspundem, sã gãsim soluþii
de rezolvare. Ne bucurãm de
fiecare datã când copilaºii culeg roadele muncii lor ºi, cu

acest prilej, le dorim în continuare succes, sã îi ajute bunul
Dumnezeu în tot ceea ce îºi
propun sã realizeze”, a precizat Renata Bãnescu, psihopedagog în cadrul Centrului
“Aripi de Luminã”.

O viaþã mai bunã
pentru oamenii strãzii
Verginica Dinu este o tânãrã de 28
de ani, de curând angajatã, care studiazã în domeniul Afacerilor în comerþ. Pentru cã nu are un adãpost al

ei, Centrul social “Sfântul Vasile”, patronat de Mitropolia Olteniei, o gãzduieºte, oferindu-i servicii sociale ºi,
totodatã, susþinere moralã.
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Verginica Dinu este unul dintre tinerii care, odatã cu vârsta
majoratului, se mutã pe strãzi.
Nu are un adãpost al ei ºi, ca
toþi cei care sunt crescuþi în centrele de plasament, nici aparþinãtori. “Pe mama nu am întâlnit-o niciodatã, iar pe tata nul cunosc. De când mã ºtiu, am
crescut la Casa de Copii.
Dupã 18 ani, am luat drumul
necunoscutului. Al strãzii…”,
povesteºte Verginica.
Momentele de cumpãnã din
viaþa ei nu au fost puþine, cum
nici primejdiile unei existenþe
duse sub cerul liber nu au lipsit.
Este o fire sensibilã ºi, la o primã vedere, cu greu þi-ai da seama cã ºi-a petrecut ani la rând,
pe strãzi. Îºi aminteºte de trecut
doar dacã este întrebatã de familie. În rest, pasiunile sunt cele
care îi ocupã mintea ºi timpul.
Vorbeºte încontinuu despre ac-

torie. «Îmi place teatrul, când
am posibilitate, încerc sã merg
la piesele de la Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din Craiova. Mi-aº dori ca vreodatã
sã ajung ºi la Bucureºti la
spectacole, pentru mine ar fi
un vis împlinit. Cu ajutorul
Celui de Sus, îmi doresc sã
urmez studii în acest domeniu.
Pânã atunci, sunt la curent cu
tot ce se întâmplã în lumea teatrului», spune tânãra.

rã, înainte sã adorm, iau cartea ºi mai rezolv exerciþii ºi probleme. În alte zile citesc
cãrþi de Psihologie, pentru cã
mã intereseazã aceastã materie, mã ajutã sã înþeleg oamenii, sã vãd cum ºi de ce gândesc într-un anume fel, sã-mi
fac o imagine generalã despre
psihologia individualã ºi cea
socialã”, explicã Verginica.
Pentru cã încã nu-ºi poate permite sã se întreþinã singurã, tânãra locuieºte la Centrul social
de urgenþã pentru persoane fãrã
adãpost “Sfântul Vasile”. Este
unul dintre cei peste 50 de beneficiari ai Centrului pentru persoane fãrã adãpost cãrora Asociaþia „Vasiliada”, a Mitropoliei
Olteniei, le asigurã serviciile sociale, psihologice ºi medicale de
care au nevoie.

Este atrasã de matematicã ºi
psihologie

“Aici am gãsit familia pe care
nu am avut-o”

În prezent este elevã în ultimul an la Colegiul “Constantin
Brancuºi” din Craiova, specializarea Afaceri în comerþ. Este
atrasã de matematicã, iar orele
libere le petrece lucrând matrice. “De micã mi-a plãcut matematica, sã lucrez cu cifrele,
sã fac calcule. În fiecare sea-

De când se aflã în grija aºezãmântului social, Verginica
mãrturiseºte cã viaþa i s-a
schimbat semnificativ. “Aici
mãnânc, dorm, am parte de
consultaþii ºi îngrijiri medicale, mi se oferã suport moral
ºi spiritual. Acum sunt liniºtitã, nu credeam sã trãiesc ziua

în care sã mã trezesc dimineaþa ºi sã fiu înconjuratã de
oameni aºa de atenþi cu noi,
care sã ne vorbeascã cu atâta dragoste. Practic, aici am
gãsit familia pe care nu am
avut-o”, adaugã Verginica.
Dacã la început nu înþelegea
de ce persoane strãine sunt atât
de interesate de soarta ei, de condiþiile ei de viaþã, de starea mentalã ºi sufleteascã, cu timpul a
înþeles cã la Asociaþia „Vasiliada”
ajutorul se oferã necondiþionat,
din solidaritate cu cei aflaþi în suferinþã. “Aici vãd zi de zi cum
cei care au posibilitãþi, voinþã
ºi în primul rând suflet mare
întind o mânã de ajutor celor
mai greu încercaþi în aceastã
viaþã. Vãd cum, de fiecare datã
când cer ajutorul, niciodatã nu
primesc un refuz. Cum, dacã
mã doare ceva, îmi sunt alãturi
oameni pe care mã pot baza”,
a subliniat Verginica.

Sortator de produse
în Craiova
De curând, tânãra are ºi un
loc de muncã – este sortator de
produse în cadrul unei societãþi
comerciale din Craiova. Este
mulþumitã cã poate fi de folos
comunitãþii ºi cã, în acest fel, îºi

asigurã o sursã de venit.
Reprezentanþii Centrului social “Sfântul Vasile” din Craiova spun cã Verginica este o fatã
muncitoare ºi cã ambiþia ei de a
studia ºi munci, adãugat sprijinului pe care i-l acordã permanent,
au fost esenþiale pentru încadrarea acesteia în câmpul muncii.
“De fiecare datã ne bucurãm
când reuºim sã gãsim locuri de
muncã pentru beneficiarii
noºtri. În ultimii ani, cu ajutorul lui Dumnezeu, am fãcut
acest lucru pentru zeci de beneficiari, care au fost angajaþi în meserii precum vânzãtor volant sau lucrãtor materiale plastice, aceºtia având
studii medii sau chiar doar
studiile gimnaziale. Vom încerca ºi de acum înainte sã gãsim
rezolvare pentru cazurile sociale ale Centrului nostru, astfel încât cei care nu au un acoperiº deasupra capului sã aibã, pe lângã o mâncare caldã
ºi un cuvânt de mângâiere, un
loc de muncã, iar într-un final
sã îºi asigure un trai decent”,
a precizat pãrintele diacon Sorin
Pîrvãnescu, coordonatorul Centrului social de urgenþã pentru
persoane fãrã adãpost “Sfântul
Vasile” din Craiova.
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Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

„În UE, tema locurilor de muncã
este discutatã zilnic, la noi lipseºte”
Europarlamentarul Marian Jean Marinescu, preºedintele
Organizaþiei Dolj a PDL, ºi deputatul Constantin Dascãlu
au susþinut, ieri, o conferinþã de presã, la sediul partidului,
ocazie cu care au tras un semnal de alarmã vizavi de nepãsarea Guvernului Ponta în ceea ce priveºte economia þãrii,
dar ºi de un subiect prioritar pe agenda Uniunii Europene:
crearea de noi locuri de muncã.
pentru cã pe un pãmânt care nu este
al tãu nu poþi sã faci nimic. Au dat ca
termen 2016. Îºi dau seama cã nu vor
mai fi la guvernare atunci ºi în felul
acesta scapã acum. Lipsesc investiþiile, iar lucrul acesta este vizibil pentru
cã nu se mai vãd ºantiere în lucru, iar
ceea ce se mai construieºte astãzi se
face pe baza unor licitaþii, proiecte
întocmite de guvernele PDL”, a mai
spus Marinescu.

Parlamentarii PDL vor contesta
Legea Retrocedãrii la CCR

„În Uniune Europeanã, aceastã temã
este discutatã zilnic, spre deosebire de
România, unde nici nu se mai deschid
subiectele locuri de muncã ºi investiþii.
Am fost ieri (n.r. –sâmbãtã) la Vâlcea.
Moare oraºul ºi nimeni nu se intereseazã sã caute vreo soluþie în acest
sens. Este un dezastru total. Un haos.
Acest Guvern nu are legãturã cu
realitatea. Completeazã agenda publicã
doar cu probleme care nu îi vizeazã pe
cetãþeni. Fel ºi fel de scandaluri între
anumiþi politicieni din USL care au ca
mizã doar interesele de grup...”, a
declarat europarlamentarul Marian Jean
Marinescu.

„Planul Naþional de Reformã” lipseºte
de pe agenda Guvernului Ponta
Preºedintele PDL Dolj mai spus cã
într-o þarã dacã nu merge economia nu

poate sã meargã nici sãnãtatea ºi nici
educaþia. Sunt trei proiecte extrem de
importante cu care România este
aºteptatã la Comisia Europeanã pânã în
varã ºi de care nimeni nu se ocupã :
„Planul de Convergenþã”, „Bugetul
2014” ºi „Planul Naþional de Reformã”.
„Trebuie sã indici clar ce faci pentru
economie ca sã ajungi cu deficitul sub
3%. În acest moment România are cea
mai mare datorie din istorie ei, peste
100 de miliarde de euro. Aºteptãm ºi
astãzi rãspunsuri la niºte întrebãri. De
ce nu se continuã Centura de Sud a
Craiovei, ºi ne gândim la drumul
Craiova-Piteºti. În lunile mai-iunie se
va deschide traficul pe podul de la
Calafat, de ce nu se lucreazã CraiovaCalafat, ci ei se gândesc în continuare
la Craiova-Piteºti, în condiþiile în care
Craiova-Calafat ar trebui sã se facã în
baza unui împrumut de la
BEI”, a mai spus preºedintele PDL Dolj.

Vorbind despre Legea Retrocedãrii,
la care Guvernul vrea sã îºi asume
rãspundere, PDL o va contesta la
Curtea Constituþionalã. Deputatul
Constantin Dascãlu a declarat în cadrul
conferinþei de presã cã parlamentarii
PDL vor motiva cã nu s-a respectat
procedura atunci când Guvernul Ponta
ºi-a asumat acest act normativ. “Sãptãmâna trecutã, în Parlament Guvernul ºi-a asumat rãspunderea pe Legea
Proprietãþii. În aceste condiþii, PDL
va contesta legea la CCR. Nu s-a

fost depus un amendament din partea
PDL, amendament care propunea ca
unei primãrii care are arierate sã i se
blocheze conturile, dar sã i se permitã
plata salariilor. Acest amendament a
fost votat în plen ºi de parlamentarii
USL. „Prin aceastã lege, USL practic
se bloca singurã. Este vorba de art. 7
din Legea bugetului. Ce fãcea Guvernul? Simplu: îºi bloca singur investiþiile! Am depus un amendament iniþiat de
Ialomiþeanu. Deºi iniþial în Comisie nu
a fost votat, în plenul ºedinþei au
înþeles ºi parlamentari USL despre ce
este vorba ºi au votat ºi ei. Noi am
preluat guvernarea cu 4.000 miliarde
de lei, arierate, ºi am reuºit sã le
reducem pânã în 2012 la 800 de
milioane de lei. Guvernul USL, deºi a
preluat puterea de un an, nu a reuºit sã
reducã nimic din aceste arierate”, a
mai spus Dascãlu.

Scãderea pragului la Referendum:
sport naþional de demis primarii
Cei doi parlamentari PDL au discutat
ºi despre modificarea Legii Referendu-

„Lipsesc investiþiile ºi
lucrul acesta se vede
dupã lipsa ºantierelor”
Marinescu ºi-a arãtat
nemulþumirea ºi vizavi
de modul în care Executivul a creionat ºi noua
Lege a Proprietãþii, care,
în opinia domniei sale,
va avea un impact
negativ asupra economiei, deoarece niciun
investitor nu va investi
nimic pe o proprietate
care nu-i aparþine.
„Guvernul ãsta nu are
decât o singurã soluþie
de revigorare a economiei: bagã totul în
insolvenþã! Pânã ºi
Legea Proprietãþii va
îngropa economia ºi în
mod special agricultura,

respectat o procedurã atunci când în
Parlament existã o lege asemãnãtoare,
Guvernul nu poate sã îºi asume rãspunderea pentru o altã lege. Pe fond,
noi vom contesta aceastã lege ºi avem
ºi alte aspecte pe care le vom sesiza”,
a declarat deputatul Constantin
Dascãlu.

USL îºi bloca singurã investiþiile
Constantin Dascãlu a mai vorbit ºi
despre modul în care s-a votat o lege
ce aduce modificãri la anumite acte
normative fiscale, lege pentru care a

mului, impunându-se pragul de 25%.
„Este o modificare ce nu respectã
democraþia constituþionalã, suveranitatea votului ºi nici nu stimuleazã participarea cetãenilor la vot. Prin aceastã
modificare oricând poate fi demis un
preºedinte, un primar sau un preºedinte de consiliu judeþean. Nu putem fi de
acord cu aºa ceva”, a subliniat Constantin Dascãlu. Europarlamentarul
Marinescu ºi-a completat colegul de
partid spunând cã prin modificarea
pragului va fi un sport naþional de
demis primarii.
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Norica Preduţ,
un Gepetto de poveste
al Teatrului „Colibri”
Dacă vă plac poveştile şi păpuşile, trebuie să o cunoaşteţi pe Eleonora Preduţ!
Norica, aşa cum îi spune toată lumea. De
40 de ani este unul dintre oamenii din
spatele scenei fără de care nici un spectacol al Teatrului pentru Copii şi Tineret
„Colibri” nu ar vedea luminile rampei.
Este şi mamă şi tată pentru mai toate personajele ce întâi capătă contur în schiţele scenografilor, apoi prind viaţă în mâinile actorilor. Adică sculptor şi constructor de păpuşi. Cu pricepere, cu dăruire,
Norica Preduţ împrumută fiecăreia un
strop din sufletul său. Ca un Gepetto de
poveste... în variantă feminină! „Scufiţa
Roşie”, „Balonul scăpat”, „Elefantul tras
pe sfoară”, „Prinţesa Majolenka”, „Păapărut ateliere. Mi-au spus tot ceea ce ştiau,
pentru că au fost oameni de caracter, dar meseria... se „fură”. Aşa că mai mult am „furat”!
- Oricât de idilică şi jucăuşă ar părea din afară, munca e muncă! E de
joacă să fii sculptor şi constructor de
păpuşi, doamna Norica Preduţ?
- Chiar de joacă nu e! Este muncă multă. Şi
provocare foarte multă! Au fost nopţi în care
eu nu am dormit pentru că nu ştiam cum va
trebui mânuită o păpuşă, ce sistem trebuie să
găsesc şi să realizez ca să iasă totul bine.

- Aţi învăţat de la artişti experimentaţi, care, mărturiseaţi
“Elefantul tras pe sfoară”
la un mo ment dat, ştia u să şi
co nstruia scă păp uşi, să le şi
mânuiască, să şi interpreteze. Cine
E muncă, e migală, e creativitate... din fieau fost cei cu care aţi ucenicit?
care câte un pic. Trebuie să ai, într-adevăr,
- Sunt cei cu care a pornit Teatrul de pădotare: nu poţi fără să ştii să desenezi, fără să
puşi în Craiova: Costel Ionescu, Adriana Staai id ee despre culori, despre forme, d espre
mate, Ivona Rudeanu – din păcate, dânsa nu
sculptură... Că dacă faci numai pe hârtie ceea
mai este azi. Şi, bineînţeles, l-am avut pe domce ai avut în gând, dar nu poţi să execuţi...
nul Eustaţiu Gregorian, de la care am învăţat
degeaba. Îţi trebuie abilităţi, dar îţi trebuie şi
meserie adevărată şi care a avut şi răbdare cu
pasiune. Adică să îţi placă ceea ce faci şi să
mine, pentru că eram neştiutoare. Foarte mult
nu te gândeşti: „Cât câştig din treaba asta?”.
am învăţat de la actorii bătrâni, care au făcut
Câştigi foarte mult sufleteşte...
această meserie din dragoste, din pasiune. Ei
au avut cu totul alte profesii, dar la un moE muncă de echipă „păpuşăritul” în Teatrul
ment dat viaţa i-a dus către Teatrul de pă„Colibri”. Iar Norica Preduţ, ca sculptor şi conpuşi... Pe-atunci era secţie a Teatrului Naţiostructor de păpuşi, e parte a acestei echipe, alănal. Făceau totul la început: construiau pături de regizor, scenograf şi actori, dar şi alături
puşi, decoruri... După aceea s-au separat, au
de tâmplar, tapiţer şi confecţioner. Prin specifi-
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cul muncii lor, aceştia din urmă, împreună cu ea,
realizează fiecare piesă ce compune păpuşa ori
decorul. Şi tot ei execută sistemele tehnice ale
mecanismului interior al marionetei după ce studiază schiţele scenografului. În atâta timp de
„păpuşărit” însă, nevoia a învăţat-o câte puţin
din fiecare meserie. «Este o muncă de colectiv,
nu poţi zice: „Până aici este treaba mea, de-aici
încolo e treaba altuia!”. Sunt momente în care
nu poţi să stai şi pui mâna pe ferăstrău, pe ciocan, pe cleşte, te duci şi la polizor! Trebuie să
faci! Chiar şi cu costumele păpuşilor... Croitorul le face, dar trebuie să îi dai linia, trebuie
îndrumat. Lucrând de atâţia ani, ajungi să

“Cartea cu Apolodor”

Povestea meşterei noastre de păpuşi începe
cu patru decenii în urmă, în 1973. Avea 19 ani,
absolvise Liceul de Artă din Craiova şi se gândea că o să devină profesoară de desen. Îi plăceau artele plastice, în general – în şcoală studiase şi grafică, şi pictură, şi sculptură –, aşa că
s-a îndreptat spre Institutul din Timişoara. Era
prima dată când ieşea din Craiova. În plus, navea de unde şti cum e cu examenele, cât de
riguroase sunt şi ce se cere. A „picat” prima.
Decepţie mare! Şi-a spus că va munci mai mult,
iar la anul, când va fi mai bine pregătită, va încerca din nou. Nu s-a mai întâmplat, căci între
timp paşii au purtat-o, vrând-nevrând, către Teatrul de păpuşi din Craiova. Mai fusese cândva, când era mică, dar aşa... cum se
duce orice copil, la spectacole.
„Nu m-am gândit niciodată că o să lucrez eu aici!”, afirmă, amuzată, Norica Preduţ, de parcă nici acum nu-i vine a crede
că i s-a întâmplat, totuşi, ei. Dar cum s-a
întâmplat? Profesorul de grafică din liceu,
Vasile Buz, o recomandase pentru un post
de sculptor de păpuşi pe o altă colegă a
sa, numai că aceasta luase deja un concurs la Direcţia Comercială. I-a zis atunci
Noricăi: „Du-te tu!”. Şi s-a dus. „Cum se
spune, n-am avut nici în clin, nici în mânecă, până în acel moment, cu teatrul de păpuşi, n-am avut pile... A fost o întâmplare,
dar se pare că aici a fost, pur şi simplu,
locul meu”, afirmă, iar zâmbetul şi un soi
de uimire copilărească îi înseninează chipul. I-a găsit la teatru pe directo r şi pe
scenografu l Eustaţiu Gregorian. Au angajat-o pe loc. „Bine, am să vin şi eu câteva luni ca să văd cum se lucrează şi să
învăţ meserie”, le-a spus. Şi a învăţat toată viaţa, ba spune că şi acum, după 40 de
ani, o face!

“Balonul scăpat”
te pricepi să le faci pe toate d e la cap la
coadă! Bine, nu este timp pentru asta...»,
povesteşte Norica Preduţ, în prezent şeful
atelierului de producţie al teatrului.
Ascultând-o, te-ai putea gândi că după 40
de ani de muncă în acest atelier, timpul i-a mai
„ştirbit” din răbdare. Nici vorbă! Convingerea
sa este şi acum fermă: indiferent ce ai face, trebuie să pui suflet, mai ales când te afli într-un
astfel de loc. «Asta este, de fapt, ideea: când
lucrezi într-un teatru nu poţi să mergi ca la serviciu. Adică mă duc, stau opt ore şi am plecat.
Nu! Te duci acasă şi te gândeşti: „Oare cutare
lucru cum trebuie făcut?”. Nu te poţi desprinde, chiar şi când gospodăreşti... Poate toci ceapă şi îţi spui în sinea ta: „Aaaa, ştiu cum să fac
volanul ăla ca că nu se desprindă!”. De-asta
zic... nu poţi să faci nişte lucruri numai pentru
bani şi fix în cele opt ore».

cală”, „Dănilă Prepeleac” sunt doar câteva dintre spectacolele pentru care a
„păpuşărit”, cel mai des ca mâna dreaptă a maestrului scenograf Eustaţiu Gregorian, căruia îi poartă o admiraţie şi un
respect aparte. A „furat” meserie de la
meşterii bătrâni, în timp a învăţat ce înseamnă să faci echipă, ştie să „profite”
de calităţile celor cu care lucrează şi se
străduieşte să le pună mereu în valoare.
Păpuşa sa este ca un copil care s-a născut, a crescut sub oblăduirea creatorilor
şi pleacă apoi să înfrunte realitatea vieţii
în spectacole... Dacă e pregătită sau nu,
Norica Preduţ găseşte răspuns pe figurile spectatorilor, în special ale copiilor...
Ei sunt cel mai sincer public!
- De câte ori s-a întâmplat să cereţi părerea unui copil despre munca dvs.? Sinceritatea pe cât de naivă, pe atât de crudă, ca şi fantezia
lor cred că sunt de mare ajutor atât
scenografului, cât şi sculptorului de
păpuşi!
- Contează foarte mult părerea copiilor! În
primul rând pentru ei lucrăm. Şi dacă un copil ţ i-a spus „Vai, ce frumoasă este asta!”,
atunci aşa este. Ei au o imaginaţie extraordinară... Înainte, noi făceam capul pă puşilor
într-o formă stilizată. Poate că acel cap era
de băieţel sau de fetiţă, dar în momentul în
care copilul îl vedea, te trezeai că îţi zice:
„Asta este o capră!”. Şi te gândeai: „Cum
a putut să spună că e capră?!”. Dar, dacă
te uitai mai bine, aşa, stilizat cum era, întradevăr... Deci, poţi să înveţi şi de la copii,
căci ei te pun la zid şi îţi spun franc în faţă
multe lucruri.
- Sunt convinsă că nu de puţine
ori rămâneţi uimită de comentariile
lor... Vă mai amintiţi remarci care vau stârnit râsul ori v-au pus serios
pe gânduri?
- Îmi aduc aminte că, la un moment dat,
au fost la noi la şcolarizare nişte persoane
din Libia, din Siria, nu mai ştiu de unde...
Unul dintre băieţi era negru. Lui i-a plăcut foarte mult Scufiţa Roşie – citise povestea – şi a desenat-o, dar într-o culoare mai...
mulatră, aşa... Şi cu părul verde. Când a
văzut-o însă unul dintre copii, a exclamat:
„Ce bronzată eee! Da’ părul de ce e verde?”. Au fost foarte dulci!
Talentul de artist plastic al Noricăi Preduţ se manifestă atât de frumos în sculpturalitatea păpuşilor, în expresivitatea lor, în
detalii de fizionomie şi de caracter. Iar de
mare ajuto r în munca sa nu îi sunt numai
copiii, ci şi actorii pe mâinile cărora încape păpuşa. „Trebuie să i-o dai actorului în mână şi
să-l vezi pe el că este mulţumit. Pentru că, dacă
el nu interacţionează cu păpuşa, îşi va face rolul, dar nu iese nimic ca lumea. De aceea actorii
urmăresc construcţia păpuşii de la început. Cei
care sunt interesaţi, desigur, şi mă doare când
văd că unii vin doar aşa... ca la serviciu. Dar în
general au dragoste pentru meserie şi fac cu
drag ceea ce fac. De multe ori vin şi stau lângă
mine şi întreabă tot felul de lucruri. Chiar şi eu
am nevoie de ei, pentru că unul e stângaci, altul
are mâna mai mare, altul mai mică, altul mânuieşte cu două degete... Fiecare om este altfel. Şi
contează foarte mult să lucrezi cu cel pentru
care faci păpuşa”.
După ce îi dă chip, Norica Preduţ merge întotdeauna să o vadă pe scenă. Luminile rampei
scot la iveală calităţile, dar şi defectele. „În tim-
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pul spectacolului mi-e drag să văd lucru făcut
de mine”, mărturiseşte cu vocea sa caldă. „Sunt
nemulţumită, de exemplu, când se întâmplă câteodată accidente, când actorului îi scapă ceva.
Îmi pare rău şi zic că poate este şi vina mea,
poate nici eu n-am făcut destul, poate...”. Când
vine vorba despre spectacole încununate cu
premii naţionale ori internaţionale la festivaluri
şi gale de teatru de păpuşi, bucuria este şi mai
mare: „Mulţi dintre actorii noştri au luat premii.
Iar eu m-am simţit părtaşă la ele. Pentru că am
zis că acolo este şi o fărâmă din munca mea”.
Câte chipuri a creat în cei 40 de ani Norica nu
mai ştie... Sunt sute! Şi toate i-au fost dragi!
- Din atâtea câte aţi creat, aveţi
un personaj favorit?
- Un spectacol îmi este foarte aproape de
suflet, pentru că e legat de viaţa mea personală. Este un spectacol de acum 32 de ani,
„Cartea cu Apolodor”. Eram însărcinată cu
fiul meu când lucram la el, în 1981. Am făcut
cam totul, dar n-am apucat să finalizez, trebuia să nasc. Am venit, după aceea, la premieră. De asta mulţi colegi de-ai mei îi spun
fiului meu Apolodor! Este spectacolul meu
de suflet. Un spectacol frumos, mare... Păcat
că a îmbătrânit...
- Dar vreo poveste, vreun destin mai
aparte al unui astfel de personaj?
- S ă şt iţi că mie mi-a p lăcu t fi ecare pă puşă pe care am făcu t-o, pe fiecare am i ubit -o
şi o iu besc. Şi îmi pare ră u că au îmbă trân it
şi ele... Da r ch ia r da că -s b ăt râ ne, ch ia r
da că spect acol ele sunt ca sate, mi e to t frumo ase mi se pa r! Ş i nu co ntea ză că este p ăpuşă sau că este costu m cu mască. Îmi amintesc d e „Balon ul scăp at”, un ul d intre primel e sp ecta cole la care am lucrat. Era un
personaj... un băieţel care avea un cap imens
şi costum... A fost o provocare pentru min e,
ca re n u lu crasem măşt i pâ nă a tunci. C um
să le fac să fie şi uşoare, să ai bă şi sta bili tate pe capu l actorului ? Actri ţa care interpreta era Rodi ca Prisăcaru, micu ţă d e st atură şi îmi era şi p rietenă... Mă tot gând eam
cu m să o a jut. Foa rte provocat or a fost pentru min e! Dar am reu şit până la u rmă! A fost
un sp ectacol fo art e fru mos, d in ti nereţ ea
mea, l a ca re am ţ inut fo arte mul t.
Sub och ii Noricăi Predu ţ, cortina Teatrulu i de păp uşi din Craiova s-a ridicat şi a căzu t de mii de ori. Person ajele cărora le-a d at
chip au fo st prot agonis tele a sute d e poveşti.
Bun e ori rele, ele, pers onajele, au s târn it s impatia sau în verşu narea micilor s pect at ori,
care, după caz, le-au rechemat la rampă cu
frenet ice aplauze ori le-au izgo nit în cotlo anele întun ecat e ale scenei, făcând ca binele
să triumfe mereu. Părt aşă la atât ea s ute de
des tine, in ima Noricăi a tresăltat de fiecare
dată cu emoţie. Dar înto tdeauna ferită de ochii
cercetători ai publiculu i, căci – deş i de-a lungu l timpului a în văţat şi să creeze, şi să mânu iască – a trece de cealaltă parte a co rtin ei
n-a tentat -o n icio dată. A apărut, la încep utu ri, în câtev a s pect acole şi at ât. „Am simţ it
că aici, la atelier, sunt eu. Atu nci eram tânără,
eram altfel şi putem să joc, mi s-a şi ceru t.
Dar am simţ it că aici este locu l meu. Şi cred
că am ales foarte bine”.
N-a tentat-o nici să caute de lucru în altă
parte, deşi a colaborat cu alte instituţii, inclusiv cu şcoli ori firme particulare, pentru care a
realizat păpuşi, măşti, mascote şi câte şi mai
câte. «Eu tot mereu glumesc spunând: „Să ştiţi
că sunt fidelă!”», râde Norica.
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- V-aţi ales şi cu...
b et eşuguri de p e
urma acestei meserii? Lucraţi cu tot felul de substanţe, cu
spatele încovoiat...
- E adevărat că am lucrat
cu substanţe, în spaţii improprii... A fost o perioadă, când
aveam sediul în clădirea de la Proiect S.A., în
care am stat într-un atelier fără lumină naturală de zi, nu aveam aer... Dimineaţa mirosea a
gaze de eşapament, pentru că lângă noi era un
garaj... Când eşti mai tânăr nu bagi toate lucrurile astea în seamă... E adevărat că acum,
când am făcut analizele obligatorii, nu respir
prea bine, a zis medicul! Şi aici, unde stăm acum,
este plin de mucegai. În plus, lucrăm cu prenadez şi cu aracet, toate sunt toxice...
- La capitolul „defecte profesionale” ce aţi trece? Aveţi obiceiul de
a „colecţiona” lucruri aparent inutile, pe care apoi să le folosiţi în atelierul de creaţie?
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şă”. Mai târziu, alături de Adriana Teodorescu,
actualul manager al Teatrului „Colibri”, Norica
a avut ocazia, în cadrul atelierelor de creaţie
organizate de Asociaţia Culturală GAG, să lucreze cu o mulţime de copii. Şi o va avea din
nou, căci teatrul anunţă debutul, luna viitoare,
al proiectului „Fabrica de poveşti” şi, odată
cu el, al atelierului „Ucenicul păpuşar”. „Copiii pot să facă lucruri minunate dacă îi stârneşti. Nici nu trebuie să îi direcţionezi, doar să
îi stârneşti! Mă bucur că de acum înainte vom
avea posibilitatea şi la teatru să lucrăm cu copiii. Poate unul dintre ei, mai târziu, va veni să
ne ia locul aici...”.

“Cheliuţă cel isteţ”

- Aţi făcut parte, alături
d e sceno g raful Eust aţ i u
Grego ria n şi t ea tro lo gul
A dria na Teo d orescu, di n
echipa graţie căreia s-a deschis, la Casa Băniei din Craiova, Muzeul Teat rului de
Păpuşi şi Animaţie. În urmă
cu ex act do i a ni, la Ga la
UNITER, i se acorda Premiul pentru proiecte inedite
şi realizări remarcabile. Cât
de important e acest proiect
pentru dvs.?
- A în semn at... a proa pe
ce în seamnă co pi lu l meu
pentru mine! A fost foarte

- Sunt recunoscută şi printre prietenele
mele pentru asta şi am dat tonul şi în atelier!
La mine nimic nu se aruncă, nici un nasture,
niciodată! Toate se aduc aici, pentru că odată şi odată li se găseşte întrebuinţare. Dar
asta a rămas de la domnul Gregorian, care,
tot aşa, aducea şi dânsul şi niciodată nu ne
lăsa să aruncăm nimic. Tot timpul aveam saci
plini şi, când se apuca să lucreze, zicea: „Hai,
desfaceţi-i!”. Îi desfăceam şi îşi alegea ceea
ce avea nevoie. Să ştiţi că din orice se poate
face ceva. Nu pot spune că sunt materiale de
bază, dar ne ajută foarte mult. Şi văd că fetele cu care lucrez la teatru la fel fac. Am noroc
că una dintre ele ţine minte tot şi ştie exact
unde să caute după ce ne trebuie!
Cu o mamă ca Norica Preduţ, s-ar zice că
„micul Apolodor” – Andrei – a fost cât se poate de norocos: a avut parte de mai multe păpuşi
decât toţi ceilalţi copii şi de joacă... cât cuprinde! Nu este însă chiar aşa: «Orice păpuşă pe
care am făcut-o pentru mine a stat puţin acasă,
imediat şi-a găsit locul în altă parte. Pentru că
n-am putut să ţin pentru noi, întotdeauna am
dat, zicând: „Lasă, să se bucure şi alţii”. Băiatul
meu venea aici, în teatru, şi avea parte de această bucurie, pe când alţ i copii, nu. Şi aşa s-a
învăţat să fie generos. Dăruia cu plăcere...».
Încă de-atunci, Norica a descoperit interesul pe care meşteşugul ei îl stârneşte celor mici.
Chiar băieţi fiind, prieteni de joacă ai fiului său,
i-a învăţat cum se realizează păpuşi simple. „Mă
uitam la ei că trăgeau şi la maşină! Aveau dorinţa asta de a învăţa. Copiii au o imaginaţie
foarte mare, ei din orice pot să-ţi facă o păpu-

important ce am făcut acolo. A fost muncă
foart e multă, dar atât de frumos am lu crat,
nici n-am si mţit cu m trec o rele... Sunt fo arte
mulţu mită! Şi nu pent ru că este primu l muzeu din ţară , dar chiar a i eşit ceva deosebit!
Poa te că se vor fa ce lu cruri mai bune deacum încolo, dar mă b ucur că Adriana Teodorescu a avu t tăria să pornea scă proi ectul
acesta, deşi cu foa rte multe piedici, mu ltă
împot rivire... Mă bucu r că am fost lân gă ea
şi că am păşit în a celaşi timp. Asta este importa nt, să fii umăr l a umăr cu cel cu care
lucrezi. Eu n u m-am d us la Ga la Premi ilor
UNITER, nu s-a pomen it numel e meu acolo,
dar pentru mine a fost o î mplinire extrao rdinară. E o încununare a activit ăţii: o viaţă
întreagă am făcut păpuşi, le-am văzut pe scenă, i ar acum sunt aco lo, în a cel muzeu...

- Ce faceţi când nu „păpuşăriţi”?
- Când nu „păp uşăresc”... lucrez d e to ate! Am coch etat şi cu moda, am avut şi un
at elier de cro itorie. Îna inte de ’89 lucram
pen tru Fond ul Pl asti c: reali zam t exti le u nica t, p e ca re l e i mpri mam. Po t sp une că î nto tdea una am făcut ce mi-a plă cut. Şi am
fă cut-o nu din orgoli ul d e artist, ci în tâi şi
în tâi ca să-mi reuşea scă , cu p asi un e. Am
făcut-o a poi şi pen tru ba ni. Multă lume spunea, referindu -se la mine: „Mă du c la cro ito reasa mea!”. Pe mine nu mă d eran jează.
În aint e de ’89 am deschis expozi ţii de d esig n textil . Dar pe urmă am rămas la stad iul
de a face pent ru a câştig a, n u pentru a expu ne. Pent ru că n umai din ce câştigi aici,
un de eşti anga jat, nu prea po ţi t răi...
Câţi mai s unt astăzi în ţară cei care meşt eres c păpuşi... greu de spus . Şi mai greu dacă
ne referim la cei care o fac cu pricepere, cu
dăruire, împru mutând fiecăreia un strop d in
su flet ul lor, din viaţ a lor... Aş a, ca un Gep etto de poveste! „E o meserie foarte rară. Atunci
când m-am angajat eu eram 42”, îşi aminteş te
No rica. „A cum prob abil că sunt em mai p uţin i, p entru că sun t teatre mai puţ ine. Multe
s-au d esfiinţat ori au dev enit secţii, alt ele au
închis atelierele, pent ru că nu şi-au mai p utu t permit e să le menţ ină, şi comandă păpu şi
în altă p art e”, ad augă, referin du-se mai cu
s eamă la rest ru ct urările
masive din 2010.
„Atunci când m-am an“Păcală”
gajat eu”… Su nt 40 de ani
de-atun ci. Se v or împlini
în toamna acest ui an, mai
p recis în o cto mb rie. Se
aprop ie, aşad ar, p en tru
Norica Pred uţ, ca ş i pentru atâtea păpu şi p e care
le-a creat , mo men tul... retragerii d in d eco r. În 2014
se va pensiona şi ce o frămân tă mai mult es te p e
mâinile cui v a lăsa această meserie. Două mâini dibace şi-ar d ori, de bu nă
seamă... „M i-ar plăcea să
vină cineva în locul meu...
Cin eva care să fi făcu t
Arte Plast ice şi s ă aibă d rago ste pent ru meserie”, mărturiseşt e. Vocea i s e în duio şează,
iar privirea îi cade pe cocoşul ciufulit cu pene
păcurii care se odihneş te în faţa s a, p e masa
de lucru d in atelier, în aint e de a-şi p rimeni
ţinuta pen tru o expoziţie de 1 Iunie. Lângă el
– o în treagă s uită de înaripat e din „Cocoş elul cu pene de aur”, to ate aşteptân du-ş i, cuminţi, rân dul...
40 de ani, pe care Norica Pred uţ nu se gândeşt e să-i sărbăto rească altfel d ecât făcând
ceea ce ştie cel mai bine. „Anul acesta noi, ca
inst ituţie, primim un sediu nou, avem un direct or nou – şi cu experien ţă, şi cu pregăt ire,
şi cu dragost e de meserie. Pen tru mine este
deja o sărbăt oare! Să ne dea Dumnezeu sănătate, să ne b ucurăm d e tot ceea ce av em!”.
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Spanghero, compania
responsabilã pentru
scandalul cãrnii de cal,
a intrat în lichidare
Compania francezã Spanghero,
aflatã la originea scandalului
cãrnii de cal în lasagna de vitã, este
scoasã la vânzare dupã ce a intrat
în linchidare judiciarã, a anunþat
preºedintele acesteia. Compania de
intermediere ºi procesare de carne a
intrat vineri în lichidare judiciarã,
cu posibilitatea de continuare a
activitãþilor în urmãtoarele trei luni.
„Considerãm cã cea mai bunã
soluþie este sã punem aceastã
structurã pe piaþã, pentru ca alþi
operatori sã asigure clienþii”, a
explicat preºedintele Barthélémy
Aguerre. În februarie, Spanghero a
fost acuzatã oficial cã a jucat un rol
esenþial în scandalul de amploare
europeanã ºi cã ar fi revândut în
deplinã cunoºtinþã de cauzã carne
de cal drept carne de vitã, fapt ce a
dus la pierderea a 70% din clienþi.

C O M E N TA R I U

Italia: Preºedintele Napolitano,
reales pentru un al doilea mandat
Preºedintele Giorgio Napolitano
(foto), cãruia îi expirã, la 15 mai
a.c., mandatul de 7 ani, a fost reales sâmbãtã, 20 aprilie, pentru încã
un mandat, dupã ce a acceptat, la
solicitarea expresã a liderilor mai
multor partide, acest lucru, pentru ieºirea dintr-un impas fãrã precedent. Susþinut de toate partidele, senatori, deputaþi, reprezentanþi
ai regiunilor, mai puþin Miºcarea 5

Stele, a lui Beppe Grillo, Giorgio
Napolitano a întrunit majoritatea
voturilor „marilor electori”, ceea ce
e o premierã în Italia. În vârstã de
87 de ani, el este deja cel mai vârstnic preºedinte din lume. A fost ales
pentru un nou mandat de 7 ani, dar
observatorii se aºteaptã sã demisioneze dupã rezolvarea crizei politice. „Eu consider cã mi-am oferit
disponibilitatea care mi s-a cerut”,

Solicitare de fonduri
federale pentru a face
faþã imigraþiei din România
ºi Bulgaria
Oraºe din Germania solicitã
asistenþã financiarã din partea
Guvernului federal pentru a face
faþã afluxului masiv de români ºi
bulgari. Conform statisticilor, în
ultimii cinci ani, numãrul românilor
ºi bulgarilor care au mers în
Germania s-a triplat, ajungând la
330.000 la sfârºitul anului 2012. Pe
fondul temerilor privind intensificarea imigraþiei românilor ºi bulgarilor
începând din 2014, oraºe cu
economii vulnerabile precum
Mannheim (sud-vest), Dortmund sau
Duisburg (vest) au cerut de curând
asistenþã financiarã federalã, pentru
a face faþã fenomenului numit
„imigraþia sãrãciei”. Sigmar
Gabriel, preºedintele Partidului
Social-Democrat (de opoziþie), a
pledat pentru crearea unui „fond”
special pentru ajutorarea oraºelor
confruntate cu imigraþia, acuzând
Guvernul federal de „neglijenþã” în
acest dosar.

Venezuela: Opoziþia
denunþã arestãri
în rândul protestatarilor
Reexaminarea alegerilor din
Venezuela „nu va modifica în nici
un fel rezultatele ce au oferit
victoria lui Nicolas Maduro”, a
declarat sâmbãtã vicepreºedinta
Consiliul Naþional Electoral
(CNE), Sandra Oblitas, care a
îndemnat „sã nu se creeze false
speranþe în legãturã cu reexaminarea (rezultatelor), care în nici un caz
nu va modifica rezultatul electoral”, potrivit AFP. Opoziþia
venezueleanã a depus un recurs
oficial la CNE, cu scopul de a
obþine renumãrarea voturilor de la
alegerile prezidenþiale desfãºurate
în 14 aprilie, a anunþat liderul
acesteia, Henrique Capriles, într-un
mesaj publicat miercuri pe contul
sãu de Twitter. De asemenea,
opoziþia a acuzat, sâmbãtã,
guvernul preºedintelui Nicolas
Maduro, cã a efectuat masive
arestãri în rândul manifestanþilor
care protesteazã, cu începere de
luni, faþã de rezultatul alegerilor, în
opinia lor marcate de nereguli,
noteazã AFP.
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externe

a explicat presei acest fost comunist, dupã ce a recunoscut cã a
primit vizita principalilor lideri politici din þarã. Pier Luigi Bersani,
Silvio Berlusconi, Mario Monti,
preºedinþii Camerei Deputaþilor ºi
Senatului, dupã eºecul desemnãrii
unui succesor, la capãtul a cinci
tururi de scrutin, au exercitat o
puternicã presiune asupra lui Napolitano, care, finalmente, a acceptat. A fost ales în ovaþii prelungite,
cu 740 de voturi (din 1.007), faþã
de numai 217 câte a întrunit Stefano Rodota, juristul susþinut de
Miºcarea 5 Stele, a lui Grillo. Acesta din urmã a denunþat „o loviturã
de stat” ºi a cerut militanþilor sãi
sã protesteze în faþa parlamentului. Toate celelalte partide, de la
dreapta la stânga extremã, au denunþat acest apel ca „iresponsabil”.
Vineri seara, cel de-al patrulea
scrutin s-a derulat dramatic pentru Partidul Democrat: doar 395 de
mari electori ai acestui partid au

votat pentru Romano Prodi, cu
101 mai puþin decât cei pe care
conta aceastã formaþiune. Fostul
preºedinte al Comisiei Europene ºi
de douã ori preºedinte al Consiliului de Miniºtri s-a retras, nu fãrã a
acuza cele derulate. Sã revenim la
Giorgio Napolitano: este pentru prima datã de la adoptarea Constituþiei italiene, în 1948, când un ºef de
stat acceptã reînnoirea mandatului
sãu. Liderul extremei stângi, Nichi
Vendola, a estimat cã „veritabilul
câºtigãtor este Silvio Berlusconi. Ar
putea impune un guvern de uniune
naþionalã, refuzat de stânga”. Preºedintele PD, Rosy Bindi, ºi secretarul naþional, Pier Luigi Bersani, ºiau prezentat demisiile în faþa parlamentarilor lor. Napolitano trebuie sã
desemneze o personalitate pentru a
forma guvernul. Unii analiºti se aºteaptã ca parlamentul sã devinã o
adunare constituantã, care sã modifice legea electoralã, contestatã de
toate forþele politice.

Phenianul a transferat încã Bilanþul seismului din China
douã rachete pe coasta de est s-a înrãutãþit: 180 de morþi
Coreea de Nord a transferat încã
nord-coreeanã a transferat zilele treºi peste 11.000 de rãniþi
douã rachete pe coasta de est, un
cute încã douã sisteme de lansare a
semnal cã regimul stalinist ar pregãti
un nou test balistic, pe fondul tensiunilor, informeazã agenþia sud-coreeanã Yonhap, citatã de publicaþia australianã „Sydney Morning Herald”.
Analiºtii se aºteptau ca regimul de la
Phenian sã efectueze un test balistic
pe 15 aprilie, într-o demonstraþie de
forþã cu ocazia ceremoniilor pentru
marcarea a 101 ani de la naºterea fondatorului þãrii, Kim Il-sung. Probabil
pe fondul ameninþãrilor americane, testul nu s-a concretizat, însã surse sudcoreene, citate de publicaþia „Sydney
Morning Herald”, afirmã cã armata

rachetelor Scud în provincia Hamgyong, situatã în nord-vestul þãrii. Anterior, Coreea de Nord transferase ºapte
lansatoare de rachetã pe litoralul Mãrii
de Est (Marea Japoniei). Totodatã,
Phenianul a reiterat, sâmbãtã, cã „Statele Unite nu trebuie sã se gândeascã
la o denuclearizare a Coreei de Nord
atât timp cât în lume existã arme nucleare. Pot exista negocieri între Republica Democratã Popularã Coreea
ºi SUA pe tema dezarmãrii, dar nu pe
tema denuclearizãrii” a reacþionat sâmbãtã, conform Reuters, ziarul oficial
nord-coreean Rodong Sinmun.

Cel puþin 180 de persoane
ºi-au pierdut viaþa, iar alte
11.227 au fost rãnite în
cutremurul care a zguduit
provincia centralã chinezã
Sichuan, a anunþat ieri dimineaþã comandamentul local
pentru situaþii de urgenþã, citat
de agenþia Xinhua. În continuare sunt date dispãrute 24
de personae, iar 91 de oameni
au fost scoºi în viaþã de sub
dãrâmãturi. La operaþiunile de
cãutare participã peste 17.000
de militari ºi poliþiºti. Cutremu-

rul s-a produs sâmbãtã, în
jurul orei locale 8.00 (3.00, ora
României), în apropierea
oraºului Ya’an, în districtul
Lushan, provincia Sichuan
(sud-vestul Chinei). Seismul a
avut magnitudinea de 6,6,
potrivit Institutului american
de geofizicã (USGS), în timp
ce specialiºtii chinezi au
mãsurat o magnitudine de 7,0.
Ulterior, s-au înregistrat 1.165
de replici, cea mai mare având
magnitudinea 5,8, potrivit
centrului de seismologie.

Cel de-al doilea suspect în cazul atentatelor de la maratonul
din Boston a fost capturat, dar nu poate fi interogat
Dupã patru zile de fricã, provocatã de dublul
atac cu bombã de la maratonul din Boston, soldat
cu 3 morþi ºi aproape 180 de rãniþi, locuitorii oraºului american au ieºit vineri searã în stradã, aplaudând poliþia, cântând ºi ovaþionând, bucuroºi cã
cei doi suspecþi, fraþii Tamerlan ºi Djohar Tsarnaev, au fost prinºi. Tamerlan Tsarnaev, în vârstã de
26 de ani, a fost ucis într-un schimb de focuri cu
forþele de ordine, în noaptea de joi spre vineri, iar
Djohar Tsarnaev (foto), în vârstã de 19 ani, a fost
capturat în noaptea de vineri spre sâmbãtã, dupã
ce, timp de 24 de ore, a avut pe urmele sale peste
9.500 de agenþi. Acum este internat în spital, în
stare gravã, urmând sã fie pus sub acuzare atât
pentru masacrul de la maratonul din Boston, cât ºi
pentru uciderea unui poliþist în campusul universitãþii MIT. Deocamdatã însã, acesta nu poate fi nici
mãcar interogat, fiind rãnit la gât ºi limbã în timpul
acþiunilor organizate de poliþie pentru capturarea sa,
relateazã 20minutes.ch duminicã. Amplul demers
de cãutare a tânãrului de 19 ani transformase Bostonul într-un oraº fantomã, traficul fiind oprit, în
timp ce familii au fost evacuate ºi autoritãþile au
impus ca cetãþenii care rãmân în casele lor sã nu-ºi
pãrãseascã domiciliul pe parcursul acþiunilor poliþiºtilor. „A existat un apel cãtre poliþia din Watertown. Un bãrbat a ieºit din locuinþa sa, dupã ce a

stat în casã toatã ziua, conform instrucþiunilor noastre. A ieºit ºi a vãzut sânge pe o barcã din curtea sa.
A deschis prelata bãrcii ºi a vãzut înãuntru un om
plin de sânge”, a povestit ºeful poliþiei din Boston,
Ed Davis, jurnaliºtilor cum s-a aflat de ascunzãtoarea suspectului. Bãrbatul a anunþat imediat poliþia,
declanºând intervenþia forþelor de ordine. Un elicopter, cu ajutorul unei tehnologii infraroºu ce permite reperarea emisiilor de cãldurã, a confirmat prezenþa suspectului sub prelatã. „Am avut un schimb
de focuri cu suspectul, care se afla în interiorul
bãrcii, iar, în final, echipa FBI specializata în salvarea de ostatici a pãtruns în barcã ºi l-a capturat pe
suspect, care era încã în viaþã”, a precizat ºeful
poliþiei din Boston. Din câte se pare, agenþii FBI îl
interogaserã în 2011 pe Tamerlan Þarnaev, în vârstã de 26 de ani, la solicitarea unui stat strãin, care
nu a fost dezvãluit. „Interogatoriul nu a produs informaþii clare, astfel cã dosarul a fost clasat”, precizeazã sursa citatã. Informaþia demonstreazã însã
cã cei doi fraþi erau cunoscuþi de autoritãþile federale americane înainte de atentatele din Boston.
Pãrinþii celor doi suspecþi sunt sceptici în legãturã
cu implicarea lor în acest act terorist, considerând
cã este posibil sã fie o înscenare, relateazã CNN.
„Li s-a fãcut o înscenare”, a declarat Anzor Þarnaev, tatãl celor doi, care locuieºte în republica rusã

Daghestan, potrivit CNN. „În mod clar este o înscenare. Este imposibil ca ei sã fi fãcut aºa ceva.
Sunt sigurã cã a fost o înscenare”, a spus ºi Zubeidat Þarnaeva, mama celor doi. Cei doi fraþi aveau
asupra lor ºase bombe, un pistol ºi o puºcã în timpul urmãririi din noaptea de joi spre vineri, care s-a
soldat cu moartea lui Tamerlan Þarnaev, a declarat
sâmbãtã Edward Deveau, ºeful poliþiei din Watertown, în cadrul unui interviu pentru CNN.
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Anunþul tãu!
TITULARI: S.C. VALEXA ENERGY
IZVORU S.R.L. prin administrator
DANIEL MIRICA anunþã publicul
interesat asupra declanºãrii etapei de încadrare cf. HG 1076/2004
privind procedura evaluãrii de
mediu pentru planuri ºi programe, în vederea obþinerii avizului
de mediu pentru PUZ – PARC
ENERGIE FOTOVOLTAICÃ, ÎMPREJMUIRE TEREN, ACCESE
DRUMURI – MUNICIPIUL CALAFAT, TARLAUA 111, PARCELA 856
– JUDEÞUL DOLJ. Prima versiune a planului poate fi consultatã
la sediul – A.R.P.M. Craiova, judeþul Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1,
din data de 18 aprilie 2013 (data
apariþiei primului anunþ) luni – joi
între orele 9.00-14.00 ºi vineri între orele 9.00-11.30. Publicul interesat poate transmite în scris
comentarii ºi sugestii pânã la
data de 6 mai 2013 (în termen de
15 zile calendaristice de la data
publicãrii celui de-al doilea
anunþ) la A.R.P.M. Craiova, judeþul Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, email: arpmdj@anpm.ro , în zilele
de luni-joi între orele 9.00-14.00
ºi vineri între orele 9.00-11.30.
ANIVERSÃRI
Cu ocazia aniversãrii zilei de naºtere ºi
împlinirii a 5 aniºori,
bunicii Gheorghe ºi
Alexandrina Miertescu ureazã dragei lor
nepoateANAMARIA
IRINA MIERTESCU,
sãnãtate, fericire ºi
noroc în viaþã.
Cu prilejul aniversãrii zilei zilei de naºtere ºi a numelui, soþiaAlexandrina Miertescu ureazã soþului
GHEORGHE MIERTESCU, viaþã lungã,
sãnãtate, fericire ºi
„La mulþi ani!”.

Cu ocazia aniversãrii zilei onomastice ºi aniversare ºi
împlinirea frumoasei vârste de 85 de
ani, familiile Costel
Bãazãverde, Dinculescu Ion Pãnescu, Theodor roºu,
Petre Gigea Gorun
ºi colegii din Cenaclul Epigramiºtilor
Olteni ureazã domnului GHEORGHE
MIERTESCU „La
mulþi ani!”, multã
sãnatate, fericire ºi
împlinirea tuturor
dorinþelor.
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CERERI SERVICIU
Solicit angajare, secretariat, administraþie.Telefon: 0763/17.23.63.
Absolvent al Facultãþii de Ingineria Mediului în Horticulturã, cu
experienþã în domeniul vânzãrii de materiale de construcþii,
caut loc de muncã în
aceste domenii. Telefon: 0351/802.028.
Doamnãserioasãcaut
de lucru ca menajerã.
Telefon:0758/152.881.
OFERTE SERVICIU
Caut restaurator mobilã veche lemn masiv.
Telefon:0745/602.422.
Caut femeie internã
pentru ajutor gospodãrie. Telefon: 0751/
016.612;0784/267.858.
Atelier de creaþie ºi
croitorie la comandã
angajeazã modelieri
cu experienþã. Telefon: 0760/652.522.
CURSURI
A.C.C.E.S. OLTENIA
organizeazã cursuri: Tehnician Topo
Cadastru, Asfaltator, Constructor
drumuri ºi poduri,
Formator, Inspector
resurse umane,
Asistent relaþii publice ºi comunicare,
Contabil, Agent comercial, Mãcelar,
Peisagist-floricultor,
Manager Proiect,
Auditor în domeniul
calitãþii, Expert achiziþii publice, plata în
rate. Strada “Sãrarilor” nr. 31 (incinta
COMAT DOLJ). Telefon: 0251/432.266;
0743/108.821.

MEDITAÞII
Meditez limba românã, orice nivel. Telefon: 0754/031.894.
Pregãtesc contabilitate – studenþi,
ºomeri etc. Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Meditez matematicã
orice nivel. Telefon:
0726/522.670.
PRESTÃRI SERVICII
RAIKKO ROOF VINDE ÞIGLÃ METALICÃ LA PREÞ DE
PRODUCÃTOR, 5,5
EURO/MP. MONTÃM ÞIGLÃ METALICÃ TIP LINDAB,
JGHEABURI ªI
BURLANE REPARAÞII ACOPERIªURI + PLACÃRI
POLISTIREN, DULGHERIE. OFERIM
CERTIFICAT DE
GARANÞIE, PREÞ
AVANTAJOS. EXECUTÃM ORICE FEL
DE LUCRÃRI LA
CASE. DISCOUNT
10%.TELEFON:
0740/519.461; 0762/
014.352.
Confecþionãm rame
ºi stupi. Telefon:
0728/571.069.
EXECUTÃM dulgherii, învelitor toate
tipurile de tablã, curãþãm jgheaburi ºi
reparãm. Telefon:
0748/417.501.
Înfiinþare societãþi ºi
asociaþii. Telefon:
0761/633.118; 0766/
000.580.
Servicii de vidanjare.
Telefon:0748/210.827;
0765/257.983.

Filmez ºi fotografiez la preþuri 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
marochinãrie. Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon:0722/943.220;
0771/215.774.
VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Craiova, preþ
30.000 euro, preþ
negociabil. Telefon:
0771/579.669.
APARTAMENTE
2 CAMERE

VÂND APARTAMENT 2 CAMERE,
DRÃGÃNEªTIOLT. TELEFON:
0763/265.251.
Vând apartament,
douã camere, semidecomandat, Brazdã, 34.000 euro, negociabil. Telefon:
0722/431.895; 0767/
761.131.
Vând apartament 2
camere, Brazda lui
Novac. Telefon:
0762/307.962.

3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere, Slatina,
zona ACR, parter,
cu toate dotãrile, preþ
negociabil. Telefon:
0762/620.432.
Vând apartament 4
camere decomandate. Zonã centralã
(Ciufulici). Telefon:
0351/809.765.
Vând apartament 4
camere, Lãpuº sau
schimb cu o casã
lângã Craiova. Telefon: 0766/483.542.
CASE

VÂND casã localitatea Bujoru, comuna
Vârvoru. Telefon:
0761/029.759.
Vând sau schimb
casã parter + etaj comuna Pleniþa, pretabil
firmã cu apartament
Craiova sau Bucureºti.
Ofer diferenþa.Telefon:
0741/178.132.
Vând gospodãrie
formatã din 2 case,
anexe ºi curte 38
ari, în Þigleºti, Valea
Stanciului. Telefon:
0721/502.003.
Vând proprietate
Cârcea-Viaduct, locaþie deosebitã. Telefon: 0721/995.405.
Vilã Braniºte Mãnãstire. Telefon: 0762/
638.632.
La 8 km de Craiova,
vând casã 6 camere
cu puþ american ºi
4000 mp, pomi, în Livezi, com. Podari. Telefon: 0251/522.579.
Vând casã Gherceºti.
4300 m2, pomi fructiferi, viþã-de-vie. Telefon: 0768/710.866.
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Vând casã cu etaj,
pod, subsol, construcþie solidã, zonã
centralã, Agronomie, 6 camere, 2
bãi, bucãtãrie, teren
462 m2, garaj. Telefon: 0726/275.943.
Schimb casa D+P
6 camere 2 holuri,
2 bãi, pivniþã teren
1300 mp utilitãþi
schimb cu 2 apartamente. Telefon:
0761/824.947.
Vând casã în Goicea Micã, stare
bunã (5 camere,
baie cu boiler electric, curte mare ºi
grãdinã) – 1.300 mp
(suprafaþã construitã: 600 mp).
Preþ: 35.000 lei, negociabil. Telefon:
0760/295.905.
TERENURI
VÂND teren Malul
Mare, 500mp. Telefon: 0763/638.766.
Vând teren 1275
mp cu viþã-de-vie
la Cârcea, preþ negociabil. Telefon:
0351/809.765.
Vând 2 ha pãdure
comuna Borãscu, judeþul Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Schimb 450 m2 teren
(cãpºunãrie) între
case, cu casã la þarã
în comunele învecinate sau vând. Telefon: 0763/616.711.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
VÂND teren agricol
comasat. Relaþii telefon: 0728/048.066.
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Vând 1500 mp în
Bãile Govora, “Belvedere”, împrejmuit,
lângã pãdure, toate
utilitãþile instalate. Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren Albeºti,
intravilan. Telefon:
0762/090.223; 0746/
068.061.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELEFON: 0743/088.899.
Vând teren central
330 mp deschidere
2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp
ºi 1900 mp în Vârvoru de Sus. Terenurile fiind la
stradã betonatã
având toate facilitãþile preþ convenabil. Telefon.
0746/467.922;
0744/220.492.
Vând teren 2600
mp pe ºoseaua
Craiova – ªimnicu
de Sus (600 mp de
Lacul Tanchiºtilor),
negociabil. Telefon:
0351/170.504.
AUTO
ROMÂNEªTI

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

Vând Volkswagen
Golf VI culoare alb, an
fabricaþie 2010, km
10.000,preþ8.500euro.
Telefon:0744/391.195;
0351/429.196.

Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabricaþie 2008, 39000
km, nerulat în România, motor 3500, dublã axã, capacitate
6,5 tone, preþ negociabil sau alte variante. Telefon: 0748/
99.55.94.
Vând KIA SPORTAGE, an fabricaþie
2005, preþ negociabil. Telefon: 0723/
221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, înmatriculat 1800 E,
negociabil. Telefon:
0740/316.002.
Urgent! Vând Mitsubishi Colt, an fabricaþie 2006, înmatriculat
România, 93000 km,
full option, preþ 3950
euro, negociabil. Telefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4, anul 1996,
70.000 km reali,
Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon:
0767/116.092.
VÂNZÃRI DIVERSE
Vând: clocitoare, bicicletã, telefon, feliator,
costum Giudo copii,
cearceafmedicinal.Telefon: 0785/634.748;
0351/461.140.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Telefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calculator, combinã frigorificã, loc de veci
(Craiova Nord),robot
de bucãtãrie, diverse. Telefon: 0762/
559.132.

Vând þiglã – Jimbolia
ºi cãrãmidã. Telefon:
0722/943.220; 0755/
139.772.
Vând mobilier apartament: dormitor (pat
matrimonial, douã
noptiere, ºifonier trei
uºi, comodã, oglindã), douã camere tineret, mobilier bucãtãrie, bibliotecã, canapea trei piese.
Stare bunã, preþ negociabil. Telefon:
0745/780.055.
Vând þuicã de 50 de
grade, 15 lei/L. Telefon: 0745/751.558.
Vând jaluzele verticale pentru sufragerie,
culoare portocaliu,
preþ foarte bun. Telefon: 0744/325.836;
0766/656.844.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977;0725/533.042.
Vând frigider Electrostar, combinã muzicalã CMS 205, piese
Dacia noi, piei bovinã
argãsite, calculator instruire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând faianþã micã
albã – faianþã micã
roz, negociabil. Telefon: 0770/334.168.
Vând maºinã de
spãlat, televizor color,
frigider clasa A. Telefon: 0742/884.839;
0351/463.661.
VÂND MOTOR PENTRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM ASFALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELEFON: 0731/989.215;
0251/425.651.
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Vând butelii aragaz
pentru voiaj, arcuri
spirale pentru suspensii dublurã la
Mercedes 190D, de
epocã. Telefon:
0251/598.518.
Vând masã lemn
masiv – ext.12 persoane, fotolii sculptate gen jilþ; dozator
bere + tub CO2, frigidere, scaun ergonomic, balanþã Berkel, cuier pom, aparat telefon-fax. Telefon: 0746/660.001.
Vând cadru metallic
pentru handicap,
masã sufragerie 6
persoane, chiuvetã
cu picior (ciupercã),
preþ negociabil. Telefon: 0351/446.918.
Vând set 16 piese
pentru gãtit etajat,
economic, rapid,
fãrã ulei. Cadou nuntã deosebit. Telefon:
0251/415.863; 0765/
027.337.
Vând 100 baniþe
grâu nou, preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând grâu nou, comuna Terpeziþa, 1
leu/kg. Telefon:
0760/191.641.
Butelii aragaz, douã
focuri pentru voiaj.
Arcuri spirale suspensii autoturism
Mercedes 190D,
1966. Telefon: 0251/
598.518.
Vândcovorpersan3,5/
2,5 grena – 60 lei; pãlãrie fetru nr. 55 nouã –
60 lei; telefon fix cu numere – 25 lei. Telefon:
0761/355.869.

Vând canistrã aluminiu 20 litri, ansamblu ax volan cu
pedaliere ºi contact cu cheie Dacia
1310 nou, arzãtor
încãlzire la gaze
sau butelie, arzãtoare gaze sobã,
reductor tub oxigen. Telefon: 0251/
427.583.
Vând 2 locuri de veci,
Cimitir Sineasca. Telefon: 0351/447.472;
0764/060.657.
Vând tablou, îngeri,
sfinþi, înrãmat, tablou picturã peisaj
pãdure. Preþ 25-40
lei. Telefon: 0767/
049.976.
Vând cositoare rotativã 1,90 lãþime ºi
plug PP2 pentru
tractor U 45. Telefon:
0757/624.843.
Vând bibliotecã, pat,
servantã, canapea,
ºifonier, vitrinã, bufet,
aspirator. Telefon:
0351/410.939.
Vând cãmãºi naþionale. Telefon: 0351/
459.222.
Vând 2 roþi cu jenþi
la 4 gãuri 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 Astra
F Caravan ºi 2
oglinzi exterioare, 1
interior pt. Dacia
1300. Preþ negociabil. Telefon: 0767/
517.023.
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Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în
Craiova, ªoseaua
“Bãlceºti” nr. 54, vinde
sãmânþã de floareasoarelui Favorit
ºi Performer, lucernã,
orzoaicã, ovãz ºi mazãre
la cele mai mici preþuri.
Relaþii suplimentare
la telefoanele:
0251/468.159
0785/292.188
Ozonator: purificã
aerul, apã terapeuticã, mâncare ecologicã, bãi terapeutice,
sterilizator rufe, tacâmuri, frigider. Telefon: 0724/512.304.
Vând drujbã electricã bunã, lanþ rezervã noi, burghierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând pãsãri de curte: curcani, gâºte,
gãini ouãtoare. Telefon: 0251/285.145;
0762/278.639.
Vând mobilã (diverse), covor persan 2/
3 ºi lãzi de lemn curate, preþ negociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând centralã electricã. Preþ negociabil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând centralã Vaillant 26 kw, membranã, apã caldã, defectã. Telefon: 0721/
483.933.

Vând 1 set cauciucuri iarnã 175/65
R14(82T) M+S
pneumant R cu jenþi
la 4 gãuri, preþ 700
Ron, negociabil. Telefon: 0724/281.744.
Vând putinã salcâm
50 vedre nouã –
douã uºi cu toc noi
pentru casã, cilindru
de cupru cu þeavã ºi
butoi galvanizat pentru þuicã. Telefon:
0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc
cu ferestre 3 canate
lemn, uºã apartament din lemn. Telefon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier, vitrinã, maºini de
cusut, covoare, încãlzitor pe gaze, instant
apã pe gaze, haine
din piele. Telefon:
0745/753.524.
Vând bufet stil neoclasic ºi pianinã. Telefon: 0737/265.196.
Vând capotã motor
Dacia 1100 nouã. Telefon: 0721/995.405.

publicitate

S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA
str. “Caracal” nr. 105
Experienþã de peste 40 de
ani VÃ OFERÃ ÎN CELE MAI AVANTAJOASE CONDIÞII DE PLATÃ CEA
MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ
GOSPODÃRESC: porþelan – sticlãrie, 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

Vând maºinã de
nervurat tablã, barã
inox rotundã, diametru 38 mm ºi lungã de
300 mm. Telefon:
0351/800.654.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cusut casnicã, simplã,
acþionatã manual. 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 argint 25
gr, Carol I 1881, 300
euro. Telefon: 0761/
355.869.
Vând avantajos centralã termicã pe
gaze, marca Anca –
Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon:
0722/680.138.

Vând mobilã dormitor ºi sufragerie, aragaz ºi frigider. Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãldurã instant
apã caldã, ºemineu
pe lemne – cãrbuni,
stare 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, marca Pocket 24 F, Italia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând cruce marmurã 1200/400/100
scrisã - 100 lei; foarfecã tablã 15 lei; vas
WC fontã cu plutitor
20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2m
X 2 m, tãblii nou –
nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46
bãrbat- fermoarnasturi-tineret, excepþional. Telefon:
0725/533.042.
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Conducerea
SC FRA
ŢII BA
CRIZ
FRAŢII
BACRIZ
anunţă programul de
lucr
u al Târ
gului
lucru
Târgului
Comercial Fraţii Bacriz:
Luni – V
ineri
Vineri
Q
9.00 – 20.00
Q Sâmbătă – Duminică
9.00 – 1
8.00
18.00
Vând sobã porþelan
– Meissen – (de
Saxa) model ºi culoare deosebite. Telefon: 0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie lemn masiv,
mobilã dormitor,
aragaz patru ochiuri,
frigider mare, mese,
scaune. Telefon:
0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi bibliotecã, birou,
masã. Telefon: 0251/
428.437.
Vând ceragem cu
ºi fãrã perinã 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.
Pictez tablouri,
portrete, peisaje,
naturi statice, icoane ulei ºi foiþã aur,
convenabil. Telefon: 0767/116.092.
Vând uºi ºi ferestre
cu geam. Telefon:
0351/170.645.

Vând cauciucuri
155X13 cu jantã,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
alternator 12V nou,
delcou motor Dacia nou. Telefon:
0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe lemne, putinã
nouã de 50 vedre
din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2
uºi cu toc pentru
casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând planºetã desen (mare) ºi indicatoare norme deviz ºi
alte cãrþi tehnice. Telefon: 0724/531.528.
Vând motor, motosapã Honda, echipament vânãtoare
din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea
berii, þinutã în butoi
de dud, minim 5 litri,
10 lei/L. Telefon:
0752/166.330.
Vând flori de camerã, balcon, în ghiveci
ºi rãsad de muºcate
cu floare bãtutã, alb,
frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
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CUMPÃRÃRI Cumpãr dormitor
APARTAMENTE sculptat, canapea,
Cumpãr apartament fotolii mãsuþã hol. Te2 camere parter- etaj lefon: 0761/824.947.
2 cu balcon. Telefon: ÎNCHIRIERI
0760/548.459.
OFERTE
GARSONIERE
ÎNCHIRIEZ casã FãVând camerã cãmin cãi, fãrã chirie, doar
Craioviþa Nouã. Tele- costurile întreþinerii. Tefon: 0736/429.876; lefon: 0760/428.582.
0758/937.083.
Închiriez apartaParticular! Cumpãr ment cu 2 camere
apartament – garsoni- decomandat, zona
erã, la stradã, parter, George Enescu,
maximum etajul 2. Te- strada Fãgãraº. Telefon: 0748/195.954. lefon: 0766/463.563.
Primesc în gazdã o
CASE
Cumpãr urgent casã fatã. Telefon: 0251/
4 - 5 camere + curte 428.437.
minimum 1000 mp, Închiriez spaþiu coutilitãþi. Telefon: 0723/ mercial 148 mp la
466.154.
demisol pretabil
bar, discotecã, caDIVERSE
Cumpãr polizor mic sino, birouri. Fipentru ascuþit lucruri liaºi. Telefon: 0769/
fine, poate sã fie ºi 784.998.
cu motor de maºinã Doresc sã închiriez
de spãlat. Telefon: sau sã cumpãr garsonierã – Brazdã în
0766/304.708.
Cumpãr convenabil blocurile G4, G5,
baterie maºinã 12V sau G6. Telefon:
x 55 AH, ROMBAT 0762/109.595.
sau MONBAT. Tele- Caut 1-2 colegi de
fon: 0722/382.970. apartament decoCumpãr tablou mare mandat, Brazda lui
peste 1,5 m, CAR CU Novac. Telefon:
BOI sau altul mai mare 0762/267.631.
ºi mai frumos. Telefon: P+E pretabil pentru
0766/304.708.
firme, creºe, grãdiCUMPÃR SPAÞIU niþã copii. Telefon:
COMERCIAL 70- 0 2 5 1 / 4 2 9 . 9 4 3 ;
80 MP. TELEFON: 0742/450.724.
0729/033.903.
Ofer spre închirieCumpãr tablouri, mo- re apartament 3
nede, timbre, cea- camere modificat
suri, icoane, cãrþi în 4 camere, blocupoºtale, medalii, ar- rile K, strada Pãlgintãrii, sãbii, obiecte tiniº, parter, acces
regaliste, acte, anti- bilateral, pretabil
chitãþi. Telefon: 0723/ firmã. Telefon:
926.322.
0744/541.452.
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Ofer spre închiriere apartament 2 camere, decomandate, ultracentral, etaj
2, mobilat, liniºte ºi
igienã deplinã, microcentralã, aer
condiþionat. Telefon: 0756/028.300,
0722/956.600.
Închiriez garsonierã Calea Bucureºti
(zona Institut),
complet mobilatã
ºi 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 camere, utilitãþi. Telefon: 0748/105.609.
Particular vând sau
închiriez pe termen
lung apartament
ultracentral, 4 camere, 2 bãi, mobilat, centralã termicã, tot confortul,
250 euro. Rog seriozitate! Telefon:
0720/001.909.
Închiriez garsonierã
bulevardul „1 Mai”. Telefon: 0785/886.507.
Închiriezapartamenttrei
camereG.Enescu.Telefon: 0763/589.837;
0740/240.421.
Primesc fete în gazdã, la bloc, lângã Medicinã. Telefon: 0770/
300.327.
CERERI

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

Salariat, 50 ani,
singur, nefumãtor,
neconsumator de
bãuturi alcoolice,
caut camerã cu
chirie, preferabil la
casã, zona Brestei. Preþ convenabil. Telefon: 0740/
895.691.
MATRIMONIALE
Intelectual craiovean cu vilã, pensionar, sãnãtos,
altruist, caut partenerã compatibilã. Telefon: 0251/
458.192.
Salariat, 50 de ani,
nefumãtor, neconsumator de bãuturi alcoolice, caut doamnã serioasã, fãrã
obligaþii, apropiatã
de vârstã. Telefon:
0740/895.691.
Domn singur doresc doamnã 65
ani, fãrã copii. Telefon: 0747/072.472.

Cumpãr spaþiu
comercial,
70-80 mp. Telefon:
0729/033.903
DIVERSE

Ofer unei pensionare sub 70 ani adãpost ºi cãldurã. Telefon: 0251/428.437.
PIERDERI
Pierdut borsetã cu
documente pe numele Covei Horea.
Gãsitorului ofer recompensã. Telefon:
0764/292.916.
CONDOLEANÞE
Familia Bugeac
este alãturi de familia Iancu ºi Anghel la marea durere suferitã prin decesul soþului, tatãlui, bunicului ºi socrului, cel ce a fost
minunatul om, col.
(r.) IANCU GHEORGHE. Dumnezeu
sã-l odihneascã!

Urmaºii familiei Ioanin din comuna Maglavit sã sune la
0721/995.405 pentru recuperare teren
agricol.
Singura argintãrie
din Craiova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual, cu argint la
schimb ºi manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar
pensionar, doresc,
contraretribuþie,doamnã pentru companie ºi
îngrijire. Telefon: 0351/
446.735, între orele
12.00 – 17.00.
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Bayern, un nou avertisment sever pentru Barça
FC Barcelona trebuie sã aibã mari
coºmaruri cu Bayern, în perspectiva
„dublei” din semifinalele Ligii Campionilor, a cãrei primã manºã va avea
loc mâine searã, la Munchen. Deºi
cu titlul în buzunar încã din urmã cu
douã runde, bãieþii lui Jupp Heynckes n-au fãcut vreo concesie nici în
deplasarea de la Hannover, câºtigând, sâmbãtã, cu un neverosimil 61. Adicã acelaºi rezultat cu care se
impuseserã ºi în faþa celor de la Wolfsburg, la mijocul sãptãmânii trecute, pentru a pãtrunde în ultimul act al
Cupei Germaniei.
Fãrã Mandzukici (suspendat cu
Barcelona), Kroos (accidentat ºi indisponibil o perioadã mai îndelungatã), Javi Martinez, Schweinsteiger,
Dante sau Lahm (toþi menajaþi), bavarezii s-au vãzut în avantaj încã de
la finele primului sfert de orã (16), odatã cu
autogolul semnat de Stindl. Pentru 2-0 a
punctat Ribery (23), dupã care au ieºit la rampã Gomez ºi Pizarro, fiecare cu câte o „du-

blã”, în minutele 40 ºi 62, respectiv 71 ºi 86.
De altfel, Pizzaro a fost ºi omul meciului, pe
lângã cele douã reuºite peruvianul trecânduºi în cont ºi douã „assist-uri”, la golurile 2 ºi

3-0. Pentru gazde, punctul de
onoare a venit din partea lui
Hoffmann, în minutul 84.
Hannover fusese ridiculizatã ºi în partida tur, încasândo la aceeaºi diferenþã, 5-0.
A fost a 26-a victorie pentru Bayern în cele 30 de etape scurse din Bundesliga,
dintre care ultimele 13 obþinute consecutiv.
89 de goluri au înscris bavarezii pânã acum în competiþia internã, adicã o medie fenomenalã de 2,96 pe meci.
Cât priveºte apãrarea, aceasta a cedat doar de 14 ori, 0,46
goluri pe meci.
Pe „AWD Arena”, Jupp
Heynckes a utilizat urmãtoarea formulã de echipã:
Neuer – Rafinha, Van Buyten, J. Boateng,
Alaba – Timoºciuk, L. Gustavo – Muller (Robben 46), Pizzaro, Ribery (Shaqiri 46) – Gomez
(Can 63).

TENIS

BRD Nãstase Þiriac Trophy, în faþa episodului cu numãrul 21
De astãzi, pânã duminicã, arenele BNR din Bucureºti vor gãzdui cel mai prestigios turneu din
circuitul ATP þinut vreodatã pe pãmânt românesc,
BRD Nãstase Þiriac Trophy
Ion Þiriac, proprietarul competiþiei, a declarat cã
ediþia din acest an, în total a 21-a, va fi cea mai
puternicã de pânã acum, ea fiind dedicatã lui Ilie
Nãstase.
Tenismanul sârb Janko Tipsarevici (28 de ani),
numãrul 10 mondial, a primit un wild-card din partea organizatorilor ºi va intra pe tabloul principal
de la turneul BRD Nãstase Þiriac Trophy. La simplu au mai primit câte un wild-card Adrian Ungur ºi
francezul Gael Monfils. Mai participã, printre alþii,
francezul Gilles Simon (13 ATP), italienii Andreas
Seppi (18 ATP) ºi Fabio Fognini (32 ATP), germanul Florian Mayer (30 ATP) sau rusul Mihail Iujnîi
(27 ATP).
Turneului internaþional de tenis ATP nu a fost
câºtigat pânã acum de vreun jucãtor român la simplu. Victor Hãnescu a reuºit cea mai mare perfor-

manþã, sã ajungã în finalã în 2007, dar a fost învins
în trei seturi de francezul Gilles Simon, cu 4-6, 6-3, 62. Simon este totodatã ºi campionul absolut, cu trei
trofee în palmares, ultimul chiar anul trecut.
Spaniolii au câºtigat cele mai multe ediþii – 7
(Montanes, D. Sanchez, Ferrer, Balcells, A. Martin, Clavet ºi Berasategui), urmaþi de francezi – 4
(Simon – 3 ºi Serra), argentinieni – 3 (Chela, Acasuso, Davin) ºi austrieci – 2 (Melzer, Muster).
Germania (Florian Mayer), Maroc (El Aynaoui),
Australia (Fromberg) ºi Croaþia (Ivanisevici) au
câte un trofeu.
La dublu, Horia Tecãu ºi suedezul Lindstedt au
triumfat anul trecut, la o distanþã de 14 ani dupã ce
Andrei Pavel ºi Gabriel Trifu câºtigau, în 1998, finala cu altã pereche din þara noastrã, George Cosac/
Dinu Pescariu: 7-6, 7-6. Victor Hãnescu ºi Andrei
Pavel au pierdut finala din 2005, iar George Cosac
ºi Ciprian Porumb pe cea din 1993. Horia Tecãu ºi
belarusul Max Mirnîi sunt favoriþi la câºtigarea probei la ediþia de anul acesta.

Program primul tur (simplu): Xavier Malisse (Belgia)
– Santiago Giraldo (Columbia), Guillermo Garcia Lopez
(Spania) – Horacio Zeballos
(Argentina), Adrian Ungur –
David Goffin (Belgia), Viktor
Troicki (Serbia) – Marinko
Matosevici (Australia), Tobias Kamke (Germania) – Paul-Henri Mathieu (Franþa), Fabio Fognini (Italia) – Gael Monfils (Franþa),
Tatsuma Ito (Japonia) – Daniel Brands (Germania),
Jarkko Nieminen (Finlanda) – Evgheni Donskoy
(Rusia), Gilles Muller (Luxemburg) – Lukas Rosol
(Cehia), Jucãtor venit din calificãri (stabilit asearã)
– Victor Hãnescu, Jucãtor venit din calificãri – Florian Mayer (Germania), Jucãtor venit din calificãri
– jucãtor venit din calificãri.
Janko Tipsarevici (Serbia), Mihail Iujnîi (Rusia), Andreas Seppi (Italia) ºi Gilles Simon (Franþa)
sunt calificaþi direct în turul urmãtor.

A luat sfârºit o aºteptare de mai bine de trei decenii!

St. Etienne a cucerit Cupa Ligii Franþei
Echipa cu cele mai multe titluri din campionatul Franþei, AS Saint-Etienne, a
reuºit, sâmbãtã searã, sã câºtige primul trofeu dupã 32 de ani. Este vorba de
Cupa Ligii Franþei, competiþie în a cãrei finalã a dispus cu 1-0 de Rennes. Unicul
gol al meciului a fost marcat fostul elev al lui Mircea Lucescu la ªahtior, Brandao, în minutul 18.
Victoria de pe „Stade de France” i-a asigurat lui St. Etienne prezenþa în ediþia

viitoare a Europa League.
Românul Bãnel Nicoliþã nu a luat parte la aceastã performanþã nici mãcar de
pe banca de rezerve, el nefãcând parte din lotul deplasat la Paris de Christophe
Galtier.
Accidentat în cea mai mare parte a sezonului, dar ºi ieºit din graþiile tehnicianului sãu, doar trei meciuri a bifat Nicoliþã din august încoace, toate în Ligue 1.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ GIMNASTICÃ
GIMNASTICÃ

GIMNASTICÃ
GIMNASTICÃ

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

Ce succes!

România, ºapte medalii la CE individuale de la Moscova
Reprezentanþii României au înregistrat o
performanþã excelentã la CE individuale de la
Moscova, obþinând în decursul celor trei zile
de concurs, încheiat ieri, nu mai puþin de ºapte
medalii.
„Perla” delegaþiei tricolore a fost Larisa

Iordache, care dupã medaliile de argint
cucerite vineri ºi sâmbãtã, la individual
compus ºi sãrituri, ieri a mai obþinut alte douã
distincþii. Una de aur, la bârnã, ºi o alta tot de
argint, la sol.
De asemenea, ieri au venit ºi celelalte trei

medalii. Un argint (la bârnã) ºi un bronz (la sol)
pentru Diana Bulimar, respectiv un argint la
sãrituri pentru Flavius Koczi.
Obiectivul delegaþiei conduse de antrenorii
Octavian Bellu ºi Mariana Bitang era câºtigarea
a 1-2 medalii ºi încã 1-2 clasãri pe locurile 4-6.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Digi Sport 1
19:00 – FOTBAL – Liga I: FC Braºov – Oþelul.
Digi Sport 2
13:00, 17:00 – TENIS ATP – BRD Nãstase Þiriac Trophy (Bucureºti):
ziua întâi / 22:00 – FOTBAL – Camp. Angliei: Man. United – Aston Villa.
Digi Sport 3
18:00 – POLO – Superliga Naþionalã: Steaua – Dinamo / 23:00 –
FOTBAL – Camp. Spaniei: Celta Vigo – Zaragoza.
Dolce Sport 1
20:45 – FOTBAL – Liga I: Steaua – Petrolul.

Antena 1
20:45 – FOTBAL – Liga I: Steaua – Petrolul.
Eurosport
12:00, 16:30, 21:00, 0:00 – SNOOKER – CM de la Sheffield (Anglia): ziua a treia.
Eurosport 2
12:00, 16:30 – SNOOKER – CM de la Sheffield (Anglia): ziua a treia /
19:00 – FOTBAL – Camp. Poloniei: Ruch Chorzow – Polonia Varºovia /
21:15 – FOTBAL – Liga secundã germanã: MSV Duisburg – FC Koln /
23:15 – SNOOKER – CM de la Sheffield (Anglia): ziua a treia.

BUNDESLIGA – ETAPA A 30-A
M’gladbach – Augsburg
1-0
Dortmund – Mainz
2-0
Leverkusen – Hoffenheim 5-0
Hannover – Bayern
1-6
Hamburg – Dusseldorf
2-1
Frankfurt – Schalke
1-0
(La oaspeþi, Ciprian Marica a jucat pânã la pauzã)
Werder – Wolfsburg
0-3
Stuttgart – Freiburg
2-1
(Alexandru Maxim a fost integralist la învingãtori,
evoluând pânã în minutul 83)
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Nurnberg – Furth.
1. Bayern
81
10. Stuttgart
39
2. Dortm.
61
11. Hannov.
38
3. Leverk.
53
12. Nurnb.*
38
4. Schalke
46
13. Wolfsb.
37
5. Freiburg
45
14. Werder
32
6. Frankfurt
45
15. Dussel.
30
7. M’bach
44
16. Augsb.
27
8. Hamburg
44
17. Hoffenh.
24
9. Mainz
39
18. Furth*
15
PRIMERA DIVISION – ETAPA A 32-A
Mallorca – Rayo
1-1
Granada – Valladolid 1-1
(La gazde, Gabriel Torje a jucat începând cu minutul 64)
Real M. – Betis
3-1
Barcelona – Levante
1-0
Valencia – Malaga
5-1
Getafe – Espanyol
0-2
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Deportivo – Bilbao,
Osasuna – Sociedad, Sevilla – Atletico.
Astãzi: Celta – Zaragoza.
1. Barcelona
84
11. Sevilla*
42
2. Real M.
71
12. Levante
40
3. Atletico*
65
13. Vallad.
39
4. Socied.*
54
14. Bilbao*
35
5. Valencia
53
15. Osas.*
31
6. Malaga
50
16. Deport.*
29
7. Betis
48
17. Granada
29
8. Rayo
45
18. Mallorca
28
9. Getafe
44
19. Zarag.*
27
10. Espan.
43
20. Celta*
24
LIGUE 1 – ETAPA A 33-A
Montpellier – Lyon
1-2
Marseille – Brest
1-0
Bastia – Lille
1-2
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Nancy – Evian TG,
Sochaux – Bordeaux, Reims – Valenciennes, Toulouse
– Lorient, Paris SG – Nice.
Partidele St’Etienne – Ajaccio ºi Rennes – Troyes se
vor disputa miercuri, deoarece echipele gazdã ale celor
douã jocuri au disputat în acest weekend finala Cupei
Ligii Franþei.
1. Paris SG*
67
11. Toulou.*
41
2. Marseille
61
12. Bastia
39
3. Lyon
59
13. Reims*
37
4. Lille
56
14. Valenc.*
37
5. St’Etien.*
54
15. Ajaccio*
35
6. Nice*
54
16. Evian*
34
7. Montpel.
48
17. Soch.*
32
8. Lorient*
47
18. Nancy*
31
9. Bord.*
46
19. Brest
29
10. Rennes*
42
20. Troyes*
25
SERIE A – ETAPA A 33-A
Genoa – Atalanta
1-1
Udinese – Lazio
1-0
(ªtefan Radu nu a fãcut parte din lotul formaþiei vizitatoare)
Inter – Parma
1-0
(La gazde, Cristi Chivu a intrat pe teren în minutul 84)
Napoli – Cagliari
3-2
Siena – Chievo
0-1
(La oaspeþi, Adrian Stoian a fost utilizat din minutul 66,
în timp ce Paul Papp a rãmas pe banca de rezerve)
Catania – Palermo
1-1
Roma – Pescara
1-1
(Bogdan Lobonþ a fost rezervã la formaþia capitolinã)
Bologna – Sampdoria
1-1
Fiorentina – Torino
4-3
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Juventus – Milan.
1. Juventus*
74
11. Bologna
39
2. Napoli
66
12. Parma
39
3. Milan*
59
13. Chievo
39
4. Fiorentina
58
14. Sampd.
38
5. Inter
53
15. Atalanta
38
6. Roma
52
16. Torino
36
7. Udinese
51
17. Siena
30
8. Lazio
51
18. Genoa
29
9. Catania
48
19. Palermo
29
10. Cagliari
42
20. Pescara
22
PREMIER LEAGUE – ETAPA A 34-A
Fulham – Arsenal
0-1
Norwich – Reading
2-1
QPR – Stoke
0-2
Sunderland – Everton
1-0
Swansea – Southampton
0-0
West Brom – Newcastle
1-1
(La gazde, Gabriel Tamaº nu s-a regãsit în lot)
West Ham – Wigan
2-0
Tottenham – Man. City
3-1
(Costel Pantilimon a fost rezervã la ospeþi)
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Liverpool – Chelsea;
Astãzi: Man. United – A. Villa.
1. United*
81
11. Fulham
40
2. City*
68
12. South.
39
3. Arsenal
63
13. Norwich
38
4. Chels.**
61
14. Sunderl.
37
5. Tottenh.*
61
15. Stoke
37
6. Everton
56
16. Newca.
37
7. Liverp.*
50
17. A.Villa*
34
8. West B.*
45
18. Wigan*
31
9. Swansea*
42
19. QPR
24
10. West H.
42
20. Reading
24
(*) – un meci mai puþin.
(**) – douã meciuri mai puþin.
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Craiova, eliminată
rapid din play-off
Suporterii au fost alături până
la capăt de echipa de baschet a
Universităţii Craiova, aces ta însemnând jocul de sâmbătă de la
Mediaş. Un grup de 20 de fani din
Bănie i-au încurajat pe băieţii lui
Mandic pentru a prelungi seria din
sferturile play-off-ului, iar aceştia
au dat această s enzaţie până în
ultimul parţial. Fără Dzambic,
Bureau şi Drăguşin, dar şi fără nimic de pierdut după 0-2 la general, Craiova evoluat trei sferturi la
nivelul adversarului. Aşa cum s-a
întâmplat în acest scurt parcurs

din play-off, Seals a fost cel mai
bun jucător al Ştiinţei, cu 21 de
puncte şi 5 recuperări, secondat
de Hallik, cu 15 puncte şi 6 recuperări. Petrişor a stat cel mai mult
pe parchet şi a avut prestaţie onorabilă, însă a reuşit doar 2 puncte. Gazdele nu au resimţit absenţa
lui Krstanovic, fiind Mladenovic
a făcut un joc excelent sub panou,
intrând în double-double c u 18
puncte şi 10 recuperări. Echilibrul
s-a rupt pe final şi cu ajutorul brigăzii de arbitri, care a ţinut să se
asigure că surpriza nu se va pro-

duce şi au luat câteva decizii jenante în favoarea gazdelor, inclusiv un fault antisportiv acordat lui
Orbeanu, deşi pivotul Ştiinţei nici
măcar nu-şi atinsese adversarul.
Pe final, Mandic le-a acordat tuturor jucătorilor şansa de a juca.
Team-managerul Marius Toma a
fost cel care a caracterizat meciurile din play-off şi întregul campionat: „Ne-am fi dorit mai mult,
dar am întâlnit o echipă foarte puternică. Totuşi, am făcut istorie
pentru baschetul craiovean şi felicit staff-ul tehnic şi jucătorii.

Mulţumim fanilor, care au făcut
istorie în tribune”. La final, Gaz
Metan Mediaş – Universitatea Craiova 86-75 (20-22, 26-21, 16-13,
24-19). Andelko Mandic a mizat
pe: Petrişor (2), Habus (10), Seals
(21), Miskovic (2), Hallik (15), pe
parcurs intrând şi: Orbeanu (9),
Corneanu (2), Gavrilă, Djurasovic (5), Kabengele (9).

LIGA I – ETAPA A XXVII-A
„U” Cluj – Gaz Metan
3-4
Au marcat: Hidişan 36, Tony 68, Apostu 78 / D. Roman 25, Bawab
39, C. Petre 66, C. Gheorghe 69.
CS Turnu Severin – CSMS Iaşi
2-1
Au marcat: Fl. Costea 60, Joel 79 / Onofraş 44.
Viitorul – Rapid
1-2
Au marcat: Voicu 41 – aut. / M. Roman 52, Oros 60.
Meciurile Astra – Ceahlăul, Gloria Bistriţa – CFR Cluj, Concordia
– FC Vaslui şi Pandurii – Dinamo s-au jucat aseară.
Astăzi
FC Braşov – Oţelul
– ora 19.00 (Digisport 1)
Steaua – Petrolul
– ora 20.45 (Ant.1 şi Dolce1)

CLASAMENT
M
Steaua
26
Petrolul
26
Astra
26
4
Pandurii
26
5
Dinamo
26
6
Vaslui
26
Rapid
27
Mediaş
27
CFR Cluj
26
FC Braşov
26
Oţelul
26
„U” Cluj
27
Viitorul
27
Ceahlăul
26
Concordia
26
Severin
27
Iaşi
27
Bistriţa
26
LIGA I - ETAPA A XXVI- A

V
20
13
14
14
13
11
11
10
9
9
8
7
5
7
6
5
6
3

E
4
9
5
5
7
8
8
7
9
8
9
8
12
6
7
8
4
8

Î
2
4
7
7
6
7
8
10
8
9
9
12
10
13
13
14
17
15

G
60-21
40-21
49-26
40-35
39-27
36-27
28-25
33-38
41-31
32-35
29-31
27-42
31-40
32-43
21-41
25-36
26-40
18-48

P
64
48
47
47
46
41
41
37
36
35
33
29
27
27
25
23
22
17

* Primele 3 echipe plus câştigătoarea Cupei
României vor evolua în cupele europene, în timp
ce ultimele patru clasate vor retrograda.

Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova organizează zilnic înscrieri la fotbal, pentru grupele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Cantonament Universitatea CraiovaLuncă.
Relaţii la telefon:
0743167634 - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)
0752190536 - antrenor Ciocan Ion (2003)
0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)
0723622961 – antrenor Ustabacieff Dandu (2005)
0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)
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