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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Cum n-au făcut nimic, Popescu-
le? Au inaugurat luna trecută o ju-
mătate de kilometru de autostradă,
aşa că luna viitoare au ce repara.
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Craiova a
punctat din nou: Hyperion, o revoluţie în

transportul feroviar
român
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Softronic Craiova, singura fabrică de

locomotive din Sud-Estul Europei, a fa-
bricat primul tren electric din Româ-
nia – Hyperion,  pentru care s-a folosit
cea mai nouă tehnologie în domeniu,
respectând standardele de interopera-
bilitate europene. Costul total al pro-
iectului a fost de peste 10 milioane euro,
cu tot cu prototip, dar preţul cu care
acest tren s-ar putea vinde este în jur
de 5 milioane de euro. În prezent, tre-
nul a fost finalizat şi efectuează teste
de viteză. Acesta reprezintă o revoluţie
în transportul feroviar român, fiind pri-
ma ramă electrică cu podea joasă şi
tracţiune asincronă produsă de indus-
tria românească de profil şi poate fi con-
struită în două variante de viteză ma-
ximă, de 160 km pe oră, respectiv 200
km pe oră. Pasagerii vor beneficia de
un interior cu dotări moderne şi insta-
laţii de aer condiţionat în fiecare vagon,
de un grad înalt de confort şi condiţii
optime de transport.
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Inspectorul
şcolar general,
Georgică
Bercea Florea:

„E ca în
sport, jucăm
pe goluri!”

Pe raftul de onoare al învăţământului doljean se în-
grămădesc zeci de premii şi diplome, între care strălu-
cesc medaliile de aur şi argint obţinute la competiţii gre-
le, naţionale şi  internaţionale. Aceştia sunt elevii de ex-
cepţie ai Doljului, îndrumaţi de profesori dedicaţi profe-
siei, care au muncit mult în 2013 şi cu care ne mândrim.
Inspectorul şcolar general Georgică Bercea-Florea este
de părere că un premiu important trebuie să fie acordat
şi întregului învăţământ doljean care a câştigat procente
bune la examenele naţionale.

Consiliul
Judeţean Dolj :
13 milioane
de euro, investiţii
în Sănătate

Ce se întâmplă la Cosove ni,
localitate  în buza Craiovei, de
cât e va l uni,  pare  de cu pat
dintr-un film de desene anima-
te . De şi mai de grabă putem
vorbi de un circ sordid.  Niş te
consilieri locali, 13 la număr,
care îşi zic „de stânga” şi „de
dreapta”, de fapt nişte vele i-
tari re sentimentari, nu s-au
mai putut suporta unii pe al-
ţii, decizând să nu mai parti-
cipe , repetat, la şe dinţele Con-
siliului Local.

Coşoveni: Când
Ilie şi Dorel fac...
administraţie
locală
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METEO
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Preºedintele se aflã
de ieri ºi pânã marþi
în Israel ºi Teritoriile
Palestiniene

Preºedintele Traian Bãsescu se
aflã, de ieri pânã mâine, în vizite
de stat în Israel ºi Teritoriile
Palestiniene, a informat Adminis-
traþia Prezidenþialã. Astãzi de
dimineaþã, acesta va fi primit la
reºedinþa prezidenþialã „Beit
Hanasi” de cãtre preºedintele
Statului Israel, Shimon Peres,
apoi va merge la sediul Guvernu-
lui, unde va susþine scurte
declaraþii de presã împreunã cu
prim-ministrul Benjamin Netanya-
hu. Tot astãzi, Bãsescu va merge
la Cimitirul Eroilor Israelieni -
pentru a depune o coroanã de
flori la mormântul lui Theodor
Herzl, va vizita Muzeul Memorial
al Martirilor ºi Eroilor Holocaus-
tului „Yad Vashem”, unde va
participa la ceremonia de
aprindere a „Flãcãrii Veºnice” ºi
va depune o coroanã de flori,
apoi la Biserica Sfântului
Mormânt ºi la Zidul Plângerii.
Seara, Shimon Peres va oferi un
dineu de stat în onoarea omolo-
gului român. Mâine, Bãsescu va
avea convorbiri cu preºedintele
Knessetului Statului Israel, Yuli
Edelstein, ºi va vizita Aºezãmân-
tul Bisericii Ortodoxe Române la
Locurile Sfinte. În jurul prânzu-
lui, Bãsescu va fi primit de
preºedintele Teritoriilor Palesti-
niene, Mahmoud Abbas, cu care
va susþine ºi o declaraþie de presã
comunã. La Ramallah, Traian
Bãsescu va avea o întâlnire cu
reprezentanþii comunitãþii
româneºti din Teritoriile Palesti-
niene, iar la Tel Aviv o întâlnire
cu reprezentanþii comunitãþii
româneºti din Israel.

Rusia a intensificat, în ultimele sãptãmâni, mai exact
din decembrie 2013, exporturile de echipamente mili-
tare în Siria, respectiv vehicule militare, drone ºi bom-
be teleghidate, în încercarea de a susþine regimul
Bashar Al-Assad în confruntãrile cu insurgenþii, pre-
cizeazã Reuters. Aceste exporturi se deruleazã inclu-
siv prin intermediul unor companii de profil din Ro-
mânia, Bulgaria ºi Ucraina, potrivit unor surse. Mi-
nisterul român al Afacerilor Externe a dezminþit însã
ferm orice informaþie pe aceastã temã. „Zeci de avioane
militare de transport Antonov 124 au adus în Siria
vehicule militare, echipamente de supraveghere, ra-
dare, sisteme electronice de luptã, piese de elicopte-
re ºi bombe teleghidate”, precizeazã o sursã din ca-
drul serviciilor de securitate din Orientul Mijlociu.
„Experþi ruºi piloteazã drone în Siria pentru a ajuta la
localizarea poziþiilor insurgente, pentru analizarea ca-
pacitãþilor militare rebele ºi pentru coordonarea bom-
bardamentelor forþelor subrdonate regimului sirian”,
explicã o altã sursã. Un specialist din domeniul in-
dustriei internaþionale a comerþului cu armament a
confirmat intensificarea exporturilor de arme ruseºti.
„În Siria sosesc echipamente militare, iar Rusia fie le
trimite singurã, fie preluând echipamente stocate în
zone ale Mãrii Negre precum Bulgaria, România sau
Ucraina, unde existã un surplus de armament. Furni-
zorii din regiune nu îºi pot permite sã supere Rusia”,
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explicã oficialul citat de Reu-
ters. Experþii care urmãresc
transporturile de armament au
precizat cã Bulgaria, România
ºi Ucraina au stocuri de arma-
ment uºor de tip rusesc pro-
duse în aceste þãri pe vremea
Uniunii Sovietice. Purtãtorul
de cuvânt al diplomaþiei bul-
gare a declarat cã Oficiul in-
terguvernamental bulgar nu a
autorizat tranzacþii de arma-
ment cu destinaþia Siria. De
asemenea, Ministerul Aface-
rilor Externe de la Bucureºti a
comunicat, pentru Reuters, cã
propriul departament pentru
controlul armamentului nu a
înregistrat ºi nu a autorizat
operaþiuni comerciale strãine care sã implice echipa-
mente militare cu Siria pentru anii 2013 sau 2014. Mos-
cova, care încearcã sã îºi sporeascã influenþa diplo-
maticã ºi economicã în Orientul Mijlociu, furnizeazã
de mult timp echipamente militare regimului de la
Damasc. Însã intensificarea exporturilor ruse de ar-
mament intervine într-o etapã crucialã a conflictului
sirian, în contextul conferinþei de pace Geneva II –

care va începe miercuri în Elveþia, ºi al preocupãrilor
pe care Occidentul începe sã le aibã în legãturã cu
grupurile islamiste radicale din Siria. Siria se confrun-
tã, începând din martie 2011, cu revolte reprimate vio-
lent ºi confruntãri între grupuri insurgente afiliate opo-
ziþiei ºi serviciile de securitate subordonate regimului
Bashar al-Assad. Bilanþul violenþelor este, potrivit di-
verselor estimãri, între 100.000 ºi 130.000 de morþi.

Baºcanul Gãgãuziei, Mihail Formu-
zal, a apãrat dreptul unitãþii autonome
la referendum, subliniind cã susþine
statalitatea Republicii Moldova, spre
deosebire de preºedintele României,
Traian Bãsescu, care, în opinia sa, me-
ritã sã fie declarat persona non grata,
potrivit site-ului oficial al UTA Gãgãu-
zia. „Acþionãm într-un cadru constitu-
þional, nu încãlcãm nimic. Avem drep-
tul sã organizãm un referendum con-
sultativ pe teritoriul Gãgãuziei”, a afir-
mat Formuzal, subliniind cã „acþiunile
noastre sunt în conformitate cu Legea
privind statutul juridic special al Gã-
gãuziei, care prevede cã regiunea are
dreptul la autodeterminare, în cazul în
care Republica Moldova îºi va pierde
suveranitatea”. „Pledãm pentru pãstra-
rea statalitãþii Republicii Moldova”, a
explicat Formuzal în cadrul unei ºedin-

þe cu primarii din regiune (care are o
populaþie de aproximativ 155.000 de
persoane, dintre care peste 80% sunt
gãgãuzi - populaþie ortodoxã, de origi-

ne turcã). Comentând decizia Procura-
turii Generale a Republicii Moldova de
a deschide, la 9 ianuarie, un dosar pe-
nal vizând reprezentanþii locali care

continuã sã facã pregãtiri
pentru consultarea popularã
din 2 februarie, baºcanul a
menþionat cã în Republica
Moldova cauzele penale sunt
intentate împotriva celor care
susþin „statalitatea” ei, ºi nu
împotriva persoanelor care
pledeazã pentru desfiinþarea
acestui stat. „De ce nu a fost
intentat nici un dosar penal
celor care au pledat ºi pledea-
zã pentru lichidarea statului
moldovenesc? De ce pânã
acum autoritãþile de la Chiºi-
nãu nu l-au declarat pe (pre-
ºedintele Traian) Bãsescu

persona non grata pentru declaraþiile
sale? Din contrã, cei care pledeazã
pentru pãstrarea Republicii Moldova
sunt urmãriþi penal în aceastã þarã”, s-
a indignat baºcanul UTA Gãgãuzia.
Administraþia din Gãgãuzia a intensifi-
cat pregãtirile pentru referendumul din
2 februarie, decis în noiembrie anul tre-
cut, unde alegãtorii sunt chemaþi sã
opteze între aderarea Republicii Mol-
dova la UE sau apropierea de Uniunea
Vamalã, dar ºi o eventualã independen-
þã, iniþiativã criticatã dur de Chiºinãu.
Preºedintele Traian Bãsescu a decla-
rat joi, 16 ianuarie, la Bruxelles, dupã o
întâlnire cu preºedintele Consiliului Eu-
ropean, Herman Van Rompuy, cã a
atenþionat, în discuþia cu acesta, „asu-
pra riscurilor din Gãgãuzia ºi Trans-
nistria”, referindu-se inclusiv la refe-
rendumul din 2 februarie.

Baºcanul Gãgãuziei: Traian Bãsescu ar trebui declarat persona non grata

Secretarul de stat în Ministerul Sãnãtãþii Raed
Arafat a anunþat sâmbãtã, într-o conferinþã de pre-
sã la Târgu Mureº, cã pentru acest an s-au alocat
de la buget 270 de milioane de lei pentru cinci ti-
puri de acþiuni prioritare legate de medicina de ur-
genþã, „complementare” acesteia, pe programe de
terapie intensivã, infarct, traumã, accidente vas-
culare cerebrale ºi recoltare mobilã de sânge, trans-
mite corespondentul Mediafax. Concret, este vor-
ba despre finanþarea materialelor sanitare ºi a con-
sumabilelor necesare bolnavilor care ies de la Uni-
tãþile de Primiri Urgenþe (UPU) ºi au nevoie de în-
grjiri, în condiþiile în care fondurile venite de la
Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate nu erau
suficiente. „Ideea este sã venim în sprijinul spita-
lelor regionale, strategice, spitalelor judeþene de
urgenþã, pentru continuitatea îngrijirilor pacienþi-
lor care sunt veniþi prin Unitãþile de Primiri Urgen-
þe, pacienþi de urgenþã, dupã ce se interneazã în
spital. De multe ori s-a zis cã UPU este finanþat
prin bugetul de stat, dupã care sunt probleme de
finanþare în interiorul spitalului, pe anumite tipuri
de îngrijiri care costã foarte mult”, a spus Raed
Arafat. Potrivit acestuia, pentru unele din acþiuni-
le prioritare pe programele de terapie intensivã,

infarct, traumã, accidente vasculare cerebrale ºi
recoltare mobilã de sânge s-au stabilit deja sumele
care vor fi alocate, pentru altele acestea sunt încã
în discuþie. Astfel, pentru acþiunile prioritare lega-
te de infarctul miocardic acut - care a început expe-
rimental în urmã cu trei ani - suma alocatã va creºte
de la 17 la 20 de milioane de lei ºi se vor adãuga noi
centre spitaliceºti care vor primi bani, iar din acest
an se va include „o subacþiune nouã”, legatã de
prevenirea morþii subite, pentru care se alocã 5
milioane de lei, a menþionat Arafat. La rândul sãu,
cardiologul Dan Dobreanu, de la Spitalul Judeþean
de Urgenþã (SJU) din Târgu Mureº, a explicat, în
aceeaºi conferinþã de presã, cã un sistem de ur-
genþã foarte bine pus la punct are capacitatea de a
resuscita un numãr mare de pacienþi care ajung la
UPU cu infarct miocardic acut, însã problema ma-
jorã este cã aceºti pacienþi rãmân cu „un risc imens”
de a repeta evenimentul. „Singura mãsurã terapeu-
ticã pe care o avem la ora actualã la dispoziþie pen-
tru a preveni recidiva ºi moartea subitã este im-
plantarea unui dispozitiv, aºa-numitul defibrilator
cardiac implantabil, capabil sã recunoascã tulbu-
rarea de ritm ºi sã aplice un ºoc la purtãtor, auto-
mat, fãrã a fi nevoie de intervenþia echipei de ur-

genþã. România are deja numeroase centre ºi spe-
cialiºti capabili sã practice aceastã procedurã, dar
principala problemã pe care am avut-o pânã la acest
moment era finanþarea, pentru cã aceste dispoziti-
ve sunt relativ scumpe ºi, practic, nu aveam posi-
bilitatea de a proteja decât un numãr extrem de
redus de pacienþi”, a explicat Dobreanu. Prin inter-
mediul acestui program însã, numãrul de implan-
turi de dispozitive de acest tip ar putea creºte de
trei ori faþã de situaþia actualã, crede Dobreanu,
adãugând cã „în 2012, în România erau implantate
în jur de 180 de dispozitive”.

Raed Arafat: Buget de 270 milioane lei pentru acþiunile prioritare din medicina de urgenþã
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ªeful administraþiei doljene, Ion
Prioteasa a avut recent mai multe
întâlniri consultative cu conduce-
rea Universitãþii de Medicinã ºi
Farmacie din Craiova, reprezenta-
tã de rectorul instituþiei, prof. univ.
dr. Ion Rogoveanu, ºi preºedintele
Senatului, prof. univ. dr. Tudorel
Ciurea, dar ºi cu managerul SCJU
Craiova, dr. Bogdan Fãnuþã. „Am
dorit sã purtãm aceastã discuþie
acum, la începutul anului, când se
definitiveazã bugetul consiliului ju-
deþean ºi lista de investiþii pentru
2014, ºi ne bucurã faptul cã am
primit încã o datã, din partea unor
persoane avizate, cu o viziune

completã asupra sistemului sanitar,
confirmarea cã proiectele pe care
ni le propunem sunt oportune ºi cã
realizarea lor este necesarã. Noi ne-
am anunþat deja intenþia de a trans-
forma domeniul sãnãtãþii în priori-
tatea acestui mandat, renunþând, în
mãsura în care se impune, la alte
investiþii în vederea creãrii condi-
þiilor de care este nevoie pentru ca
doljenii ºi, în definitiv, oamenii din
toatã Oltenia sã poatã beneficia de
servicii medicale cât mai bune”, a
mai spus Ion Prioteasa, preºedin-
tele Consiliului Judeþean Dolj.

SCJU Craiova,
o unitate
spitaliceascã
de interes regional

Reprezentantul CJ Dolj a subli-
niat cu aceastã ocazie cã s-a rea-
bilitat astfel policlinici, construin-
du-se chiar ºi un centru medical
de la zero. „Ne-am îndreptat aten-
þia cãtre Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, o unitate spi-
taliceascã de interes regional, unde
suntem aproape de a finaliza mo-
dernizarea ºi dotarea ambulatoriu-
lui, printr-un proiect de peste 8

milioane de euro, pentru care am
atras finanare europeanã, unde am
înlocuit ascensoarele, am reparat
blocurile operatorii ’i am achiziþi-
onat aparaturã medicalã modernã.
Putem spune cã, pe acest seg-
ment, al investiþiilor în sãnãtate,
am depãºit deja perioada «rodaju-
lui» ºi suntem pregãtiþi sã punem
în operã, cu toatã forþa, urmãtoa-
rele proiecte mari. Aºa cum am
procedat de fiecare datã, am con-
sultat ºi specialiºtii din domeniu,
aºezându-ne la aceeaºi masã noi,
cei care ne angajãm sã realizãm

aceste obiective, cu cei care le vor
utiliza, respectiv reprezentanþii
spitalului, ºi cu principalul furni-
zor al resursei umane de care va
fi nevoie - conducerea reputatei
Universitãþi de Medicinã ºi Farma-
cie”, a completat ºeful admnistra-
þiei doljene.

Zece saloane
pentru pacienþi

Ion Prioteasa le-a spus profe-
sorilor universitari cã se referã cu
precãdere la proiectul Clinicii de
Cardiologie Intervenþionalã ºi
Chirurgie Cardiovascularã, în

care CJ Dolj ºi-a asumat con-
struirea clãdirii, dar pentru care
este necesarã formarea unui co-
lectiv de profesioniºti. „Apreciem
faptul cã atât domnul rector,
prof. univ. dr. Ion Rogoveanu,
cât ºi domnul preºedinte al Se-
natului, prof. univ. dr. Tudorel
Ciurea, ne-au asigurat de între-
gul sprijin ºi deplina implicare în
acest sens, subliniind ºi faptul cã
aceastã clinicã trebuie neapãrat
realizatã.  Vorbim, desigur, despre
o investiþie amplã, care presupu-
ne ridicarea unei clãdiri noi în
curtea SCJU Craiova, cu 10 sa-
loane pentru pacienþi, cu douã
sãli de operaþii, prevãzutã cu sis-
teme moderne, de la cele de su-
praveghere video la cele de ape-
lare a asistentelor ’i infirmierelor
de cãtre pacienþi, construcþie pen-
tru care va fi asiguratã ºi o legã-
turã directã cu corpul principal
al spitalului”, a precizat ºeful ad-
ministraþiei doljene.

La UPU ajung anual
peste 135.000
de cazuri

Consiliul Judeþean Dolj are un
proiect mai amplu, care va cu-
prinde totodatã ºi o intervenþie
interveni pentru ordonarea ºi sis-
tematizarea circulaþiei în curtea
SCJU ºi se analizeazã astfel po-

sibilitatea amenajãrii, cu costuri
minime, a unei noi parcãri pe te-
renul spitalului. „Aceeaºi opinie
favorabilã a fost exprimatã ºi în
privinþa celeilalte investiþii majo-
re, în valoare de 7 milioane de
euro, prin care urmãrim sã ex-
tindem, sã modernizãm, dar ºi
sã dotãm cu aparaturã ’i echi-
pamente Unitatea de Primiri Ur-
genþe (UPU), unde ajung, anual,
peste 135.000 de cazuri, aºa cum
reiese din datele care ne-au fost
prezentate. Proiectul nostru vi-
zeazã construirea a douã noi
corpuri de clãdire, în directã le-
gãturã cu cel existent, astfel cã
suprafaþa UPU va creºte de la
800 de metri pãtraþi, cât mãsoa-
rã în prezent, la aproape 3.600”,
a subliniat Ion Prioteasa, în ca-
dru intervenþiei sale.

Finanþarea,
din bugetul
propriu

În cadrul întâlnirii reprezenat-
nþii administraþiei judeþene au dis-
cutat ºi despre cum va arãtat la
final UPU, fiind vãzutã ca o struc-
turã modernã, la înãlþimea celor
mai exigente standarde, cu spaþii
administrative separate, cu zonã
de triere a pacienþilor, cu module
speciale pentru consultaþii, tera-
pie ºi resuscitare, cu propriul
bloc operator, o construcþie care
va fi conectatã prin pasarele cu
Secþia de Anestezie ºi Terapie
Intensivã din spital ºi cu clãdirea
Clinicii de Cardiologie. „Ne do-
rim astfel sã îmbunãtãþim condi-
þiile în care îºi îndeplinesc cadrele

medicale de la UPU misiunea lor,
una extrem de dificilã, dar ºi pe
cele oferite pacienþilor care ajung
aici zi de zi. Finanþarea pentru
aceste douã mari obiective inves-
tiþionale urmeazã sã fie asiguratã
din bugetul propriu al consiliului
judeþean. În paralel, intenþionãm
sã ne orientãm cãtre programele
derulate cu fonduri europene,
pentru a implementa un al treilea
proiect important în domeniul
sãnãtãþii, cel privind reparaþiile
capitale ºi extinderea Clinicii de
Oncologie ºi Dermatologie”, a
spus preºedintele CJ Dolj.

„Putem acum sã
abordãm investiþii
mai complexe”

Vicepreºedintele CJ Dolj Cris-
tinel Iovan a declarat cu aceeaºi
ocazie cã tot ceea ce s-a realizat
deja în sistemul sanitar este rezul-
tatul unei munci asidue ºi al unui
efort intens, constituind în egalã
mãsurã, ºi o perioadã de învãþare
continuã. „Am deprins astfel ele-
mentele de bazã ale acestui dome-
niu ºi am ajuns sã cunoaºtem în-
deaproape o întreagã serie de as-
pecte privind actul medical. Ast-
fel, putem acum sã abordãm in-
vestiþii mai complexe, cu toatã
pregãtirea. Faptul cã principalele
noastre proiecte de viitor au pri-
mit girul unor persoane cu adevã-
rat abilitate sã le evalueze, atât în
privinþa necesitãii ºi oportunitãþii,
cât ºi a concepþiei propuse pen-
tru realizarea lor, aratã cât am
avansat ºi demonstreazã cã am
gândit, încã o datã, corect ºi rea-
list”, a subliniat Cristinel Iovan.

 Vicepreºedintele CJ Dolj Cristinel Iovan:
 „Odatã cu implementarea aces-

tor proiecte, vom aduce spitalul
judeþean la vârful clasamentului
naþional în ceea ce priveºte orga-
nizarea ºi dotarea unitãþilor de pri-
mire a urgenþelor ºi vom crea con-
diþiile pentru ca pacienþii cu afec-
þiuni cardiace sã poatã fi trataþi la
Craiova. ªi, cum fiecare nouã in-
vestiþie atrage dupã sine altele, va
trebui sã realizãm ºi modernizarea
staþiei electrice, aspect pe care îl
studiem cu toatã atenþia ºi pentru
care intenþionãm sã trecem la eta-
pa elaborãrii proiectului. Determinarea echipei de la consiliul jude-
þean ºi marele atu pe care îl reprezintã acest centru educaþional redu-
tabil, cu valoroasa Universitate de Medicinã ºi Farmacie, sunt ingre-
dientele care, fãrã îndoialã, vor da reþeta unei noi reuºite...“

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Jududeþean Dolj:
„Toate aceste lucruri le

facem din convingerea cã
invest i þ i i le  în  sãnãtate
sunt primordiale ºi din do-
rinþa de a contribui la asi-
gurarea unui act medical
de cea mai înaltã calitate,
în benef ic iul  pacienþ i lor
din întreaga regiune”.

Preºedintele Consiliului Judeþean
(CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a anunþat
cã principalele obiective din dome-
niul sãnãtãþii pentru realizarea cã-
rora vor fi canalizate resursele fi-
nanciare ale instituþiei în perioada
urmãtoare sunt modernizarea ºi ex-

tinderea Unitãþii de Primiri Urgen-
þe a Spitalului Clinic Judeþean de Ur-
genþã (SCJU) Craiova ºi construirea
Clinicii de Cardiologie Intervenþio-
nalã ºi Chirurgie Cardiovascularã,
investiþii cu o valoare însumatã de
aproape 13 milioane de euro.
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Softronic Craiova, singura fabricã de lo-
comotive din Sud-Estul Europei, a obþinut
o finanþare de 4,3 milioane euro de la Ga-
rantiBank pentru producþia primei rame
electrice din România – Hyperion,  pentru
care s-a folosit cea mai nouã tehnologie în
domeniu, respectând standardele de inter-
operabilitate europene. Costul total al pro-
iectului a fost de peste 10 milioane euro,
cu tot cu prototip, dar preþul cu care acest
tren s-ar putea vinde este în jur de 5 mili-
oane de euro. În prezent, trenul a fost fina-
lizat ºi efectueazã teste de vitezã. A fãcut
primul drum pânã la Bucureºti, iar vineri,

sãptãmâna trecutã, primul drum pânã la
Motru. Traseul stabilit cu Ministerul
Transporturilor fiind Motru-Craiova-Bu-
cureºti. Acesta reprezintã o revoluþie în
transportul feroviar român, fiind prima
ramã electricã cu podea joasã ºi tracþiune
asincronã produsã de industria româneas-
cã de profil ºi poate fi construitã în douã
variante de vitezã maximã, de 160 km pe
orã, respectiv 200 km pe orã. Hyperion are
douã vagoane motoare ºi douã purtãtoare,
cu capacitatea de 180 de locuri pe scaune.
În plus, pasagerii vor beneficia de un inte-
rior cu dotãri moderne ºi instalaþii de aer

Când a început sã se lucre-
ze la acest proiect, pentru cã
ºtim cu toþii cã  a face un tren
înseamnã foarte multã mun-
cã, înseamnã proiectare, în-
seamnã cercetare ºi dupã ace-
ea execuþia propriu-zisã...  ?

Aºa este. Proiectul a înce-
put în 2009, bineînþeles, iniþial
cu partea de proiectare, care se
bazeazã pe un nou know-how,
cumpãrat de la o firmã italianã
ºi adus la forma de execuþie de
colectivul Departamentului
Cercetare-Dezvoltare al socie-
tãþii Softronic. Partea de exe-
cuþie a început în 2011, ºi a
continuat pânã în 2013, în luna
octombrie, anul trecut, finali-
zându-se produsul într-o for-
mã aproape de 99,5 %, ca sã
nu spunem de 100% pentru cã
întotdeauna mai existã mereu
ceva de completat.  Asta este
istoria din punct de vedere al
pãrþii de dezvoltare al acestui
produs...Acum partea de pro-
iectare a fost co-finanþatã de
cãtre Uniunea Europeanã. UE
în aceastã situaþie, este parte-
nerul nostru, care a co-finan-
þat aceastã parte de proiectare,
pentru cã asta se poate co-fi-
nanþa pe fonduri structurale,
având în vedere cã Legea Cer-
cetãrii, adicã Legea 57, conþi-
ne o ambiguitate de genul
„prototipurile nu se pot valori-
fica comercial”.

Sã vorbim despre valoarea
proiectului dar ºi despre valoa-
rea finanþãrii venite de la
UE...

În acest caz trebuie sã o
luãm pe bucãþi. Partea de pro-
totip în sine a fost execut de
cãtre cei de la Softronic ºi fi-
nanþatã întegral de cãtre Sof-
tronic ºi asta înseamnã undeva
cam la vreo 8,5 milioane euro,
adicã cam toatã partea de dez-
voltare. Aproximativ 1,7 mili-
oane de euro este partea de
proiectare care este co-finan-
þatã de Uniunea Europeanã cam
în proporþie de 50%, adicã
vreo 700-800 mii de euro,
restul au fost daþi tot de cãtre
Softronic. Know-how-ul care
nu a intrat în aceastã ecuaþie a
fost cam 2 milioane de euro,

care iarãºi a fost o sumã ex-
traordinarã.  Aºa cã putem
vorbi cam de 10 milioane, chiar
peste 10 milioane de euro, cos-
tul total al acestui proiect, iar
preþul de producþie al acestui
produs, adicã, preþul cu care
el s-ar putea vinde, este în jur
de 5 milioane de euro, poate
puþin sub cinci milioane, dar 5
milioane este oricum un preþ ac-
ceptat ºi un preþ care este tre-
cut ºi pe documente ca inten-
þie de cumpãrare de cãtre Mi-
nisterul Transporturilor, inten-
þii mai vechi de cumpãrare,
pentru cã în prezent, nu prea
se mai ºtie care sunt intenþiile
acestui minister.

Este un tren
cu motoare
asincrone,
ceea ce reprezintã
un foarte mare
avantaj

În ce constã totuºi colabo-
rarea între Softronic ºi Mi-
nister?

Ministerul Transportului în
aceastã chestiune nu are nicio

obligaþie, produsul este dezvol-
tat de cãtre noi, fãcut pe banii
firmei, în totalitate. Atâta doar
cã ministerul ar putea în con-
diþiile în care ar dori sã-ºi mo-
dernizeze mijloacele, sã caute
niºte furnizori care sã-i rezol-
ve problemele, care sã-i rezol-
ve cerinþele la preþurile cele mai
bune ºi evident la caracteristi-
cile tehnice cele mai bune. În
prezent, necesarul pentru tre-
nurile de cãlãtori persoane este
foarte mare, dar Ministerul ºtie
cum sã se coreleze cu banii pe
care-i are pentru cã acestea
sunt investiþii de stat, deoare-
ce, CFR-ul este cu totul al sta-
tului, nu are niciun acþionar pri-
vat, deci, statul dispune ºi pre-
vede în buget bani pentru in-
vestiþii, respectiv, bani pentru
reparaþii, banii pentru investiþii
în infrastructurã. Numai statul
dispune. Sigur cã nevoile sunt
mari...

Câteva caracteristici ale tre-
nului Hyperion, cu ce este el
mai presus ca alte modele ?
De fapt cu ce se mândreºte
Softronic ?

În primul rând, el este un
tren cu patru vagoane, de tip

multi-unit, aºadar, vagoanele
sunt legate între ele, alimentat
de la reþeaua de 25 de Kv. Este
primul tren electric fabricat în
România. Au mai fost aduse ºi
alte trenuri electrice, în þarã,
dar la mâna a doua, acesta este
primul produs în România. Este
cu motoare asincrone, ceea ce
reprezintã un foarte mare avan-
taj din punct de vedere al con-
sumului ºi al factorului de pu-
tere. Ca un exemplu, factorul
de putere rezultat în urma dru-
mului dus-întors, Craiova-Bu-
cureºti a rezultat sub 0,98, iar
la ceea ce avem acum pe mo-
toarele de curent continuu,
vorbim de un 0,93;0,92; 0,94,
deci putere reactivã mare, aºa-
dar, costuri mari cu energia. El
merge pe reþeaua 25 kv, exis-
tentã la noi, existentã în Unga-
ria, în Polonia, în Turcia, în
Grecia, credem noi cã ar fi per-
spective sã plasãm acest tren
ºi în þãrile fostei Iugoslave,
pentru cã ºi acolo sunt reþele
de 25 kv, dar el mai poate sã
funcþioneze ºi pe 3 kv, curent
continuu, cum este în Italia
,Elveþia, etc. Sigur, cã nu ne
punem astãzi problema sã ajun-
gem în Italia sau Elveþia. Piaþa

noastrã este în þãrile din Est ºi
în special Ungaria, pentru lo-
comotive, cel puþin.

Traseul stabilit:
Motru-Craiova-
Bucureºti ºi retur

Sã înþelegem cã trenul a
trecut de testul Uniunii Euro-
pene, în sensul cã el corespun-
de tuturor cerinþelor impuse
în domeniu ?

Trenul este cu patru motoa-
re, douã vagoane motoare, unu
este în  stânga ºi unul în dreap-
ta, în capete sunt douã vagoa-
ne, numãrul de locuri, 180 pe
scaune, consum foarte bun,
facilitãþi pentru persoanele cu
dezabilitãþi, îndeplineºte abso-
lut toate normele Uniunii, în
domeniul transporturilor fero-
viar de cãlãtori, de siguranþã,
frânare, consum de energie,
absolut tot ceea ce este impus
de UE ºi impus de  Uniunea In-
ternaþionalã a Transportatorilor
Feroviari.  Nu pot sã vã dau as-
tãzi caracteristici de fiabilitate
pentru cã abia a fost pus în
funcþiune, dar este un tren care
poate sã funcþioneze în fiecare
zi, deci la fiecare 24 de ore are
prevãzute câteva sute de kilo-
metrii de parcurs.

Ce mai produce compania,
mã refer în materie de loco-
motive ?

Compania Softronic produ-
ce în prezent ºi douã modele
de locomotivã electricã: Phoe-
nix, cu o putere nominalã de
5.100 kW, ºi Trans Montana
6.000 kW

Pe ce traseu o sã circule
acest tren ºi care sunt perspec-
tivele sã ajungem cu el ºi în
alte zone ale þãrii ?

Motru-Craiova-Bucureºti ºi
retur. Deocamdatã acesta este
traseul, este bãtut în cuie ºi nu
se poate face nimic altceva. De
fapt aceste sunt trasee se acor-
dã în urma unor documentaþii,
bine puse la punct, care se pre-
zintã Ministerului Transportu-
rilor ºi în baza cãrora, la mo-
mentul respectiv ni s-a oferit
douã trasee. S-a optat pentru
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condiþionat în fiecare vagon, de un grad
înalt de confort ºi condiþii optime de trans-
port. Hyperion este comparabil cu orice
tren modern din Europa, oferind de ase-
menea Wi-Fi gratuit pasagerilor. Se dis-
cutã în prezent, dacã se va ajunge zilnic
pânã-n Capitalã sau doar în anumite zile,
numãrul redus de cãlãtori descurajând
conducerea societãþii. Hyperion va fi lan-
sat pentru uz comercial în martie 2014.
Modelul reprezintã efortul comun atât al
echipei de proiectare-cercetare, cât ºi al
echipei de execuþie. Coordonatorul prin-
cipal al profesioniºtilor de la Softronic a

fost chiar preºedintele Consiliului de Ad-
ministraþie, Ionel Ghiþã, omul care-i pla-
ce sã vorbeascã puþin ºi sã facã mult, iar
rezultatul se vede. Craiova a punctat din
nou, Hyperion va deveni în curând un
brand, nu numai în România, ci în întrea-
ga Europã. Am stat de vorbã despre isto-
ria acestei bijuterii feroviare cu echipa
Softronic, avându-l ca project manager pe
Sebastian Ghiþã, iar în calitate de consul-
tant al companiei, pe Radu Zlatian, care
ne-au destãinuit în exclusivitate, întreg
parcursul realizãrii acestui tren, de la gân-
dire, la punerea sa pe ºine.

acest traseu, pentru cã trece
prin Craiova ºi având un sin-
gur tren, va trebui sã facem ºi
întreþinerea, trebuie sã-l speli,
sã-l cureþi, sã faci mici repa-
raþii, mentenanþa de rigoare ºi
atunci este un avantaj cã trece
prin Craiova.

În martie
va fi prima cursã
cu cãlãtori

Când va face prima cursã
cu cãlãtori, pentru cã am în-
þeles cã în prezent este doar în
probe, a ajuns joi, sãptãmâna
trecutã, la Bucureºti, la Gara
de Nord ºi a doua zi, adicã,
vineri, la Motru ?

În martie. Nu pot sã vã spun
cu exactitate dacã începând cu
1 martie sau în altã zi, dar în
mod cert din luna martie vor
putea beneficia de condiþiile din
Hyperion toþi cãlãtorii care fac
acest traseu. Totul depinde de
Autoritatea de Reglementare
care face certificarea trenului
ºi care a fãcut cea mai mare
pare din probe, dar mai sunt o
serie de probe,  cum ar fi cele
de frânare, de vitezã. Trenul a
fost pus pentru prima datã în
miºcare în luna decembrie,
anul trecut. Este adevãrat cã a
fãcut un singur drum de Bu-
cureºti ºi unul de Motru, dar
ce pot sã vã asigur este cã a
fãcut foarte multe drumuri de
Filiaºi, datoritã faptului cã exis-
tã porþiuni foarte bune, unde se
poate merge cu 120 km/h ºi

Interviu realizat de MARGA BULUGEAN

atunci am putut testa trenul ºi
la aceastã vitezã. Pe traseul
spre Motru sunt ceva proble-
me pentru cã în aceea zonã nu
au mai circulat trenuri de foar-
te multã vreme ºi am solicitat
celor de la Infrastructurã sã
revizuiascã linia, pentru cã ei
merg la ora actualã cu trenuri
de cãrbune. Aºadar, trenul va
merge cu viteza care-i va per-
mite linia. El merge cu viteza
maximã de 160 km/h, accele-
rarea ºi decelerarea sunt foar-
te puternice 0,7 m/s, deci ac-
celereazã ºi frâneazã foarte re-
pede, dar din pãcate, viteza va
fi cea care-i permite linia.

Pe când al doilea tren, lu-
craþi cumva la el acum ? Sau
îl aveþi doar în plan ?

Am început construcþia ce-
lui de-al doilea produs, planifi-
cat sã se termine la finele aces-
tui an, undeva prin octombrie
ºi acela va fi pus în circulaþie.
Chestiunea cu un produs nou
de o asemenea anvergurã ºi de
o asemenea complexitate este
foarte complicatã. Pânã nu ca-
pãtã încredere utilizatorii cã
eºti o firmã serioasã ºi ai fa-
bricat un produs competitiv, un
produs în care nu trebuie sã
bagi bani, ci care îþi aduce bani,
nu poþi sã-l vinzi. ªi când cum-
pãri un frigider te interesezi pe
la vecini, care e mai bun, te uiþi
ºi dupã o firmã bunã...aºa este
în afaceri.

Preferat
în toatã Europa...

Bun, dar dupã ce va fi testat
pe piaþa din România ºi dupã
cum se vede este bine primit,
vã aºteptaþi sã aveþi cereri ºi la
export ? Aceste douã produse
de care ne-aþi vorbit, unul
deja pe ºine ºi altul în halã pot
fi considerate pe bunã drepta-
te cartea de vizitã a companiei
Softronic ? ªi ce se va întâm-
pla dupã acest moment ?!

Sigur cã noi încercãm sã gã-
sim ºi în exterior niºte doritori
de a cumpãra asemenea produ-
se, pentru cã dacã vremurile ar
fi normale ºi investiþiile preco-
nizate acum câþiva ani, în Mi-
nisterul Transporturilor, pe
transporturile pe calea feratã,
pentru cãlãtori, ar funcþiona, ar
trebui fãcute pânã-n 2020, în jur
de 150 de astfel de trenuri, deci
am fi avut din belºug sã lucrãm
pentru România. Din pãcate, nu
ºtim care este viziunea ºi nici
ce se va întâmpla. Vom explora
piaþa externã, în mod cert.

Reprezintã viitorul acest mij-
loc de transport? Mã refer strict
la trenul electric.

Pentru cãlãtori, da. Toatã
Europa, unde transportul fero-
viar de cãlãtori funcþioneazã
foarte bine ºi este într-o per-
manentã creºtere, într-adevãr
vorbim de o uºoarã creºtere.
Aici este vorba despre Anglia,
Franþa, Germania, Olanda, Bel-
gia, Elveþia, chiar Italia. Aici se
merge foarte mult pe transpor-
tul feroviar, comparativ cu noi,
unde scade foarte mult acest
tip de transport ºi creºtere
transportul rutier. Transportul
aerian a început sã creascã ºi
asta e bine, dar din pãcate, nu
este la fel de bine în ceea ce
priveºte transportul feroviar.
Peste tot în Europa se merge
pe acest tip de tren, de tip
multi-unit, cu trei, cinci, ºase
cu opt vagoane. Cele care trec
pentru Canalul Mânecii au 11
vagoane – 13 vagoane ºi sunt
de acelaºi tip.

Toate
componentele
sunt produse
de cele mai
competitive firme

Va avea un atuu în plus
acest produs, când va veni vor-
ba de vreo licitaþie, organizatã
de Ministerul Transporturilor?

Pãi se va proceda ca ºi pânã
acum. Se merge la licitaþie, vom
arãta preþurile, vom prezenta
caracteristicile tehnice.... Însã
ce vrem sã subliniem este fap-

tul cã acest produs este unul din
cele mai competitive în Euro-
pa,  în momentul de faþã. În
primul rând este proiectat dupã
2009 ºi în Europa nu a mai fost
proiectat niciun astfel de tren în
aceastã perioadã. Deci nu este
un tren care  sã cuprindã cele
mai noi tehnici, tehnologii ºi
componente în domeniu. În pri-
mul rând,  din punctul ãsta de
vedere al proiectãrii, stã foarte
bine. Din punct de vedere al re-
alizãrii fizice, toate componen-
tele importante care sunt puse
pe acest tren sunt produse de
cele mai competitive firme din
Europa. Deci nu s-a fãcut rabat
de la nimic...cele mai competi-
tive firme din Europa sunt pre-
zente în acest tren. De exem-
plu, motoarele, convertizoarele
sunt de la ABB, frânele sunt
Knorr, adicã, toate componen-
tele importante sunt luate de la
firme care au cele mai perfor-
mante ºi  cele mai competitive
produse. Este adevãrat ca aces-
tea costã, dar e foarte impor-
tant ca pânã asimilezi o parte
din aceste componente, sã le ai
ãe cele mai bune, montate pe
produs de aºa naturã încât sã
dai încredere viitorului cumpã-
rãtor. Încrederea este cel mai
important lucru

Care credeþi cã va fi viitorul
transportului feroviar în Euro-
pa ºi bineînþeles în România ?
Se ºtie cã este cel mai puþin po-
luant.

Majoritatea þãrilor dezvolta-
te marºeazã pe transportul fe-
roviar electric pentru cã este
cel mai performant, din punct
de vedere preþ, dar mai ales, din
punct de vedere al efectelor
negative pe care-l aduce asu-
pra mediului. Transportul fero-
viar este responsabil cam pen-
tru 3 % din efectele poluãrii, iar
transportul rutier... pentru 70%.
În România este mai cãutat
transportul rutier din motive de
comoditate, pentru cã este mai
operativ ºi de ce sã nu o spu-
nem ºi pentru cã oamenii la noi
nu au avut automobile. Eu sper
totuºi într-o revigorare a trans-
porturlui feroviar care este ºi
mult mai sigur.
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Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã, în perioada 8 – 17 ianuarie a.c.,
la nivelul judeþului Dolj a fost orga-
nizatã o acþiune de amploare pentru
a verifica dacã deþinãtorii de arme
respectã prevederile legale privind
utilizarea ºi pãstrarea acestora.  În
cadrul controalelor efectuate au fost
constatate 4 fapte de naturã penalã
ºi au fost aplicate un numãr de 5 sanc-
þiuni contravenþionale în valoare to-
talã de 22.000 lei. De asemenea a fost
dispusã mãsura anulãrii dreptului de
deþinere, port ºi folosire a armelor ºi
muniþiilor faþã de 6 persoane ºi au
fost ridicate în vederea continuãrii
cercetãrilor 2 pistoale neletale cu
proiectil din cauciuc, o puºcã de tir
cu aer comprimat, 44 cartuºe cu pro-
iectil din cauciuc, 2 cu gaz ºi 3 cartu-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii Biroului Arme, Explozivi
ºi Substanþe Periculoase din cadrul
IPJ Dolj au organizat o acþiune de
amploare în tot judeþul pentru ve-
rificarea modului de pãstrare ºi
asigurare a armelor de cãtre deþi-
nãtorii legali, precum ºi pentru de-
pistarea deþinãtorilor ilegali de

arme ºi muniþii. Oamenii legii au
întocmit 4 dosare penale, au ridi-
cat 2 pistoale, o puºcã de tir cu aer
comprimat, 44 cartuºe cu proiectil
din cauciuc, 2 cu gaz ºi 3 cartuºe
de vânãtoare ºi au aplicat amenzi
în valoare de 22.000 lei în cadrul
acestor activitãþi.

ºe de vânãtoare cu proiectil unic.
În cadrul acþiunii poliþiºtii Birou-

lui Arme, Explozivi ºi Substanþe Peri-
culoase au efectuat, vineri, în baza
autorizaþiei emise de magistraþi ºi o o
percheziþie domiciliarã. Oamenii legii
au descins acasã la Aurel Gheorghe,
de 44 de ani, din  Craiova, unde au
fost descoperite trei cartuºe de vâ-
nãtoare cu un singur proiectil, deþi-
nute ilegal. Extinzându-se cercetãri-
le, s-a stabilit cã acestea provin de la
Lucian Dascãlu, de 46 ani, din comu-
na Cârcea, deþinãtor legal de arme ºi
muniþii. Acesta a fost sancþionat con-
travenþional cu amendã în valoare de
5.000 lei, totodatã dispunându-se faþã
de el ºi mãsura complementarã de
anulare a dreptului de deþinere, port
ºi folosire a armelor ºi muniþiilor. Mai

mult, în cadrul percheziþiei s-a efec-
tuat ºi controlul cu privire la modul
de pãstrare ºi asigurare a armei cu
aer comprimat deþinutã legal de Mi-
nodora Gheorghe, de 42 de ani, soþia
lui Aurel, stabilindu-se cã femeia nu
respectã prevederile legale referitoa-
re la condiþiile de pãstrare a armei.
„Persoana în cauzã a fost sancþiona-
tã contravenþional cu suma de 2000
lei, totodatã dispunându-se ºi mãsura
complementarã de anulare a dreptu-
lui de deþinere, port ºi folosire a ar-
melor ºi muniþiilor”, ne-a declarat in-
spector principal Alin Apostol, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Dosare penale dupã ce
au folosit armele ilegal

În plus, pe 9 ianuarie, în cadrul
controlului efectuat la Marin Vãtu,
de 47 ani, din comuna Vârvoru de
Jos, poliþiºtii au constatat faptul cã
acestuia îi lipsesc un numãr de 10
cartuºe cu proiectil de cauciuc din
cele 40 achiziþionate în luna decem-
brie a anului 2013 de la un armurier
autorizat. Persoana controlatã a de-
clarat cã a tras un numãr de 10 cartu-
ºe în plan vertical în data de
31.12.2013, fãrã a fi provocate vãtã-
mãri ale integritãþii corporale, sãnã-
tãþii sau vieþii vreunei persoane ºi
nici pagube materiale. Întrucât aceas-
tã faptã este ilegalã, pe numele dol-
jeanului poliþiºtii au întocmit un do-
sar penal pentru sãvârºirea infracþi-
unii de uz de armã fãrã drept, arma ºi
muniþia fiind ridicate în vederea con-
tinuãrii cercetãrilor.

Pe 13 ianuarie, la controlul fãcut
acasã la Dumitru Trancã, de 43 ani,
din Craiova, s-a constatat faptul cã
acestuia îi lipsesc 21 cartuºe cu pro-
iectil de cauciuc din cele 25 achiziþi-
onate în luna noiembrie a anului 2013
de la un armurier autorizat. „Persoa-
na controlatã a declarat cã a tras un
numãr de 21 cartuºe în câmp, în luna
noiembrie 2013, fãrã a fi provocate
vãtãmãri ale integritãþii corporale,
sãnãtãþii sau vieþii vreunei persoane
ºi nici pagube materiale. ªi în aceas-
tã situaþie oamenii legii au întocmit
dosar penal pentru sãvârºirea infrac-

þiunii uz de armã fãrã drept. Arma ºi
muniþia au fost ridicate în vederea
continuãrii cercetãrilor”, a mai preci-
zat inspector principal Alin Apostol.

Joi, 16 ianuarie a.c., lucrãtorii Sec-
þiei 3 Poliþie Craiova, în urma contro-
lului efectuat la domiciliul lui Valen-
tin Popa, de 36 de ani, din localitate,
au stabilit cã acesta deþinea ilegal o
puºcã cu aer comprimat, de calibru
4,5 mm. Craioveanul s-a ales cu do-
sar penal pentru sãvârºirea infracþi-
unii de deþinere de armã neletalã fãrã
drept, puºca fiind ridicatã de poliþiºti
în vederea continuãrii cercetãrilor.

Poliþiºti din cadrul Serviciului
de Investiare a Fraudelor, cu spri-
jinul Serviciului de Informaþii ºi
Protecþie Internã Dolj, „mascaþi-
lor” de la Serviciul pentru Acþiuni
Speciale Dolj ºi Serviciului Opera-
þiuni Speciale Craiova, au efec-
tuat, vineri, în baza autorizaþiilor
emise de Judecãtoria Craiova,
douã percheziþii domiciliare în
municipiul Craiova, la locuinþele lui
Liviu Zanfir, de 39 ani, ocazie cu

Un bãrbat de 39 de ani, din Craiova, a fost
arestat preventiv pe 20 de zile, dupã ce, poliþiº-
tii care au descins la locuinþele sale, în cursul
zilei de vineri, l-au prins cu 408 pachete de þi-
gãri netimbrate. Craioveanul a fost prins de mai
multe ori cu þigãri de contrabandã, astfel cã oa-
menii legii au cerut ºi obþinut arestarea sa.

care au fost des-
coperite 408 pa-
chete de þigãri ne-
timbrate, diferite
mãrci, provenite
din contrabandã.
Poliþiºtii au reþinut
în sarcina lui fap-

tul cã în perioada 2012 – 2013 a
fost depistat în repetate rânduri,
în Craiova, deþinând ºi comerciali-
zând pachete de þigãri, cunoscând
ca acestea provin din contraban-
dã, întrucât aveau aplicate timbre
fiscale din Ucraina, Muntenegru
sau cu menþiunea DUTY FREE,
astfel cã au decis sã-l prezinte Par-
chetului ºi instanþei de judecatã cu
propunere de arestare preventivã.

„Cantitatea de þigãri indisponi-

bilizatã în urma percheziþiilor a fost
predatã Direcþiei Regionale Vama-
le Craiova. Craioveanul a fost pre-
zentat Judecãtoriei Craiova care i-a
emis mandat de arestare preventi-
vã pe o perioadã de 20 zile pentru
sãvârºirea infracþiunii de colecta-
rea, deþinerea, producerea, trans-
portul, preluarea, depozitarea, pre-
darea, desfacerea ºi vânzarea bu-
nurilor sau a mãrfurilor care trebu-
ie plasate sub un regim vamal cu-
noscând ca acestea provin din
contrabandã sau sunt destinate
sãvârºirii acesteia. Persoana în ca-
uzã a fost introdusã in Centrul de
Reþinere ºi Arest Preventiv Dolj”,
ne-a declarat inspector principal
Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj.

Plutonierul adjutant ºef Iordache
Busuioc, de 47 de ani, din cadrul In-
spectoratului pentru Situaþii de Ur-
genþã ,,Oltenia” al judeþului Dolj, s-a
stins din viaþã fulgerãtor, în cursul
zilei de sâmbãtã, dupã o activitate

profesionalã de 17 de ani în cadrul
instituþiei. Acesta ºi-a început carie-
ra de pompier la 15 noiembrie 1992,
ca militar angajat pe bazã de contract
pânã pe 28.02.2001, iar din 01.09.2006
a fost încadrat la Serviciul Logistic
în funcþia de conducãtor auto (auto-
speciale).  Plt. adj. ºef. Iordache Bu-
suioc era cunoscut de toþi colegii
ca un profesionist desãvârºit, un
pompier în adevãratul sens al cu-
vântului,  cooperant ºi disciplinat,
un exemplu pentru tinerii sãi colegi.
„Vineri dupã amiazã, în timp ce lucra
la unul dintre autoturismele din do-
tarea Inspectoratului, colegul nos-
tru a suferit un accident vascular, a
fost preluat de echipajul SMURD ºi
transportat la Spitalul Clinic de Ur-
genþã Craiova, însã dupã 13 ore a
decedat, pierzând lupta cu viaþa. Din
pãcate, bunul nostru coleg lasã în
urmã doi copii. Înhumarea, cu ono-
ruri militare, are loc astãzi, la ora 12.00,
la cimitirul Craiova Nord”, a declarat
mr. Florin Cocoºilã, ofiþer de presã al
ISU Dolj.

Onoruri militare dupã 17 ani
în slujba ISU Dolj
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Ce se întâmplă la Cosoveni, lo-
calitate în buza Craiovei, de câteva
luni, pare decupat dintr-un film de
desene animate. Deşi mai de grabă
putem vorbi de un circ sordid. Niş-
te consilieri locali, 13 la număr, care
îşi zic „de stânga” şi „de dreapta”,
de fapt nişte veleitari resentimen-
tari, nu s-au mai putut suporta unii
pe alţii, decizând să nu mai partici-
pe, repetat, la şedinţele Consiliului
Local. Drept frondă, între altele, la
primarul Nicuşor Condă, singurul
care pare a avea, cum se spune,
mintea la purtător. Respectându-se
prevederile Legii administraţiei pu-
blice locale, Tribunalul Dolj – sesi-
zat de prefectul de Dolj – a decis

MIRCEA CANŢĂR

Coşoveni: Când Ilie şi Dorel fac...
administraţie locală

dizolvarea Consiliului Local şi, chiar
dacă sentinţa este recurabilă în ter-
men de 15 zile, „mortul de la groa-
pă nu se mai întoarce”. Problema
în discuţie, realmente neobişnuită,
cu un precedent, în urmă cu vreo
nouă ani (4 aprilie 2005), la Poiana
Mare, are acum o componentă teh-
nică şi una morală. Da, şi morală.
Aspectul tehnic ţine de organizarea
unor alegeri locale parţiale, cu chel-
tuielile de rigoare de la bugetul co-
munei, după ce Guvernul va sta-
bili, prin hotărâre, data ţinerii lor.
Cheltuielile aferente organizării de
alegeri pentru desemnarea unui nou
consiliu local se duc undeva spre
500 milioane lei vechi. Subliniem,

bani publici. Legea administraţiei
publice locale, din păcate, nu pre-
vede sancţionarea celor vinovaţi, în
astfel de situaţii. Aspectul moral ţine,
însă, de responsabilitatea organiza-
ţiilor judeţene de partid care au avut
reprezentare în defunctul consiliu
local. Şi distribuţia mandatelor a
fost următoarea: 4 (PNL-PC); 4
(PSD), 4 (PDL) şi 1 (PP-DD). Nici
unul dintre cei care primiseră la ale-
gerile locale din 2012 votul de în-
credere al cetăţenilor n-ar mai avea
ce căuta, moralmente, pe viitoarele
liste de candidaţi. Şi dacă social-
democraţii l-au exclus din partid pe
Dorel Badea, pentru intoleranţa pro-
bată şi conivenţa, de fapt o cârdă-

şie, cu fostul său adversar politic,
Ilie Dumitru, acelaşi lucru trebuie
să-l facă şi democrat-liberalii cu
acesta din urmă, unul din rebelii
Consiliului Local, după ce benefi-
ciase necuvenit de un mandat de
primar (2008-2012), fără a câştiga
alegerile. A-i cauţiona întregul com-
portament aberant, care a condus
la dizolvarea Consiliului Local Co-
şoveni, minând administrarea co-
munei, ar fi o greşeală tactică – ne-
permisă şi costis itoare în planul
imaginii – a PDL Dolj. Situaţia este
valabilă şi pentru liberali. Există şi
o limită a bunului simţ şi chiar a
onoarei când eşti ales local. De res-
ponsabilitate nu mai vorbim. Ierar-

hizarea gradelor de vinovăţie este
de acum un nonsens şi ceea ce
contează este doar deznodământul.
Unul contraproductiv, pe alocuri
dezastruos pentru comuna Coşo-
veni, blocată, cum spuneam, în toa-
te proiectele ei. Şi asta fiindcă „13
furioşi”, sfidând premeditat o co-
munitate teafără de peste 3.300 de
cetăţeni, nu s-au mai putut înţelege
între ei, descoperindu-şi incompa-
tibilităţi de nesurmontat. Ce treabă
au cu administraţia locală Ilie şi
Dorel de la Coşoveni, dar şi ceilalţi,
e o glumă. Şi asta după 24 de ani
de ceea ce numim democraţie au-
tohtonă. Libertatea trăită urât poate
fi şi ea o teroare.

Alături de reprezentanţi ai in-
stituţiilor  culturale, academic e şi
administrative loc ale şi regionale,
la deschiderea oficială a Centrului
de Limbă şi Cultură Poloneză de
la Craiova şi-au anunţat participa-
rea Excelenţa Sa Elzbieta Bien-
kowska – vic eprim-ministru,  mi-
nistrul Infrastructurii şi Dezvol-
tării din Polonia, Excelenţa Sa Ma-
rek Szczygiel – ambasadorul Re-
publicii Polone la Bucureşti,
ş i Mac iej Jukubow ski –
subsecretar de stat, Minis-
terul Educ aţiei Naţionale
din Republica Polonia. De
asemenea,  la eveniment
vor participa vicepremierul
Liviu Dragnea şi Mihnea
Costoiu – ministrul dele-
gat pentru Învăţământ Su-
perior, Cercetare Ştiinţifică
şi Dezvoltare Tehnologică.
Se alătură Centrului de la
Cluj-Napoca şi Institutului
Polonez din capitală

În prezent, un Centru de
Limbă şi Cultură Poloneză
cu o intensă activitate fiin-
ţează la Cluj-Napoca, în ca-
drul Universităţii „Babeş-
Bolyai”. Deschis în 2003, acesta
se preocupă de predarea limbii po-
lone, organizarea de evenimente
culturale şi desfăşurarea de activi-
tăţi cu caracter ştiinţific. Totoda-
tă, la Bucureşti a fost înfiinţat încă
din anul 2001 Institutul Polonez,

În prezenţa viceprim-ministrului Poloniei şi vicepremierului României,

La Craiova va fi inaugurat Centrul
de Limbă şi Cultură Poloneză

Centrul Cultural Polonez din cadrul Centru-
lui de Studii Culturale Est-Europene, înfiinţat
în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din
Craiova, se va deschide miercuri, 22 ianuarie,
ora 12.00, la sediul Bibliotecii din cartierul
Lăpuş – strada „Tehnicii”. La eveniment vor
lua parte viceprim-ministrul Guvernului Polo-
niei şi ambasadorul Republicii Polonia la Bucu-

reşti, acesta din urmă revenind la Craiova la nici
un an de la ultima sa vizită. Decizia inaugurării
unei instituţii care să promoveze limba şi cultu-
ra poloneze în Cetatea Băniei a fost luată, cu
siguranţă, fără a fi uitată pagina de istorie locală
în relaţiile româno-polone, ca şi importantele
colaborări care există de ani buni între cele două
spaţii culturale. Viceprim-ministrul Guvernului Poloniei, Elzbieta Bienkowska,

şi vicepremierul Liviu Dragnea
cu principala misiune de răspândi-
re a culturii poloneze, a cunoştin-
ţelor despre istoria şi patrimoniul
naţional, precum şi de promovare
a colaborării în domeniile culturii,
educaţiei, ştiinţei şi vieţii sociale.
Craiova – pagină de referinţă în
istoria relaţiilor româno-polone

Decizia inaugurării unui Centru
Cultural Polonez la Craiova a fost

luată, cu s iguranţă, fără a fi uitată
pagina de istorie locală privind re-
laţiile româno-polone. După cum
se ş tie, în timpul celui de-Al Doi-
lea Război Mondial, guvernul po-
lonez s-a exilat, împreună cu te-
zaurul Băncii Naţionale a Poloniei
şi un număr de unităţi ale armatei

poloneze, cât şi din populaţia ci-
vilă, pe teritoriul românesc.  Între
19 septembrie şi 9 octombrie 1939,
Palatul „Jean Mihail” – actualul
Muzeu de Artă din Craiova – îl găz-
duia pe mareşalul Eduard Smigly-
Rydz, http://muzeuldeartacraiova.-
ro/galerie/_MG_8610.JPGşeful
Cartierului General al armatei polo-
neze, iar între 5 noiembrie ş i 24
decembrie, acelaşi an, pe însuşi

preşedintele Poloniei,  Ignac y
Moscicki, cu familia şi suita sa.
Teatrul Naţional „Marin Sorescu”,
o punte culturală a ultimilor ani

Relaţiile Craiova-Polonia au
continuat de-a lungul timpului în
diverse planuri, inclusiv cel cul-

tural.  În ultimii ani, Teatrul Naţi-
onal „Marin Sorescu” din Craio-
va a fost o prezenţă nelipsită (şi
de nu puţine ori premiată!)  de la
Festivalului Internaţional „Shake-
speare”,  unul dintre cele mai
prestigioase şi c ompetitive festi-
valuri de teatru din Europa, or-
ganizat pe litoralul Mării Baltic e,
în Trojmiasto (c ele trei oraşe:

Gdansk, Gdynia, Sopot), impor-
tant c entru cultural şi ar tis tic al
Poloniei.

Nu mai puţin lips it de în-
semnătate es te faptul c ă,  în
urmă c u pes te un an,  reputatul
regizor polonez Janusz Wis-
niew ski, de două ori laureat al

Premiului „First Fringe” (Fes-
tivalul Internaţional de Teatru
de la Edinburgh,  U.K.) ,  a ales
să monteze pe scena c raiovea-
nă spec t ac olu l „Ap ocali psa
după Shakespeare”,  cu pre
miera pe 22 decembrie 2012,
af lat în repertoriul curent al
instituţiei.

***
Craiova a primit ş i anul

trec ut,  la înc eputul lunii
aprilie, vizita Exc elenţa Sale
Marek Szc zygiel, ambasa-
dorul Republic ii Polone la
Bucureşti.  La Teatrul Naţi-
onal „Marin Sorescu” a avut
loc, atunc i, deschiderea ex-
poziţiei c u titlul „În ritmul
epocii – viaţa Kazimierei Il
lakowiczowna”, iar Bottom
of Form

dr. Radoslaw a Janowska-
Lascar, de la Univers itatea
din Wroclaw, a susţinut la
Universitate o prelegere de-
spre opera poetei, prec um
şi legăturile ei cu România
în perioada interbelic ă. La
sfârşitul vizitei, ambasado-

rul Marek Szc zygiel împreună cu
autorităţile loc ale au depus  c o-
roane de flori la mormintele re-
fugiaţilor polonezi din timpul c e-
lui de-Al Doilea Război Mondial,
înhumaţi la cimitirul catolic  din
Craiova.

MAGDA BRATU
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Domnule inspector şcolar
general , s-a încheiat un an
calendarist ic, 2013, care a
avut părţi bune şi rele în di-
verse domenii. Trăgând linie
şi făcând o medie, cum l-aţi
cataloga că a fost el pentru
învăţământul din Dolj?

- Şi pentru învăţământul dol-
jean, 2013 a avut plusuri şi minu-
suri. Dacă analizăm fiecare etapă
în parte, întâlnim o serie de as-
pecte pozitive care merită sem-
nalate, pentru că ele reprezintă
într-un fel sau altul, învăţământul
doljean. Raportându-ne la exa-
menele de sfârşit de ciclu, atât la
Evaluarea naţională cât şi la exa-
menul de Bacalaureat, sunt de
semnalat unele aspecte pozitive –
pe de o parte faptul că procentul
de promovabilitate la Evaluarea
naţională a crescut cu 10 la sută,
în timp ce la examenul de Baca-
laureat a crescut cu 6 procente
faţă de anul şcolar trecut. Deci
creşterea a fost una sănătoasă, în
condiţiile în care rigoarea exame-
nelor a fost identică cu cea din
anul şcolar trecut.

Dacă rigoarea a fost apro-
ximativ aceeaşi, cărui fapt se
datorează atunci procentajul
mai bun la examene?

- Cred că a contat şi implica-
rea Inspectoratului şcolar în ceea

Inspectorul şcolar general,

„E ca în sport,
Pe raftul de onoa-

re al  î nvăţământu-
lui doljean se îngrămădesc zeci  de pre-
mi i şi  diplome, între care strălucesc
medal iil e de aur şi  argint obţinute la
competiţii grele, naţi onale şi interna-
ţi onale. Aceştia sunt elevii de excepţie
ai  Doljului , î ndrumaţi  de profesori de-
di caţi profesi ei, care au muncit mult în
2013 şi cu care ne mândrim. Inspecto-
rul  şcolar general  Georgică Bercea-
Fl orea este de părere că un premi u i m-

Interviu
realizat de
ALINA
DRĂGHICI şi
LAURA
MOŢÎRLICHE portant trebui e să fie acordat şi î ntre-

gului  învăţământ doljean care a câşti-
gat procente bune la examenel e naţi o-
nale. Argumentel e lui sunt cifrele: pro-
movabil itatea l a Evaluarea naţional ă,
care a crescut cu 10%, şi  cea de l a Ba-
cal aureat – cu 6% mai mare faţă de anul
şcolar trecut. Cântărind lucruri le şi
punând în balanţă eforturil e care se fac,
Georgi că Bercea-Florea recunoaşte,
zâmbi nd, că, şi î n î nvăţământ, este ca-n
fotbal, se joacă pe goluri!

ce priveşte organizarea, care a
fost una ireproşabilă. Nu am avut
evenimente care să perturbe exa-
menul de Bacalaureat, nu am
avut evenimente care să ne po-
ziţioneze în prim planul mass-
mediei naţionale. Obiectivul pri-
mordial a fost respectarea me-
todologiei impuse de Ministerul
Educaţiei Naţionale. În plus, la
nivelul ISJ Dolj, am avut discuţii
cu cadrele didactice în care s-a
insistat pe o mai bună activitate
în gestionarea situaţiei de la cla-
să, cu un învăţământ centrat pe
elev, o analiză extrem de perti-
nentă a rezultatelor obţinute la
simulările care au avut loc în anul
şcolar 2012-2013, simulări care
la un moment dat au tras un sem-
nal de alarmă. Şi acest lucru s-a
dovedit a fi benefic pentru exa-
menele propriu-zise.

Deci simulările au contat
foarte mult, ele făcând prac-
tic diferenţa?

- Da. După fiecare probă de
acest gen, la nivelul ISJ, am luat
măsuri privind informarea elevi-
lor în ceea ce priveşte materia
care trebuia recuperată. Apoi am
luat legătura şi cu familia, un fac-
tor foarte important. A trebuit să
tragem un semnal de alarmă în
urma simulărilor, am avut şedin-
ţe cu directorii unităţilor unde
procentul de promovabilitate a

fost unul mai scăzut. De aseme-
nea, în acest an şcolar, am avut
şi un alt gen de abordare vizavi
de modul în care copiii înţeleg sau
cadrele didactice fac un schimb
de experienţă în ceea ce priveş-
te examenele naţionale. Am dis-
cutat de foarte multe ori cu di-
rectorii de mari licee din Craio-
va şi am făcut o comparaţie cu
profesorii care predau discipli-
nele de examen. Ce-i drept, e cu
totul alta materia în liceele teo-
retice faţă de liceele tehnologi-
ce, dar i-am pus la aceeaşi masă
şi i-am întrebat pe cei de la co-
legii cum reuşesc să obţină astfel

de rezultate la examenele naţio-
nale. Problema este că elevii care
au intrat în mediul liceal au avut
media de intrare sub 5, ori me-
dia de promovare a examenului
de Bacalaureat este de 6. Este
foarte greu să recupereze atât de
mult, pentru că sunt şi elevi care
au intrat la liceu cu 2 sau 3.

Simulare la clasa a XI-a şi
evaluări pentru clasele a II-a,
IV-a şi VII-a

Cu alte cuvinte, problema
se pune vizavi de ce se întâm-
plă cu elevul aflat în învăţă-
mântul primar. Se vor schim-
ba lucrurile odată cu noută-
ţile anunţate la legea educa-
ţiei?

- Potrivit OUG 117 din 23 de-
cembrie 2013, începând cu ge-
neraţia care intră în ciclul gimna-
zial 2015-2016, va fi un alt sis-
tem de admitere în învăţământul
liceal, care presupune la sfârşitul
ciclului să intrăm pe o evaluare
de tip PISA. Admiterea în liceu,
începând cu 2019, se preconi-
zează a fi bazată atât pe media
din anii V-VIII, cât şi pe evalua-
rea de 30 %, iar dacă numărul
de elevi care solicită să intre la o
unitate şcolară este mai mare de-
cât numărul de locuri va interveni

şi examenul de admitere. Încă din
acest an, în planul de şcolarizare
va trebui să prindem şi clase de
învăţământ profesional. Un ab-
solvent de clasa a VIII-a nu va
putea să treacă spre ciclul liceal
dacă nu obţine minim 5 la Eva-
luarea naţională şi vor merge în
clasele profesionale. Metodolo-
gia era foarte clară, obligaţia fie-
cărui inspectorat fiind aceea de
a aloca un număr de locuri pen-
tru liceu pentru toţi absolvenţii de
învăţământ gimnazial de clasa a
VIII-A. O altă noutate reprezin-
tă evaluările la clasa a II-a, a IV-
a şi a VI-a. Aceste evaluări tre-
buie să le avem în vedere şi din
prisma a ceea ce dorim de la în-
văţământ. Începând din luna fe-
bruarie vom avea simulări pen-
tru evaluarea naţională a elevilor
de clasa a VIII-a, iar la începu-
tul lunii martie vom avea simulă-
rile pentru învăţământul liceal. La
clasa a XI-a vor avea loc pentru
prima dată simulări la nivel naţi-
onal.

Sunt un lucru bun pentru
elevi toate aceste simulări
prin care trebuie să treacă?

- Cred că este un lucru foarte
bun, pentru că putem să depis-
tăm cu mult timp înainte care sunt
lacunele pe care le prezintă anu-
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Georgică Bercea Florea:

jucăm pe goluri!”
miţi elevi în procesul instructiv-
educativ şi îi obişnuim cu rigoa-
rea examenelor. Este foarte im-
portant ca ei să-şi dea seama că
lucrurile nu merg fără să depună
efort. Cu cât reuşim să-i con-
ştientizăm din timp că examenul
de maturitate nu este unul la în-
demâna unui absolvent care nu
pune mâna pe carte, cu atât mai
bine. Dacă vrem ca pe viitor lu-
crurile să evalueze pozitiv şi să

ajungem să recuperă, trebuie să
ne îndreptăm uşor-uşor la ceea
ce se raportează Uniunea Euro-
peană. Oricum, elevii români se
află pe locul 45 din 65 de ţări în
urma testului PISA din 2012,
rezultatele obţinute de ei fiind sub
media mondială la toate cele trei
domenii evaluate, respectiv ma-
tematică, citire/lectură şi ştiinţe.

Doljul are patru olimpici
internaţionali

Locul 45 din 65 de ţări, la
nivel mondial... Cum stăm,
totuşi, la nivel naţional?

- Colegiul Naţional “Fraţii Bu-
zeşti” din Craiova reuşeşte să se
claseze, în fiecare an, în topul pri-
melor cinci licee din ţară, atât în
ceea ce priveşte Bacalaureatul,
cât şi la Evaluarea naţională. Păi
în acest an, a fost o clasă la „Fra-
ţii Buzeşti”, în care ultima medie
de intrare a fost 9.93. de altfel,
aceste colegii naţionale absorb
întreaga elită a învăţământului,
atât din mediul urban cât şi din
mediul rural. Tot anul aceasta am
avut patru elevi care au terminat
ciclul gimnazial şi Evaluarea na-
ţională cu media 10. Trei dintre
ei sunt în acest moment la „Fraţii
Buzeşti”, iar unul a rămas la li-
ceul din Pleniţa. Aceste rezultate
deosebite se datorează atât ele-

vilor cât şi dascălilor care îşi fac
datoria cu prisosinţă. Ca să nu
mai vorbesc de rezultatele la
olimpiade...

Că tot aţi adus în discuţie
olimpiadele, câte medalii a strâns
Doljul?

- Faţă de anul 2012, rezulta-
tele la olimpiade au crescut.
Avem patru olimpici internaţio-
nali şi mai mulţi naţionali. În total

avem peste 150 de premii pe
diverse discipline, la nivelul în-
tregului judeţ. Mircea Dan Mi-
rea a obţinut medalie de aur la
Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii
Europene de la Luxemburg, me-
dalia de argint la Olimpiada In-
ternaţională de Ştiinţe pentru Ju-
niori, desfăşurată în Iran, şi s-a
calificat la Olimpiada Internaţio-
nală de Ştiinţe ale Pământului,

care va avea loc în India. Îl avem
pe Mihai Popa, care a obţinut
medalie de bronz la Olimpiada
de Informatică de la Schumen,
din Bulgaria, şi bronzul la Olim-
piada de Informatică de la Bris-
bane, Australia, apoi s-a califi-
cat la Balcaniada de Informati-
că. Ceilalţi doi olimpici sunt de
la Colegiul Naţional „Carol I”, fi-
ind vorba de Izabela Tiberiade,
care s-a clasat pe locul I la Olim-

piada Internaţională de Limba
rromani, şi Elisabeta Ioana Mili-
taru - locul III la Olimpiada In-
ternaţională de Limbă, literatură
şi spiritualitate.

Bursele pentru olimpici
au fost dublate

Cum sunt răsplătiţi aceşti
elevi de excepţie ai Doljului?

- La nivelul ISJ Dolj am pre-
miat excelenţa, dar an de an
Consiliul Judeţean Dolj alocă
sume importante pentru premie-
rea elevilor de excepţie. În acest
an s-a acordat o sumă conside-
rabilă şi pentru pregătirea aces-
tor elevi, dându-ne posibilitatea
ca la sfârşitul vacanţei de vară să
le organizăm o tabără de instrui-
re tuturor celor care au obţinut
premii la fazele naţionale şi inter-
naţionale. De asemenea, tot la
finalul anului, prin intermediul au-
torităţilor, am reuşit să organizăm
Gala Sporturilor Şcolare, un eve-
niment deosebit de important,
care a încheiat un an calendaris-
tic de succes. Au fost prezentaţi
cu mândrie sportivii care au adus
rezultate deosebite judeţului nos-
tru. Evenimentul s-a desfăşurat
la Filarmonica Oltenia şi a făcut
cinste tuturor celor implicaţi. Pe
lângă faptul că performanţa este
răsplătită, Consiliul Judeţean a
investit şi în pregătirea acestor
tinere talente în sport. Astfel reu-
şim să avem campioni balcanici,
campioni europeni. Sunt rezul-
tate care ne fac cinste. Alături de
noi, în acest an a venit şi Consi-
lul Local, care a premiat toţi
olimpicii din Craiova şi care s-a
implicat şi în ceea ce priveşte
acordarea burselor pentru elevii
merituoşi, astfel că în acest an

bursele s-au dublat.

Mulţi părinţi  au fost ne-
mulţumiţi de apariţia clasei
pregătitoare. Cum stau lu-
crurile acum?

- În anul 2012 a trebuit să fie
implementată clasa pregătitoare,
dar lipsa de informare şi de dia-
log, a creat o întreagă isterie.
Părinţii nu ştiau cum se vor des-
făşura cursurile la această clasă
pregătitoare, mobilierul întârzia,
a fost o serie întreagă de pro-
bleme create din lipsa de comu-
nicare. Dar altfel au stat lucrurile
în 2013. Noi, la nivelul ISJ, am
început o campanie de informa-
re înainte de a apărea metodo-
logia, am organizat ziua porţilor
deschise cu părinţii şi copiii care
urmau să vină în clasa pregăti-
toare, au avut loc o serie întrea-
gă de întruniri. Pentru că părinţii
au ştiut din timp la ce să se aş-
tepte nu a mai apărut nici un fel
de discuţie. În acest moment pot
spune că această clasă pregăti-
toare s-a dovedit un lucru bene-
fic pentru învăţământ. Curricula
a fost adaptată în primul rând
pentru aceşti copii de şase ani,
s-a găsit acel liant între grădiniţă
şi şcoală. Cadrele didactice au
fost formate prin nişte cursuri de
perfecţionare.

Ce v-aţi  propus pentru
2014?

- În 2014, aş vrea să creştem
în continuare randamentul şco-
lar, să ne focusăm pe activitatea
la clasă. Sigur, nu pot spune că
nu mi-aş dori să avem şi rezulta-
te care să ne poziţioneze la nivel
naţional pe primele locuri la exa-
menele naţionale. E ca în sport,
jucăm pe goluri. Nu putem să nu
ne raportăm la aceste examene
de sfârşit de ciclu, pentru că ele
ne arată întreaga muncă pe care
am desfăşurat-o în anii de gim-
naziu şi de liceu. Degeaba am
spune că avem un proces instruc-
tiv-educativ foarte bun, dacă la
final, când tragem linie rezultate-
le nu sunt cele aşteptate. Solicit
mereu o selecţie riguroasă a co-
piilor olimpici pentru fazele naţi-
onale. Dacă selecţia la nivel ju-
deţean este una riguroasă, rezul-
tatele la nivel naţional nu vor în-
târzia să apară.
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Arta de a citiArta de a citiArta de a citiArta de a citiArta de a citi

(Fragment dintr-un interviu cu
marele poet, laureat al Premiului
Nobel ,  în  1975,  d i fuzat  de
Radiodi fuz iunea e lveþ ianã de
limbã italianã, în 1972 ºi editat,
ulterior, de editura Interlinea).

Întrebare: Din acea lume încã prevalent
fãcutã din lemn, din stofe ºi din hârtie în
care scria, Faguet ne transmite numai trei
reguli generale de a citi, valabile pentru
orice fel de paginã. Prima: sã citeºti foar-
te încet. A doua: sã citeºti foarte încet. A
treia: sã citeºti foarte încet. Se poate crede
cã sunt actuale încã ºi azi, în ciuda tutu-
ror, sau într-o oarecare mãsurã gândirea
noastrã s-a accelerat din 1912?

Rãspuns: Desigur, gândirea s-a accelerat,
dar în ce priveºte lentoarea lecturii, proble-
ma se prezintã într-un fel diferit. De fapt,
existã modul de citi ºi modul de a reciti. Nu
se poate citi rapid Proust, dar o relecturã
eventualã poate fi ºi rapidã. Existã cãrþi la
care se simte nevoia unei lentori de lecturã
ºi sunt alte cãrþi, spre exemplu, cartea poli-
þistã, care cer în schimb accelerarea lectu-
rii. Idealul pentru o carte de succes, pentru
cartea poliþistã, sã zicem, ar fi chiar ca lec-
tura nici sã nu existe de fapt, adicã sã în-
ceapã de la sfârºit, fiindcã sfârºitul, finalul,
este singurul aspect interesant al cãrþii. Iar,
pe de altã parte, acest interes trebuie sã-l
pregãteascã printr-un lung antefact care sã
nu entuziasmeze deloc, dar care totuºi tre-
buie sã existe.

Î.: Prin urmare, dupã opinia dv., nu este
o regulã generalã, aceea de a citi lent?

R.: Nu e de fapt o regulã generalã. Dim-
potrivã, datã fiind producþia de azi, am pu-
tea spune cã lectura lentã a dispãrut. În gene-
re, cartea e doar privitã cu coada ochiului,
amirositã. Nu e o practicã rea, fiindcã în
nouãzeci ºi nouã la sutã din cazuri, în cinci
minute, amurosind astfel o carte, se ºtie deja
totul: se înþelege dacã meritã ori nu meritã
cu adevãrat osteneala de a o citi.

I.: Totuºi, lectura rapidã presupune ºi rit-
mul, care este impus de plãcere. ªi tocmai

cãutând sã ne ofere aceastã plãcere se în-
tâmplã ca industria de azi sã ne convingã
mai degrabã sã consumãm decât sã citim
hârtia tipãritã. Ne atrage atenþia cã o lec-
turã plãcutã este rareori o lecturã criticã:
poate de fapt sã ne dea o mãsurã iluzorie
despre o carte, despre un autor. Eugenio
Montale, consideraþi ºi dv. cã actul de a
citi de plãcere ºi actul de a citi critic sunt
douã lucruri diferite?

R.: În multe cazuri, da, sunt douã lu-
cruri diferite; în multe altele, nu totdeauna.
Sã spunem cã acea carte care oferã plãce-
re nu e totdeauna o carte proastã; este de-
seori, dar nu totdeauna. Existã autori care
creeazã plãcere – nu ºtiu, nu vreau sã citez
pe cei mai recenþi care sunt încã în viaþã ºi

susceptibili –, dar, spre
exemplu, nu se poate nega
cã Anatole France a fost un
autor plãcut ºi asta nu redu-
ce deloc importanþa sa. Pe
urmã, însã, existã autori ce
doresc explicit sã fie citiþi cu
o anumitã dificultate. Unul
dintre cei mai mari este Ja-
mes Joyce. Foarte puþini au
citit Ulise, foarte puþini au
scos din ea o plãcere; iar, pe
de altã parte, fãrã Ulise fai-
ma lui Joyce ar fi mult infe-
rioarã, în ciuda foarte fru-
moaselor povestiri scrise de
el mai înainte. Nou îl avem
pe Antonio Pizzuto, un sici-
lian de mare talent, deja un
om bãtrân, care scrie cãrþi
extrem de dificile. Faima sa
– fie totuºi în ambiente limi-
tate ºi foarte calificate, de
persoane foarte serioase, de
critici foarte rafinaþi – îl aºea-

zã pe Pizzuto printre cei mari ai literaturii
noastre. În ce mã priveºte, am o mare sim-
patie pentru Pizzuto, pe care nu-l cunosc
personal; gãsesc cã trebuie sã fie un om
foarte delicios. Dar, desigur, a-l citi
pe Pizzuto solicitã, sã spunem aºa,
un fel de trudã, de pregãtire, pre-
cum aceea a cuiva care se pregã-
teºte sã se ducã la preot ca sã se
spovedeascã, un fel de pregãtire
aproape asceticã. Se spune: “Sun-
tem aici, noi suntem; finalmente,
da, vom citi, astfel vom înþelege”.
Dar, în concluzie, nu toþi cititorii
pot sã îndeplineascã aceste exer-
ciþii spirituale.

Î.: Se întâmplã deseori ca plãce-
rea extrasã dintr-o carte – ºi sã
admitem totuºi cã a fost o plãcere
profundã – ne face sã criticãm po-
zitiv acea carte? Nu se poate în-
tâmpla ca lectura abandonatã ei
înseºi sã ne joace feste ºi sã ne facã
dificilã apoi o judecatã obiectivã?
Cu ani în urmã, dv. aþi scris recen-
zia unui roman pentru a cãrui lec-
turã aþi cheltuit ceasuri întregi, dar
care vã lãsa perplex. Romanul ace-
la era Lolita  a lui Nabokov. Ce
gândiþi azi despre acest lucru?

R.: Lolita e o carte greu de jude-
cat fiindcã e foarte interesantã, pa-

sionantã. Se citeºte cu o vie plã-
cere, dar nu reuºim sã înþele-
gem dacã este un excelent pro-
dus industrial sau o operã de
artã. Eu cred cã problema
aceasta nu a fost pusã sau re-
zolvatã de critici. Pe scurt, nu
pot spune, la nivel de conºtiin-
þã, cã Nabokov ar fi un scriitor
prost. Unii s-au grãbit sã citeas-
cã cel mai recent roman al sãu,
Ada, care mi se pare cã ar avea
niºte pretenþii enorme: începe
cu arborele genealogic al per-
sonajelor… Se simte înlãuntrul
acestei cãrþi o mare erudiþie,
chiar literarã. Astfel, nu se poate
spune cã Nabokov ar fi un au-
tor de ignorat, totuºi … mereu
rãmâne acel “totuºi” în fundal.
Existã uneori niºte atleþi, pre-
cum Nino Benvenuti, care în-
ving, nu înving, pierd, merg îna-
inte în acest fel câþiva ani, apoi,
atunci când întâlnesc pe unul
care-i ia cu adevãrat în serios,
nu mai e nimic de fãcut: se dau
bãtuþi. Fiindcã se simte cã lipseºte baza. O
spune criticul sportiv: “lipseºte baza”. Nu
sunt sigur cã Nabokov ar avea aceastã bazã,
dar nu pot nega cã e un om foarte inteligent
(cât poate fi – se zice, nu vreau sã-l calom-
niez – un mare admirator al Gãrii din Mila-
no, ºi asta sunã destul de rãu. Dar asta este
poate o calomnie).

Î.: Faguet, în 1912, scria cã un roman e
citit lãsându-ne stãpâniþi de sufletul per-
sonajelor. Potrivit autorului acelei Art de
lire ar trebui sã experimentãm la persoana
I sufletul unui protagonist, sã ne simþim ca
fiind pentru o vreme în el ºi sã trãim pro-
pria noastrã viaþã cu ochii sãi, în felul sãu.
Aceastã stãpânire, aceastã identificare to-
talã în personaj este poate o manierã in-
genuã de a citi? Lui Eugenio Montale i s-

a întâmplat vreodatã sã se simtã stãpânit
de un anumit personaj, de a-i asuma iden-
titatea pentru o vreme, în viaþa proprie a
unei zile?

R.: Nu, pânã la acest punct nu mi s-a în-
tâmplat niciodatã. Totuºi, faptul de a detec-
ta sosia unui personaj literar într-o persoanã
vie, câteodatã mi s-a întâmplat. Îmi amin-
tesc cã era la Florenþa o doamnã – am vã-
zut-o de foarte puþine ori – care pentru mine
era Anna Karenina. Dar sunt fapte rare. Spre
a avea sub ochi o gamã de astfel de tipuri,
ar trebui citite cele peste optzeci de romane
ale lui Balzac.

Î.: Frecventã sau nu, permisã ori neper-
misã, s-ar spune cã «stãpânirea» din partea
personajelor unui roman are ºi niºte limite
naturale. Existã de fapt personaje pe care
putem sã le admirãm, dar de care ne simþim
strãini, cu care nu reuºim sã ne identificãm.
Ar putea fi cazul lui Zeno Cosini, protago-
nistul din Coscienza di Zeno a lui Svevo.
Un cunoscut al meu, nelipsit de inteligenþã
ºi nici de sensibilitate, nu a apreciat roma-
nul fiindcã îl gãsea pe Zeno o persoanã in-
suportabil de slabã. Cât mai exact spus, care
era eroarea sa?

R.: Erori existã multe în aceastã afirma-
þie. Cea mai importantã este cã acest cititor
confundã viaþa cu arta. Se vede cã detestã
oamenii slabi. Poate cã îi detestã ºi din mo-
tive foarte personale, intime, pentru care o
fi avut niºte dovezi proprii, ca sã spunem
aºa. Totuºi, nu vãd cum un om slab n-ar
putea sã fie protagonistul unui roman. Eu
cred cã cei slabi au o mai mare posibilitate
de a supravieþui în lumea artei, fiindcã cel
puternic are mereu o probabilitate mai mare
de a fi artificios, de a fi fals, de a fi un per-
sonaj, spre a spune astfel, iluzoriu. Cartea
despre omul puternic este totdeauna o carte
un pic artificioasã, ba chiar conºtient artifi-
cioasã. În toate romanele ruseºti, spre exem-
plu, existã totdeauna omul puternic, dar e
obligatoriu neamþ […]

TRADUCERE DE GEORGE POPESCU
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Ministrul german
de Externe: „Europa
nu poate lãsa Franþa
singurã” în Africa

Ministrul german al Afaceri-
lor Externe, Frank-Walter
Steinmeier, este de pãrere cã
Europa „nu poate lãsa Franþa
singurã” în Republica Centrafri-
canã, într-un interviu publicat
ieri în jurnalul german „Frank-
furter Allgemeine Sonntagszei-
tung” (FAS), a relatat AFP. ªeful
diplomaþiei germane evocã în
acest interviu un posibil „sprijin
mai extins” la intervenþia
francezã în Mali, reafirmând
însã cã þara sa nu va trimite
trupe de luptã în Africa. Comen-
tariile ministrului german survin
în contextul în care acesta
urmeazã sã se întâlneascã
astãzi, la Bruxelles, cu omologii
sãi europeni, pentru a decide cu
privire la o posibilã misiune în
Republica Centrafricanã, unde
Franþa a desfãºurat 1.500 de
soldaþi, aminteºte agenþia
francezã de presã. Interesele
europene sunt în joc „atunci
când în Africa neagrã ºi subsa-
harianã ameninþã instabilitatea,
deportãrile ºi terorismul, ale
cãror consecinþe se revarsã în
Europa”, a afirmat Steinmeier,
potrivit unor fragmente din
interviu difuzate sâmbãtã de
jurnalul german. „Trebuie sã
reflectãm la posibilitãþile unui
sprijin mai extins, de exemplu în
Mali, aceasta face parte din
responsabilitatea noastrã”, a
continuat ministrul german.
Potrivit FAS, Steinmeier a
discutat sâmbãtã la telefon cu
omologul sãu francez Laurent
Fabius ºi îl va vizita pe acesta
din urmã marþi, la Paris, pentru
a vorbi despre implicarea
germanã în Africa. La rândul
sãu, cotidianul „Süddeutsche
Zeitung” informa sâmbãtã cã
brigada germano-francezã ar
putea interveni în Mali, dacã
trupe franceze ar fi relocalizate
în Republica Centrafricanã.

John Kerry a fãcut apel
la autoritãþile egiptene
sã punã în aplicare
noua Constituþie

Secretarul de stat american
John Kerry a îndemnat Cairo,
sâmbãtã, sã punã în aplicare
drepturile ºi libertãþile prevãzu-
te de noua Constituþei, la puþin
timp dupã aprobarea acesteia
printr-un referendum. „În
contextul unei tranziþii (politi-
ce) în Egipt, Statele Unite
preseazã Guvernul interimar
egiptean sã punã în aplicare pe
deplin drepturile ºi libertãþile
care sunt garantate în noua
Constituþie (...) ºi sã avanseze
cãtre reconciliere”, a subliniat
ºeful diplomaþiei americane,
citat într-un comunicat. 98,1%
dintre egiptenii care au partici-
pat la referendumul constituþio-
nal din Egipt au votat în
favoarea proiectului, iar rata de
participare a fost de 38,6%, a
anunþat sâmbãtã Comisia
electoralã. Consultarea popula-
rã, organizatã marþi ºi miercuri,
a avut loc în contextul unui val
de represiuni sângeroase
îndreptate împotriva susþinãtori-
lor preºedintelui destituit de
armatã Mohamed Morsi ºi în
special a Fraþilor Musulmani,
confreria sa.

Povestea e cam aºa: unul a sosit cu maºi-
na de la reºedinþa sa romanã, celãlalt a venit
cu trenul de la Frorenþa. Unul a fost fluierat
ºi bombardat cu ouã, celãlalt nu. Silvio Ber-
lusconi (77 de ani), condamnat definitiv la 4
ani de închisoare pentru fraudã fiscalã ºi de
prima instanþã la 7 ani de închisoare pentru
prostituþie cu minore ºi abuz de putere, dar
în continuare liderul partidului Forza Italia
(dreapta), ºi Matteo Renzi (39 de ani), noul
secretar al Partidului Democrat (PD, stân-
ga), s-au întâlnit sâmbãtã, 18 ianuarie, timp
de douã ore ºi jumãtate, la sediul PD din
Roma. În discuþie: negocierea pe viitoarea ºi
promisa reformã a legii electorale, dupã ce
Curtea Constituþionalã a respins, în decem-
brie, legea în vigoare, numitã Porcellum. De
fapt, aceastã discuþie îl readuce pe Il Cava-
liere în prim-planul scenei politice, dupã exclude-
rea din Parlament. ªi chiar dacã au trebuit sã dis-
cute sub fotografia înfãþiºându-i pe Fidel Castro
ºi Che Guevara jucând golf la Havana, atribuitã
fotografului cubanez Korda, Silvio Berlusconi,
unul din cei mai bogaþi oameni din Italia, s-a simþit
victorios, de parcã ar fi avut un nou pistolet la
centurã. În momentul de faþã, Matteo Renzi, pri-
marul Florenþei, este unul dintre politicienii cei mai
convingãtori din Peninsulã, dar s-a vãzut nevoit
sã discute cu diavolul. Comunicatul de presã pri-
vind întâlnirea va fi prezentat astãzi, ora 16, de
conducerea Partidului Democrat. Numai cã în Ita-

Liderul Coaliþiei Naþionale Siriene
(CNS), Ahmed Jarba, a afirmat sâm-
bãtã, la Istanbul, cã opoziþia va merge
la conferinþa de pace Geneva II cu unic
obiectiv sã scape de preºedintele Bas-
har al-Assad, relateazã AFP. „Negocie-
rile Geneva II au ca unic scop sã satis-
facã cerinþele revoluþiei (...) ºi, înainte
de toate, sã îi retragã cãlãului (al-As-
sad) întreaga sa putere”, a declarat Jar-
ba la scurt timp dupã votul Coaliþiei,
care a validat participarea sa la confe-
rinþa care se deschide miercuri în El-
veþia. De asemenea, el l-a acuzat pe

Cel puþin 21 de persoane, inclusiv cetãþeni
strãini, au fost ucise într-un atentat sinucigaº
comis vineri de insurgenþii talibani în faþa unui
restaurant din capitala Afganistanului, Kabul.
Trei angajaþi ai ONU ºi un reprezentant al Fon-
dului Monetar Internaþional (FMI) figureazã
printre persoanele ucise, au anunþat secretarul
general al ONU, Ban Ki-moon, ºi directorul
general al FMI, Christine Lagarde. „Vã anun-
þãm cã dragul nostru coleg ºi prieten Wabel

lia lumea îºi aminteºte de toate înþelegerile ratate
convenite de magnatul media ºi reprezentanþii stân-
gii. Ori de câte ori Silvio Berlusconi a început prin
a-ºi lãuda adversarul, numindu-l un adevãrat so-
cial-democrat, deznodãmântul a fost acelaºi. A pã-
þit-o Massimo D’Alema în 1997, când s-a înþeles
cu Berlusconi în privinþa revizuirii Constituþiei.
Acordul celor doi oameni politici a fost denunþat
ulterior de Il Cavaliere. Idem în 2008. Il Cavalie-
re, câºtigãtor al alegerilor, l-a invitat pe perdantul
Walter Veltroni sã discute despre marile reforme,
tentativã repede abandonatã. Tocmai din aceastã
perspectivã, ziariºtii din Peninsulã se întreabã ce

încredere poþi avea pe cuvântul unui om
al cãrui calendar judiciar se ciocneºte
cumplit cu cel politic ºi care nu doreºte
altceva decât sã profite. Întâlnirea, deloc
confortabilã la nivelul PD, unde existã în-
trebãri cu privire la greºeala moralã ºi
politicã, a fost însã îndelung gânditã. Mai
ales cã micii parteneri ai coaliþiei guver-
namentale (Noul Centru Dreapta, al lui
Angelino Alfano, sau Cetãþenii lui Mario
Monti) se tem de o înþelegere a celor douã
câmpuri politice majore din Peninsulã. In-
dispensabili majoritãþii, îndeosebi la Se-
nat, aceºtia pot determina cãderea Gu-
vernului Enrico Letta, dacã interesele lor
nu sunt prezervate. ªi riscul e real. Pen-
tru Matteo Renzi opþiunile sunt limitate.
ªi trebuie sã se grãbeascã pentru a do-

vedi cã alegerea sa în fruntea PD a schimbat lu-
crurile. În caz de eºec ºi de noi alegeri, unii se tem
de reînvierea lui Silvio Berlusconi, deºi nu puþini îl
considerã doar o sperietoare de ciori. Cât priveºte
proiectul de reformã a legii electorale, în discuþie
s-au aflat trei variante: reîntoarcerea la legea ante-
rioarã, numitã „Mattarellum”, sistemul spaniol ºi
scrutinul în douã tururi. Fiecare dintre acestea cu
avantajele ºi dezavantajele sale. Renzi ºi-a asumat
un risc enorm întâlnindu-se cu Berlusconi, dar în
politicã compromisul este subînþeles ºi nimeni n-
a putut face rabat de la aºa ceva. ªi pentru a trece
puntea, nu rareori te faci frate... cu dracul.

ªi Matteo Renzi îl resuscitã pe Silvio Berlusconiªi Matteo Renzi îl resuscitã pe Silvio Berlusconiªi Matteo Renzi îl resuscitã pe Silvio Berlusconiªi Matteo Renzi îl resuscitã pe Silvio Berlusconiªi Matteo Renzi îl resuscitã pe Silvio Berlusconi

Singurul obiectiv al opoziþiei la conferinþa
Geneva II: sã scape de Bashar al-Assad

Bashar al-Assad ºi guvernul acestuia cã
practicã „terorismul de stat” ºi a subli-
niat cã regimul este responsabil de pre-
zenþa pe teren a luptãtorilor Statului Is-
lamic în Irak ºi Levant (EIIL), afiliat
organizaþiei Al-Qaeda. Totodatã, Jarba
a avertizat cã participarea la conferin-
þã, „un punct de cotiturã” în conflict,
nu înseamnã încheierea operaþiunilor de
pe teren împotriva forþelor lui al-Assad,
derulate de opoziþie ºi aripa sa armatã,
Armata Sirianã Liberã (ASL). „Vom
purta o ramurã de mãslin ºi arme pânã
la victorie”, a declarat el.

Atentate cu zeci de morþi ºi rãniþi în Afganistan ºi Pakistan,
printre victime fiind ºi trei angajaþi ai ONU ºi un reprezentant al FMI

Abdallah, reprezentantul nostru în Afghanistan,
a fost ucis într-un atac” la Kabul, a declarat
Lagarde, citatã într-un comunicat. Wabel Ab-
dallah, în vârstã de 60 de ani, de naþionalitate
libanezã, devenise reprezentantul FMI în Afga-
nistan în iunie 2008. La rândul sãu, secretarul
general al ONU a condamnat atentatul ºi a subli-
niat cã „aceste atacuri care vizeazã civili sunt
inacceptabile ºi reprezintã o încãlcare flagrantã
a dreptului umanitar internaþional”. Purtãtorul

de cuvânt adjunct al lui Ban
Ki-moon, Farhan Haq, a afir-
mat cã ONU deþine informaþii
privind „moartea a trei anga-
jaþi ai sãi, precum ºi a altor
persoane aparþinând unor or-
ganizaþii internaþionale”. „Au
fost trei teroriºti-kamikaze”, a
spus Mohammad Zahir, ºeful
poliþiei din capitala Afganista-
nului. „Un kamikaze s-a arun-
cat în aer în faþa restaurantu-
lui, alþi doi au declanºat cen-
turile explozive în local”, a
afirmat Mohammad Ayoub

Salangi, adjunctul ministrului afgan de Interne.
Atacul, revendicat de insurgenþii talibani, a vi-
zat restaurantul „Taverna Libanului”, frecven-
tat de diplomaþi, consultanþi, angajaþi umanitari
strãini. În Pakistanul vecin, cel puþin 20 de sol-
daþi au fost uciºi ºi alþi 30 au fost rãniþi în urma
exploziei unei bombe produse la trecerea unui
convoi militar, în oraºul Bannu (regiune situatã
la frontiera cu Afganistanul), din nord-vestul
þãrii, au anunþat autoritãþile, citate de France
Presse. Principala miºcare rebelã din þarã, Miº-
carea Talibanilor din Pakistan (TTP), a reven-
dicat atentatul, „în cadrul luptei noastre împo-
triva unui sistem secular”, dupã cum a declarat
telefonic, pentru agenþia francezã de presã, un
purtãtor de cuvânt al insurgenþilor. „Vom mai
efectua ºi alte atacuri similare în viitor”, a adã-
ugat el. „Explozia s-a produs în apropierea unuia
dintre vehiculele din convoi, omorând 20 de
soldaþi ºi rãnind alþi 30”, a precizat un înalt res-
ponsabil al forþelor de securitate. Explozia a avut
loc în oraºul Bannu, în nord-vestul Pakistanu-
lui, o regiune situatã la frontiera cu Afganista-
nul. Bannu a mai fost ºi în trecut teatrul unor
atacuri ce au vizat forþele de securitate.
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Anunþul tãu!
Preda Sergiu cu domiciliul in
Craiova anuntã elaborarea pri-
mei versiuni a planului: Aviz
prealabil de oportunitate, ela-
borare PUZ si obþinere avize
pentru construire imobil P+4
cu destinaþie de spaþii comer-
ciale si locuinþe colective in
mun. Craiova, b-dul Tineretu-
lui, nr. 2B si declanºarea eta-
pei de încadrare pentru obþi-
nerea avizului de mediu. Con-
sultarea primei versiuni a pla-
nului se poate realiza la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº nr.
1, Craiova, jud. Dolj, site-ul
APM Dolj. Comentariile si su-
gestiile se vor transmite in
scris la sediul APM Dolj, in ter-
men de 15 zile calendaristice
de la data prezentului anunt.

OFERTE SERVICIU
CHIC Salon
Grãdina Bo-
tanicã, anga-
jeazã coafezã.
Telefon. 0761/
418.493.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã
contabilã. Te-
lefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

PROPRIETAR,
vând garsonie-
rã, ultracentral.
Telefon. 0723/
065.620.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând aparta-
ment 2 camere,
parter, pretabil
firmã, Calea Se-
verinului Telefon.
0767/656.269.
Vând apartament
Brazdã, 2 deco-
mandate. Telefon:
0770/901.283.
Particular vând
apartament 2
camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în
spatele Hotelu-
lui Helin. Preþ
46.000 E nego-
ciabil. Telefon:
0720/556.607.

3 - 4 CAMERE

Vând apartament
3 camere zona 1
Mai cu îmbunãtã-
þiri. Telefon: 0758/
347.623.

CASE
Imobil de vânzare;
400 mp, 2 ieºiri,
strada Râului, nr.
162, vad comercial,
cadastru. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã 4 ca-
mere la 20 km de
Craiova, baie, man-
sardã nefinisatã.
Telefon: 0769/
969.604.
Vând casã Ford,
preþ 33000 Euro, 2
camere, 78 mp lo-
cuibili, baie, bucãtã-
rie, teren 200 mp,
puþ forat, centralã pe
lemne. Telefon:
0767/392.167.
Vând casã Craio-
va. Telefon: 0788/
452.733. Rog se-
riozitate.
Vând vilã Cãlimã-
neºti 12, pretabil
cabinet medical –
avocaturã. Accept
douã rate. Telefon:
0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

Vând casã recent
renovatã cu apã
curentã, livadã,
vie, în comuna
Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã Câm-
pia Islaz cu teren
320 m. Telefon:
0351/178.898.

TERENURI
Vând teren
400mp în Segar-
cea, intravilan,
cu cadastru,
strada Unirii, nr
29F( în spatele
liceului). Telefon:
0251/428.415;
0743/510.255

Vând 2600 mp te-
ren pe ºoseaua
Craiova ªimnicu
de Sus la 600 mp
de Lacul Tanchiºti-
lor (între vile). Tele-
fon: 0351/170.504.
Vând 9 ha pãdu-
re – Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând teren 5500
Euro lotul de casã
în spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0728/800.447.

Vând 0,3 ºi 0,7 ha
pãdure situatã în
Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon:
0741/078.812.
Vând 2 ha teren
arabil, facilitãþi
ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate
energie + alte
avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412
m.p. Telefon: 0770/
222.518.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon:
0723/693.646.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Primãria comunei Scãeºti,
judeþul Dolj, organizeazã concurs
de recrutare privind ocuparea
funcþiei publice de execuþie
de: INSPECTOR - contabil,

clasa 1, grad profesional su-
perior, care va avea loc pe

data de 17.02.2014, ora 10.00
proba scrisã ºi pe data de

19.02.2014, ora 10.00 interviul.
Relaþii la telefon / fax: 0251/
447.007 sau 0764/971.976.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând 1500 mp
Bãile Govora, Bel-
vedere, împrej-
muit, curent, apã,
gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcela-
bil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/
347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând teren cen-
tral 330 mp des-
chidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/
495.167.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU
COMERCIAL
Brazdã, 26500
Euro. Telefon:
0763/690.698.

CUMPÃRÃRI
Cumpãr aparta-
ment 3 camere
decomandat, etaj
l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsonie-
rã Calafat, cu gar-
sonierã Craiova.
Telefon: 0251/
231.143.
Schimb teren in-
travilan 4000 mp
cu apartament 2
camere + diferen-
þa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004,
benzinã, revizie
2015, stare ex-
celentã 91000
km, 6000 RON,
consum sub
4,5%. Telefon:
0749/059.070.

STRÃINE
Vând TOYOTA
RAV 4, diesel
2008, 9600 Euro
negociabil. Telefon:
0763/690.698.
Vând Renault La-
guna 2, an 2003, cu-
loare gri metalic, 6
trepte, turbo-diesel,
motor 1.9, 262.000
Km, consum 5,3%,
preþ 2500 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0753/948.440.
Vând WV Golf 3,
1996, 12400 Euro,
negociabil. Telefon.
0762/621.066.

UTILAJE
Vând semãnã-
toare grâu Matei
Titi, Bucovãþ, sat
Palilula, stare foar-
te bunã. Telefon:
0251/361.093;
0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând goblenuri.
Telefon: 0770/
862.007.

Vând video player
- 100 lei. Telefon:
0769/016.889,
0723/984.309.
Vând bocanci,
ghete, pantofi
negri, flex mare,
calculator instrui-
re copii nou, com-
binã stereo -
nouã, frigider 320
litri, piei bovinã
velurate, piese
Dacia noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând set vase
inox nemþeºti cu
cinci funduri, pen-
tru gãtit etajat pa-
tru feluri, fãrã ulei,
cu doar cinci mi-
nute încãlzire.
Cadou nuntã de-
osebit! Telefon.
0251/415.863;
0765/027.337.
Vând sobã de în-
cãlzit cu gaze.
Telefon: 0769/
682.917.

Vând cãmãºi na-
þionale, ceasuri de
masã ºi o pendu-
lã. Telefon: 0351/
459.222.
Vând un injector
pentru un aparat de
încãlzit locuinþe la un
preþ ieftin. Telefon:
0729/092.211.
Vând uºã glas-
vant sigilatã, tele-
vizor color diago-
nalã 30 cm - 100
lei, motor maºinã
spãlat Albalux,
maºinã cu peda-
le pentru copii 50
lei. Telefon: 0729/
977.036.
LG OPTIMUS L 5
II E 460, 500 Ron,
Nokia 113, 80 Ron
garanþie. Telefon:
0731/877.880.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.

Vând antifurt auto,
dulap haine, aragaz
voiaj ºi butelie, apa-
rat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pã-
turã antistres. Tele-
fon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare plu-
ºate, mochetã, hai-
ne din piele, maºi-
nã de cusut, galerii
sculptate, 9 ha pã-
dure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi
table bine întreþi-
nute 25 lei, garni-
þã de unturã cu
capac smãlþuitã
20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând în Iºalniþa te-
levizor color Grun-
dig micã defecþiu-
ne 50 lei, cuptor cu
microunde geam
spart 40 lei. Telefon:
0770/303.445;
0767/ 989.439.
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Vând arzãtor gaze
sobã Ø 600, bo-
canci piele 43 noi,
piatrã polizor 250/
20/25 mm, cauciu-
curi 155/13 cu jan-
tã noi, ansamblu ax
volan ºi contact cu
cheie Dacia 1310.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând loc de veci ci-
mitirul Sineasca,
lângã poartã. Tele-
fon: 0351/805.111,
dupã ora 20.00.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri, 2
ochiuri, mascã
Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând sobã emai-
latã, pe lemne ºi
gaze,  ºamotatã
tip Coralex, stare
foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/
010.296.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã nea-
grã, schelã meta-
licã. Telefon:
0731/989.215.
Convenabil, ca-
napea, fotolii, bi-
bliotecã. Telefon:
0756/819.472.

Vând þuicã de
prune. Telefon:
0765/ 291.628.
Vând covor per-
san 220/180, 70
lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/
989.439.
Vând cadru me-
talic handicap,
masã sufragerie
6 persoane, chiu-
vetã picior (ciu-
percã), butoi pen-
tru varzã. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã
ºi discuri Electre-
cord de muzicã
popularã ºi uºoa-
rã. Telefon: 0765/
789.181.
Vând nicovalã fie-
rãrie maºini de
cusut nemþeºti,
româneºti, cãru-
þã. Telefon: 0761/
155.549.
Vând canapea
extensibilã tapiþe-
rie pluº, preþ 160
lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând aparat ºle-
fuit, lentile pentru
opticã, diverse
scule, motor re-
zervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon:
0730/542.885.

Vând sãpun de
casã 15 kg, 8 lei/
kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei/
buc. Telefon:
0770/303.445.
Vând presã de
balotat, mase
plastice uºã cu
toc pentru casã
sau magazii.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând aparat su-
durã autogen ºi
matriþã. Telefon:
0761/366.090.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtie-
rã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (di-
verse), covor
persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate,
preþ negociabil.
Telefon: 0251/
428.437.
Vând mobilã veche
de bunã calitate,
preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând þuicã prune
15 lei, de fructe 12
lei. Telefon: 0723/
653.261.

Vând maºinã
de cusut casni-
cã, simplã, ac-
þionatã manual.
Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Pie-
se noi Dacia, ca-
nistre metal, pis-
cinã copil, covor
persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã
dormitor ºi su-
fragerie, ara-
gaz ºi frigider.
Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin cen-
tralã termicã pe
gaze, în funcþi-
une, marca Po-
cket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/
680.138.

SCHIMBURI
Schimb 1 ha pã-
dure situatã în
Ocnele Mari pe
garsonierã în
Craiova, Vâlcea.
Telefon: 0741/
078.812.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz
de Satu Mare,
vechi dar funcþio-
nal. Telefon: 0251/
457.204.
Cumpãr butelie
aragaz ofer 90 lei.
Telefon: 0765/
291.623.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã
o fatã la aparta-
ment 3 camere cu
centralã Craioviþa
Nouã. Telefon:
0766/328.569.

Închiriez apartam-
net 2 camere ultra-
central, ultralux,
toate dotãrile, inter-
net, AC. Telefon.
0762/109.595.
Particular, închiriez
apartament 2 ca-
mere zona Corni-
þoiu, 150 euro ne-
gociabil. Telefon:
0770/935.848.
Garsonierã mobi-
latã et. 1/5, Bucu-
reºti –Vitan. Exclus
agenþie, 230 Euro
/ lunã seriozitate.
Telefon: 0722/
456.609; 0722/
714.578.
Închiriez teren pen-
tru Staþie GPL, Cen-
tru vânzare maºini
sau parcare. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.
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PREMIER LEAGUE – ETAPA A 22-A
Sunderland – Southampton 2-2 (Borini 32, A.
Johnson 71 / J. Rodriguez 4, Lovren 31), Ar-
senal – Fulham 2-0 (Cazorla 57, 62), Crystal
P. – Stoke 1-0 (Puncheon 51), Man. City –
Cardiff 4-2 (Dzeko 14, Navas 33, Y. Toure 77,
Aguero 79 / Noone 79, Campbell 90+3; Cos-
tel Pantilimon a fost rezervã la gazde), Nor-
wich – Hull 1-0 (Bennett 87), West Ham –
Newcastle 1-3 (Williamson 45+2 aut. / Caba-
ye 16, 90+5, Remy 33; Rãzvan Raþ a fost inte-
gralist la învinºi), Liverpool – Aston V. 2-2
(Sturridge 45+2, Gerrard 53 pen. / Weimann
25, Benteke 36);
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Swansea – Tot-
tenham, Chelsea – Man. United;
Luni: West Brom – Everton (22:00).
1. Arsenal 51 11. Hull 23
2. Man. City 50 12. Norwich 23
3. Chelsea* 46 13. Stoke 22
4. Liverpool 43 14. Swansea* 21
5. Everton* 41 15. West Br.* 21
6. Tottenham* 40 16. Crytal P. 20
7. Man. Utd* 37 17. Fulham 19
8. Newcastle 36 18. West Ham 18
9. Southampton 31 19. Sunderland 18
10. Aston V. 24 20. Cardiff 18

LIGUE 1 – ETAPA A 21-A
St’Etienne – Lille 2-0 (Brandao 55, Tabanou
61), Bastia – Bordeaux 1-0 (Adama Ba 42),
Lorient – Guingamp 2-0 (Jouffre 8, Monnet-
Paquet 12), Nice – Ajaccio 2-0 (Bruls 5, Cvi-
tanich 90+1), Rennes – Evian TG 0-0, Sochaux
– Montpellier 0-2 (Mounier 19, Tiene 74),
Marseille – Valenciennes – partidã amânatã din
cauza condiþiilor meteo.
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Reims – Lyon,
Toulouse – Monaco, Paris SG – Nantes.
1. Paris SG* 47 11. Toulouse* 28
2. Monaco* 42 12. Bastia 27
3. Lille 40 13. Nice 27
4. St. Etienne 37 14. Guingamp 25
5. Marseille* 32 15. Rennes 23
6. Nantes* 32 16. Montpellier 21
7. Reims* 32 17. Evian TG 21
8. Bordeaux 31 18. Valencien.* 17
9. Lorient 30 19. Sochaux 11
10. Lyon* 28 20. Ajaccio 9

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 20-A
Malaga – Valencia 0-0, Betis – Real M. 0-5 (Cr.
Ronaldo 10, Bale 25, Benzema 45+1, Di Ma-
ria 62, Morata 90), Elche – Rayo 2-0 (Edu
Albacar 19 pen., J. Marquez 79), Granada –
Osasuna 0-0, Espanyol – Celta 1-0 (S. Garcia
88; Gabriel Torje a fost rezervã la gazde),
Getafe – Sociedad 2-2 (Marica 28, Pedro Leon
52 / Agirretxe 4, 16; Ciprian Marica s-a aflat
pe teren pânã în minutul 88);
Ieri, dupã închiderea ediþiei:, Villarreal – Al-
meria, Levante – Barcelona, Atletico – Sevilla;
Astãzi: Bilbao – Valladolid (23:00).
1. Barcelona* 50 11. Getafe 24
2. Real 50 12. Levante* 23
3. Atletico* 50 13. Osasuna 22
4. Bilbao* 36 14. Malaga 21
5. Villarreal* 34 15. Elche 21
6. Sociedad 33 16. Celta 19
7. Sevilla* 30 17. Almeria* 19
8. Espanyol 25 18. Valladolid* 16
9. Valencia 24 19. Rayo 16
10. Granada 24 20. Betis 11

SERIE A – ETAPA A 20-A
Roma – Livorno 3-0 (Destro 6, Strootman 36,
Ljajici 79; Bogdan Lobonþ a fost rezervã la
gazde), Juventus – Sampdoria 4-2 (Vidal 18,
41 pen., Llorente 24, Pogba 78 / Barzagli 38
aut., Gabbiadini 70);
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Udinese – La-
zio, Atalanta – Cagliari, Catania – Fiorentina,
Genoa – Inter, Bologna – Napoli, Chievo – Par-
ma, Sassuolo – Torino, Milan – Verona.
1. Juventus 55 11. Milan* 22
2. Roma 47 12. Sampdoria 21
3. Napoli* 42 13. Atalanta* 21
4. Fiorentina* 37 14. Cagliari* 21
5. Inter* 32 15. Udinese* 20
6. Verona* 32 16. Chievo* 17
7. Torino* 26 17. Sassuolo* 17
8. Parma* 26 18. Bologna* 16
9. Lazio* 24 19. Livorno 13
10. Genoa* 23 20. Catania* 13

* - un joc mai puþin.

Ultima etapã a fazei inaugurale
a grupelor, rezultate
consemnate vineri

Grupa C: Polonia – Rusia 24-
22, Serbia – Franþa 28-31.

Clasament: 1. Franþa 6p, 2.
Polonia 2p, 3. Rusia 2p, 4. Serbia
2p.

Grupa D: Croaþia – Suedia 25-
24, Belarus – Muntenegru 29-23.

Clasament: 1. Croaþia 6p, 2. Suedia 4p, 3.
Belarus 2p, 4. Muntenegru 0p.

Primele trei echipe din fiecare grupã au
acces în grupa principalã II, pãstrându-se re-
zultatele directe (de exemplu, câºtigãtoarea
grupei C, Franþa, a plecat la drum cu 4 punc-
te, excluzându-se succesul cu eliminata Ser-
bia, ºi va întâlni mai departe cele trei echipe
calificate din grupa D).

Înaintea meciurilor de asearã, disputate

Digi Sport 1
19:00 – FOTBAL – Meci amical: Steaua –

Union Berlin / 23:00 – FOTBAL – Camp. Spa-
niei: Bilbao – Valladolid.

Digi Sport 2
19:00 – HOCHEI – Liga MOL: ASC Corona

Braºov – Miskolci Jegesmedvek.
Dolce Sport 1
19:30 – BASCHET (M) – Camp. Greciei:

Panathinaikos – Olympiakos.
Eurosport
7:00, 11:45 – TENIS – Australian Open: ziua

a 8-a / 22:00 – FOTBAL – Camp. Angliei: West
Brom – Everton / 2:00 – TENIS – Australian
Open: ziua a 9-a.

Eurosport 2
7:00 – TENIS – Australian Open: ziua a 8-a.
TVR 2
17:00, 19:15 – HANDBAL (M) – Camp. Eu-

ropean: Macedonia – Islanda, Austria – Spania.

Lucian Bute a pierdut fãrã drept de apel, ieri
dimineaþã, contra haitiano-canadianului Jean
Pascal, într-un meci contând pentru centurile
WBC Diamond ºi NABF la categoria semigrea

În faþa a peste 21.000 de spectatori prezenþi
la Centre Bell din Montreal, confruntarea s-a
disputat pe durata a 12 reprize, iar cei trei arbitri
i-au acordat victoria lui Pascal la puncte, cu
urmãtoarele scoruri: 116-112, 117-110 ºi 117-111.

A fost a doua sa înfrângere la profesioniºti
în 33 de partide, cealaltã venind contra britani-
cului Carl Froch în mai 2012, la Nottingham,
când Bute a fost deposedat de centura IBF la
supermijlocie. De atunci românul mai disputa-
se un singur meci, contra rusului Denis Gracev,
în noiembrie 2012, meci în urma cãruia intrase
în posesia centurii NABF.

Întâlnirea dintre Lucian Bute ºi Jean Pascal
trebuia sã se dispute iniþial pe 25 mai anul tre-
cut, dar în cele din urmã a fost amânatã, dupã
ce românul a suferit o accidentare la mâna stân-
gã, fiind ºi operat ulterior.

Analizând cele întâmplate, Bute a pierdut
din mai multe considerente. A pierdut pentru
cã nu i s-a ºters din memorie înfrângerea de la
Nottingham, iar acest lucru s-a vãzut imediat
dupã repriza a doua. Atunci a fost prima datã
zdruncinat serios cu un croºeu de dreapta, iar
pe chipul lui s-a citit, dincolo de efectele lovi-
turii, ºi o uluialã nesãnãtoasã. A pierdut pentru
cã a schimbat categoria ºi s-a observat cã nu
are forþã pentru a-ºi relansa cariera. A pierdut
pentru cã a aºteptat prea mult ca Jean Pascal sã
oboseascã ºi sã preia el iniþiativa. Haitianul a
rezistat bine 10 reprize ºi a a arãtat slãbiciuni
abia în ultimele douã reprize. A pierdut pentru
cã ºi-a regãsit încrederea prea târziu în meci. A
pierdut pentru cã, probabil, ºi-a atins limitele.

Cotatã cu ºansa a 14-a victoria finalã, sâr-
boaica Ana Ivanovici a realizat, ieri dimineaþã,
cea mai mare surprizã de pânã acum a Austra-
lian Open, învingând-o, în optimile de finalã ale
competiþiei, pe americanca Serena Williams (nr.
1 WTA), de cinci ori trimfãtoare la Melbourne,
scor 4-6, 6-3, 6-3. A fost primul succes al euro-
pencei în cinci meciuri directe, ea nereuºind
anterior sã-ºi adjudece nici mãcar un set.  Pen-
tru un loc în semifinale, Ivanovici va juca con-
tra canadiencei Eugenie Bouchard (cap de se-
rie 30), care a dispus de reprezentanta gazdelor,
Cassey Dellaqua, cu 6-7, 6-2, 6-0. Pe aceeaºi
parte de tablou, tot ieri, s-a aflat ºi celãlalt sfert
de finalã. Este vorba despre confruntarea din-
tre chinezoaica Na Li, favoritã 4 (6-2, 6-0 cu
rusoiaca Ekaterina Makarova, nr. 22 WTA), ºi
italianca Flavia Pennetta, cap de serie 28 (6-1,
4-6, 7-5 cu germanca Angelique Kerber, nr. 9).

Halep a jucat azi-noapte
Învingãtoare în faþa “surprizei” kazace Zari-

na Diyas (nr. 152 în lume), scor 6-1, 6-4, în noap-

Bute: “Am fost ezitant ºi am plãtit”
La finele partidei, Lucian Bute s-a arãtat vi-

zibil dezamãgit de înfângere, subliniind cã s-a
pregãtit foarte bine pentru aceastã confrunta-
re, a notat presa canadianã. “Sunt dezamãgit,
eram încrezãtor ºi m-am pregãtit bine. Am fost
ezitant, dar la final mi-am dat drumul la braþe”, a
declarat Bute.

“Jean Pascal a fost mai bun ºi îl felicit. Ne
aºteptam sã fie agresiv, dar m-a surprins puþin.
Am fost ezitant ºi am plãtit. Adevãratul Lucian
a fost cel din repriza a 12-a. Vreau revanºa”, a
adãugat pugilistul român.

“Am muncit foarte mult pentru a obþine acest
rezultat. De mulþi ani alerg dupã Bute pentru a
arãta tuturor cã sunt cel mai bun. Astãzi am
dovedit acest lucru Bute a tras tare în ultima
rundã ca sã câºtige o revanºã”, a afirmat ºi Pas-
cal, conform Boxingnews24.com.

În contract aceastã revanºã, convenindu-
se cã aceasta va avea loc doar dacã va fi un
meci echilibrat, spectaculos. ªanse puþine însã
acum, dupã cele vãzute. Presa internaþionalã a
catalogat meciul drept “teribil de plictisitor” ºi
“lipsit de strãlucire”.

Românul, pus la zid de presa canadianã
Prestaþia lui Lucian a fost aspru criticatã de

presa canadianã. Montrealgazette.com a no-
tat cã “Bute nu ar fi putut sã spargã nici mãcar
un ou cu loviturile sale”.

“Poate cã Lucian Bute nu a primit înºtiinþa-
rea. Era programat un meci de box sâmbãtã
noapte, dar pentru el a pãrut cã nu conteazã.
Poate cã cineva din staff-ul sãu ar fi trebuit sã-
i dea un pumn la vestiare ca sã-l trezeascã. Bute
nu ar fi putut sã spargã nici mãcar un ou cu
loviturile sale”, a notat sursa de mai sus în cro-
nica meciului.

Ana Ivanovici a produs “ºocul” Openului Australiei!
Sârboaica a eliminat-o pe americanca Serena Williams, principa favoritã la cucerirea trofeului

tea de vineri spre sâmbãtã, Simona Halep (nr.
11) a întânit-o la primele ore ale acestei dimineþi
pe cealaltã sportivã din Serbia ajunsã în Top
16, Jelena Jankovici (nr. 8), 6-4, 7-5 contra nipo-
nei Kurumi Nara. Dacã va fi trecut de Janko-
vici, Halep va juca în sferturi contra învingã-
toarei dintre Dominika Cibulkova (Slovacia, nr.
20) ºi Maria ªarapova (Rusia, nr. 3).

Ultimele meciuri al “optimilor”: Sloane Step-
hens (SUA, 13) – Victoria Azarenka (Belarus,
2), Agnieszka Radwanska (Polonia, 5) – Gar-
bine Muguruza (Spania).

Altfel, azi, dar dupã-amiazã, într-un meci
dun turul II la dublu mixt, va juca ºi celelalt
reprezentant al nostru rãmas în luptã, Horia
Tecãu. În tandem cu indianca Sania Mirza, cei
doi vor înfrunta perechea australiano-britani-
cã Anastasia Rodoniova/Colin Fleming. Te-
cãu ºi Mirza depãºiserã în runda inauguralã,
sâmbãtã dimineaþã, perechea Hao-Ching Chan
(Taipei)/Robert Lindstedt (Suedia), scor 4-6,
7-6 (3), 10-8.

Tot sâmbãtã, au pãrãsit turneul de la Anti-

pozi perechea Monica Niculescu/Klara Zako-
palova Cehia, 5-7, 1-6 cu Cara Black (Zimbab-
we)/Sania Mirza (India), ºi cuplul Florin Mer-
gea/Olivier Marach (Austria), 6-7 (3), 3-6 cu
spaniolii Pablo Carreno Busta/Guillermo Gar-
cia Lopez, ambele meciuri din turul II.

Rezultatele la masculin consemnate ieri ºi
programul primelor douã sferturi: Tomas Ber-
diych (Cehia, 7), 6-2, 6-3, 6-3 cu Kevin Ander-
son (Africa de Sud), va juca contra lui David
Ferrer (Spania, 3), 6-7, 7-5, 6-2, 6-1, iar Novak
Djokovici (Serbia, 2), 6-3, 6-0, 6-2 cu Fabio
Fognini (Italia, 15), contra lui Stanislas Waw-
rinka (Elveþia, 8), 6-3, 7-6, 7-6 cu Tommy Ro-
bredo (Spania, 17).

Celelalte optimi de finalã (astãzi): Rafael
Nadal (Spania, 1) – Kei Nishikori (Japonia, 16)
meci cu învingãtorul partidei Grigor Dimitrov
(Bulgaria, 22) – Roberto Bautista Agut (Spa-
nia) ºi Andy Murray (M. Britanie, 4) – Stepha-
ne Robert (Franþa) meci cu învingãtorul parti-
dei Jo-Wilfried Tsonga (Franþa, 10) – Roger
Federer (Elveþia, 6).

HANDBAL (M) – CAMPIONATUL EUROPEAN (DANEMARCA)
dupã închiderea ediþiei (Polonia
– Belarus, Rusia – Suedia, Fran-
þa – Croaþia), ierarhia grupei II
principale arãta astfel: 1. Croaþia
4p, 2. Franþa 4p, 3. Suedia 2p, 4.
Polonia 2p, 5. Rusia 0p, 6. Belarus
0p.

Grupa I principalã – rezultate
înregistrate sâmbãtã

Macedonia – Ungaria 25-31, Austria – Is-
landa 27-33, Danemarca – Spania 31-28.

Clasament: 1. Danemarca 6p, 2. Spania 4p,
3. Islanda 3p, 4. Ungaria 3p, 5. Macedonia 2p,
6. Austria 0p.

Astãzi: Macedonia – Islanda (17:00), Aus-
tria – Spania (19:15), Danemarca – Ungaria
(21:30).

Merg mai departe primele douã locuri din
grupele principale, în semifinale jucându-se
încruciºat, I1 – II2 ºi II1 – I2.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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Week-end-ul nu a început de-
loc promiţător pentru echipele Cra-
iovei de sală. Prima programată a
fost cea feminină de baschet, una
experimentală în acest sezon, cu
multe jucătoare tinere.  Sâmbătă
dimineaţa, în Sala Sporturilor „Ion
Constantinescu”, fetele pregătite de
Daniel Vasile s-au înclinat în faţa
lui Sepsi Sf. Gheorghe, scor 52-
112 (14-30, 12-29, 11-29, 15-24).
Pe parchet au intrat pentru Craio-
va: Borş (12), Minculeasa (2), Ol-
teanu (2), Ninu (24) şi Matei, dar
şi: Tinca, Magla, Niţă, Jugănaru,
Gheorghe, Pirnea (6) şi Gliga (6).
„Un meci foarte dificil în compa-
nia unei formaţii care luptă pentru
câştigarea titlului. Tinereţea şi lip-
sa de experienţă a jucătoarelor
noastre şi-a spus cuvântul” a de-
clarat antrenorul Daniel Vas ile.
După 14 etape, SCM CSS Craiova
ocupă penultimul loc în clasament,
cu 15 puncte acumulate dintr-o
singură vic torie ş i 13 eşecuri,  iar
la f inalul acestei săptămâni dispu-
tă returul cu singura echipă pe
care a învins-o, Nova Vita Târgu
Mureş, lanterna roşie a Ligii Naţi-
onale. Acelaşi statut de sparring-
partner l-au avut şi voleibalis tele
din Bănie, care au pierdut meciul
din etapa a 13-a a Diviziei A1, de
la Târgu Mureş, cu Medicina, scor
3-0, pe seturi: 25-20, 25-17,  25-
21. Echipa lui Berthold Văsuică se
află pe locul

SCM Craiova, învinsă de
oltencele Bădiţă şi Costantinescu

După-amiază au intrat pe teren
fetele lui Carmen Amariei, poate

Tot în Ardeal au evoluat şi basc hetba-
liştii de la SCM U Craiova,  întâlnind vic e-
campioana BC Mureş. Primul s fert a apar-
ţinut oaspeţilor.  Căpuşan şi-a c ontinuat
forma bună,  iar Kovac  ş i Seals  au punctat
de la dis tanţă. Mureşenii l-au lăsat în afa-
ra lotului pe Goran Martinic,  dar  Peciu-
kas,  revenit după acc identare, a fos t de
neoprit, în timp c e Tyler  nu a mai contat
în joc aşa cum o făcuse la mijloc ul săptă-
mânii,  în Liga Balcanic ă.  Popesc u a ţinut
ofensiva în partea secundă, în care gaz-
dele s -au desprins  treptat,  iar Seals  a fă-
cut cr ize de nervi din cauza ezitărilor  c o-
ec hipierilor.  „Nu am jucat rău în ofens i-
vă, dar  c ând laş i echipa adversă să mar-
cheze pes te 80 de punc te,  nu ai cum să
baţi. Dac ă reuşeam să-i ţinem la cel mult
75 de puncte poate am fi avut şansa să
învingem.  Trebuia să însc riem tot c a să
câştigăm” dec lara căpitanul Craiovei la f i-
nal.  Ec hipa nu a reuş it să-i facă un c adou
la Mureş team-managerului Marius  Toma,
care astăzi îşi serbează ziua de naştere,
dar o altă oc azie es te la Sofia,  c ând marţi
seara SCM U întâlneşte pe Levski în Liga
Balc anic ă.

Eşecuri pe linie, în sală, pentru Craiova
Pagină realizată de COSMIN STAICU

Echipele de baschet şi cele feminine de handbal şi volei
au pierdut meciurile disputate în week-end-ul trecut

Liga Naţională feminină de handbal, etapa a 12-a
HC Zalău - SCM Craiova 28-25 (14-13)

Sala Sporturilor, Zalău, spectatori: 1.000.
HC Zalău:  Inculeţ, M. Mureşan – Pera (1), Bădiţă (8), Trif (6), Bar-

dac (1), Pintea, Ciuciulete (2), Beşe (3), Contantinescu (7), Şomoi.
Manager: Gheorghe Tadici

SCM Craiova: Munteanu, Nichita – Cioarec (4), Ianaşi, Goran (2),
Ilie (2), Gavrilă, Dincă (1), A. Amariei, Han (4), Snopova (8),  Florică
(2), Gogoriţă (2). Antrenor: Carmen Amariei.

cea mai în formă echipă c raiovea-
nă, care a început returul de cam-
pionat la Zalău, în fieful selec ţio-
nerului Gheorghe Tadici. Era pri-
lej ş i de revanşă, fiindcă meciul
tur se încheiase la egalitate, după
ce Tadici a intrat şi el pe teren la
final. De asemenea, epilogul a fost
brutal, SCM Craiova pierzând cu
0-10 la masa verde şi era penali-
zată cu un punct, pentru că Anca
Amariei nu avea drept de joc . De
asemenea, partida era un adevă-
rat baraj pentru intrarea în play-
off,  cele două echipe fiind des-
părţite de doar 3 puncte, cu Zală-
ul încheind prima jumătate a ie-
rarhiei. Startul de meci a fost ti-
mid pentru ambele echipe, cu ezi-
tări în faza ofens ivă, iar scorul a
fost deschis abia prin minutul 5,
de c ătre gazde. Acestea au avut
avantaj până la jumătatea reprizei,
Craiova marc ând pentru 8-7.  Pa-
uza nu avea să le prindă pe fetele
lui Amariei la conduc ere, dar  Ro-
xana Han a redus handdicapul la
limită, 14-13, cu 3 secunde îna-
intea finalul de repriză. SCM Cra-
iova a c ondus meciul în prima
parte a reprizei secunde, având şi
trei goluri avantaj.  Snopova a
aruncat c u succ es  de oriunde,
Cioarec s-a s trecurat eficient în
extrema dreaptă, iar  Han a c oor-
donat atacurile strategic până când
nu a mai avut suflu şi a fost tam-
ponată brutal de apărarea sălăjea-
nă. Nu a mai apărut la rampă tâ-
năra Gavrilă,  în timp ce Nicoleta
Dincă a avut o prestaţie modestă,
în spec ial în partea sec undă.
„Poarta” nu a mai adus plusul de
siguranţă şi moral ca în ultimele

jocuri, atât Ionica Munteanu,  fo-
losită mai mult, dar şi Mirela Ni-
chita, neavând replic ă la aruncă-
rile Carminei Bădiţă şi Mirelei Con-
stantinescu. Bădiţă (24 de ani) este
originară din Drăgăneşti Olt,  s-a
format la Oltchim şi a evoluat în
Bănie,  de unde a plecat în 2011
la echipa lui Tadici.  Claudia Con-
stantinescu (19 ani) es te născ u-
tă în Balş, formată la Caracal,  a
fost suflată de sub nasul condu-
cătorilor  c raioveni anul trecut şi
face un sezon de exc epţie sub
îndrumarea selec ţionerului.  Za-
lăul s -a impus  după un mec i
ec hilibrat şi spectaculos , mărind
la 6 punc te ecartul faţă de SCM
Craiova, care rămâne pe loc ul 8
şi miercuri,  de la ora 16.30,  în-
tâlneşte în Sala Polivalentă oc u-
panta locului sec und,  Corona
Braşov, formaţie antrenată de
fostul tehnc ic ian al Craiovei,
Bogdan Burcea.

Amariei a acuzat agresivitatea
gazdelor şi arbitrajul

Ana Maria Duţă şi Carmen Flo-
rescu au arbitrat nesperat de c o-
rect în condiţiile în care au avut
„vulcanul” Ghiţă Tadici în preaj-
mă, dar Carmen Amariei a avut
ceva de obiectat atât pe banc ă,
fiind tr imisă în tr ibună de cele
două arbitre,  cât şi la final. „Un
meci atipic, pentru c ă agres ivita-
tea jucătoarelor de la Zalău es te
altceva, nu handbal, nu se înc a-
drează în limitele regulamentului.
Arbitrii au acordat prea multe eli-
minări echipei mele, inclusiv c ar-
tonaşul roşu pe c are l-am primit,

Liga Naţională masculină de baschet, etapa a 14-a

BC Mureş – SCM U Craiova
88-75 (21-25, 21-15, 23-18, 23-17)

Sala Sporturilor, Târgu Mureş, spectatori: 1.500.
BC Mureş: Navickas (18), Jelenic (15), Peciukas (22), Ivanovic (1), Mladenovic (18).

Au intrat: Lupusavei, Jucan, Păltinişanu (4), Brown (10). Antrenor: Srecko Sekulovic.
SCM U Craiova: Maric (2), Seals (14), Kovac (14), Căpuşan (10), Popescu (16). Au

intrat: Bureau (9), Sokk (4), Tyler (6). Antrenor: Milan Nisic.

Baschetbaliştii au rezistat
doar o repriză la Mureş

nu sunt sigură de ce mi-a fost
ac ordat ş i c hiar  o să c er şi expli-
caţii pentru aces t lucru şi pentru
multe alte dec izii luate aiurea.
Ec hipa mea s-a bătut, am ştiut
că vom avea un meci greu, cu
un public  os til,  chiar şi din punct
de vedere al arbitrajului ne-am

Sekulovic: „Cheia succesului a fost
anihilarea lui Seals”

La conferinţa de presă, Milan Nisic a expli-
cat că eşecul a fost cauzat de problemele la
recuperare şi marcajul slab la Peciukas. „Am
vorbit înaintea partidei să nu-i lăsăm pe mure-
şeni să depăşească 75 de puncte, dar nu am
reuşit să facem acest lucru. Am avut proble-
me la recuperările defensive şi nu l-am putut
marca pe Peciukas. Nu am făcut pe teren ce
am exersat la antrenamente. Este foarte greu
să joci într-o asemenea atmosferă precum cea
de la Mureş. Felicit echipa gazdă şi îi urez suc-
ces în continuare” a spus Milan Nisic după
meci. Antrenorul gazdelor, Srecko Sekulovic,
l-a evidenţiat pe Jelenic, care l-a anihilat pe
LeVar Seals , considerat de antrenorul sârb
cel mai bun jucător din Liga Naţională.  „Am
dat dovadă de carac ter, deşi jucătorii au re-
simţit la început presiunea meciului, de ace-
ea au început la greu. Una dintre cheile suc-
cesului a fost Jelenic, care s-a apărat exce-
lent la Seals, l-a scos din joc pe cel mai bun
jucător al Ligii Naţionale şi astfel craiovenii
au fost nervoşi, au ratat, nu şi-au găsit rit-
mul” a spus  Sekulovic.

aş teptat c a 5% să dea cu gazde-
le. Fetele au arătat ac eeaşi atitu-
dine ş i determinare cu care deja
am înc eput să ne obişnuim, me-
ritam un rezultat pozitiv.  Sunt
convinsă c ă în meciurile urmă-
toare vor juc a mult mai bine”,  a
declarat Carmen Amariei.


