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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Om fi noi în secolul XXI, Po-
pescule, dar după lefurile pe care
le avem parcă suntem în feudalism.
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Primul

cotidian al

Olteniei

Grădina Botanică,
„cartea de vizită”
a decanului
Marin Soare

Primarul Craiovei, Lia Olguţa
Vasilescu, şi-a anunţat intenţia de
a prelua din nou în administrare
Grădina Botanică, mica oază ver-
de, cu „profil specializat”, întinsă
iniţial pe circa 17 hectare, înfiinţa-
tă în 1952, la iniţiativa şi sub în-
drumarea marelui prof. univ. dr.
Alexandru Buia, ca replică la gră-
dinile botanice din Cluj-Napoca şi
Bucureşti. Cu alte cuvinte, asemă-
nătoare în structură cu acestea,
prin multifuncţionalitatea conferi-
tă de numeroasele subdiviziuni
numite sectoare.

Teatrul
Naţional
din Craiova
şi experienţa
unică
Robert Wilson

cultură / 8 şi 9

Anul 2014 aduce la Ostroveni două investi ţii  pe care multe local i-
tăţi din Dolj şi le-ar dori. O fermă piscicolă de sturioni, cu lanţ in-
dustrial pentru proces area peş telui, şi un parc fotovoltaic, care se va
întinde pe o s uprafaţă de 35 de hectare, sunt cu documentaţia la zi şi
vor începe lucrări le în această primăvară. În paralel, autorităţi le
locale continuă modernizarea comunei. O parte din lucrări sunt re-
al izate cu fonduri  proprii , cum ar fi asfaltările şi pietruiri le de dru-
muri ş i împrejmuirea ş coli i cu clasele I-VIII din Liş teava. Pe li sta de
investiţii  se mai află reparaţii capitale la toate cele patru grădiniţe
ale comunei, precum şi  achiziţionarea unor utilaje agricole de care
locuitorii  au nevoie. Alte investiţii  în infrastructura comunei vor fi
realizate cu fonduri guvernamentale, fiind vorba de alimentarea cu
apă a satului Ostroveni. Cât priveşte celălal t sat, Lişteava, acesta va
beneficia de o reţea de apă prin intermediul  mas terplanului  de apă şi
canalizare. Concomitent cu introducerea apei  se va real iza şi canal i-
zarea integrală a comunei Ostroveni.

Sturionii pentru icre negre,
afacerea exotică de la Ostroveni
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Poveşti de succes ale tinerilor
fermieri, prezentate la Bruxelles

Pepenii de
Dăbuleni vor
ajunge în Estonia

Reportaj
pag. 4 şi 5
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Reuniune a social-
democraþilor
europeni,
sâmbãtã,
la Palatul
Parlamentului

PES activists România va
organiza sâmbãtã, la Palatul
Parlamentului, un eveniment la
care sunt aºteptaþi reprezentanþi
de marcã ai Partidului Socialiº-
tilor Europeni, dar ºi 3.000 de
activiºti din toatã þara, anunþã
preºedintele-coordonator
naþional al organizaþiei, Victor
Negrescu. „De ºapte ani mergem
în numãr mare la reuniunile
social-democraþilor europeni.
Chiar în ianuarie am fost la
Paris, alãturi de Martin Schulz,
candidatul nostru pentru ºefia
Comisiei Europene, iar la
finalul lunii peste 50 de activiºti
vor fi la Roma pentru Congresul
PES”, aratã Victor Negrescu
într-un comunicat emis ieri. PES
activists România este o organi-
zaþie compusã din membrii ºi
simpatizanþi PSD interesaþi sã
activeze în politica europeanã
prin intermediul Partidului
Socialiºtilor Europeni. „Astãzi,
organizaþia noastrã are peste
7000 de membri în toatã þara,
iar structura noastrã este
bucuroasã sã fi organizat deja
peste 300 de evenimente din
2007 pânã în prezent. PES
activists România este oficial
recunoscutã de cãtre statutul
PSD ºi de cãtre mai multe
acorduri europene care îi
conferã responsabilitatea
pentru a dezvolta dezbaterea pe
teme europene ºi colaborarea
cu partide ºi militanþi de stânga
din întreaga Europã”, se
subliniazã în comunicat.

Eurodeputatul liberal (ALDE) Renate Weber
solicitã Comisiei Europene sã declanºeze o anche-
tã completã ºi amãnunþitã cu privire la suspenda-
rea, în noiembrie 2013, de cãtre guvernul britanic a
împrumuturilor de subzistenþã pentru studenþii
români ºi bulgari, la care anterior fuseserã îndrep-
tãþiþi, potrivit Agerpres. Într-o scrisoare trimisã ieri
vicepreºedintelui Comisiei Europene Viviane Re-
ding, comisar pentru Justiþie, Drepturi Fundamen-
tale ºi Cetãþenie, precum ºi comisarului pentru
Educaþie, Androulla Vassiliou, ºi comisarului pen-
tru Ocuparea Forþei de Muncã, Laszlo Andor, eu-
roparlamentarul român cere Comisiei ca, în cazul în
care „se dovedeºte cã s-ar fi încãlcat prevederile
UE, sã fie declanºatã de îndatã procedura de in-
fringement împotriva Marii Britanii, potrivit Trata-
tului”. Weber vorbeºte în scrisoare despre impac-
tul negativ pe care sistarea bruscã a sprijinului
financiar l-a avut asupra posibilitãþii studenþilor
români ºi bulgari de a-ºi continua studiile în Ma-
rea Britanie, precum ºi despre modul defectuos în
care instituþia care se ocupã de verificarea ºi acor-
darea împrumuturilor pentru studenþi — Students
Loans Company (SLC) — a gestionat pânã acum
situaþia creatã, existând cazuri ale unor studenþi
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care au produs toate dovezile necesare,
dar care, douã luni mai târziu, tot nu au
obþinut reluarea sprijinului financiar. We-
ber, purtãtoare de cuvânt a grupului
ALDE în materie de libertãþi civile, justi-
þie ºi afaceri interne, reaminteºte Comi-
siei cã, începând cu 1 ianuarie 2014, „drep-
tul Marii Britanii de a impune restricþii
cetãþenilor români ºi bulgari, cu privire la
piaþa internã a muncii, a expirat, iar cetã-
þenii celor douã þãri trebuie sã fie trataþi
în mod egal ºi trebuie sã se bucure de
aceleaºi drepturi pe care le au ceilalþi ce-
tãþeni UE”, se aratã într-un comunicat.
„Orice încãlcare a libertãþii de miºcare a
cetãþenilor români ºi bulgari reprezintã o
violare a prevederilor legale ale UE ºi tre-
buie rapid sancþionatã. Dreptul la educaþie repre-
zintã, de asemenea, una dintre valorile fundamen-
tale ale Uniunii Europene ºi nu poate fi obiectul
unor acþiuni ºi sancþiuni discriminatorii. Ca ur-
mare, orice restricþii aplicate unei întregi catego-
rii de studenþi, doar pe baza cetãþeniei lor ºi pe
baza unor acuzaþii nefondate cu privire la eligibi-
litatea lor (ca grup) de a accesa ºi obþine sprijin

financiar pentru a-ºi continua studiile — în locul
unei analize de la caz la caz ºi, în urma adunãrii de
probe solide, sã se restricþioneze accesul la spri-
jin financiar etc., aºa cum ar fi fost normal — con-
stituie o încãlcare gravã a principiilor ºi valorilor
fundamentale europene”, a argumentat eurode-
putatul liberalã în scrisoarea trimisã oficialilor
europeni.

Deputatul PDL Ce-
zar Preda a anunþat,
ieri, cã demisioneazã
din funcþiile de vice-
preºedinte al PDL la
nivel naþional ºi de
preºedinte al PDL Bu-
zãu, spunând cã a luat
decizia dupã ce a fost
criticat în partid - de
cãtre Emil Boc ºi „anu-
miþi politicieni din Ar-
deal” - pentru afirma-
þiile sale potrivit cãro-
ra „PDL a creat un
monstru numit USL”.
Deputatul a precizat
cã a luat decizia în
urma reuniunilor PDL
care au avut loc sâmbãtã la Braºov.
Potrivit lui Preda, la ºedinþa Cole-
giului Director al PDL de la Braºov
el a avut o „poziþie fermã” la care nu
poate renunþa. „Eu mã pot lupta cu -
Victor Ponta, mã pot bate cu Elena
Udrea, mã pot bate cu Traian Bã-
sescu, dar nu pot sã mã bat cu co-
legii mei din partid. Acesta este
motivul pentru care am decis sã fac
acest pas. Voi rãmâne membru al
PDL, partid în care sunt de 15 ani,
pentru cã eu nu cunosc alt partid.
Voi face parte din echipa de campa-
nie a domnului Predoiu ºi mã voi
implica în tot ceea ce înseamnã via-

Lista candidaþilor PSD la alegerile europarla-
mentare ar putea fi deschisã de actualul euro-
deputat Corina Creþu, au declarat, pentru Ager-
pres, surse din partid, social-democraþii mizând
pe obþinerea a 15 mandate în Parlamentul Euro-
pean. Pe poziþii eligibile se aflã ºi Dan Nica, mi-
nistrul Comunicaþiilor, dar ºi o parte dintre ac-
tualii eurodeputaþi — Daciana Sârbu, Cãtãlin
Ivan, care este susþinut de TSD, Victor Boºtina-
ru, Ioan Mircea Paºcu, Viorica Dãncilã ºi Clau-

Ordonanþa de Urgenþã a Guvernu-
lui care prevede reducerea posturilor
din administraþia publicã este necon-
stituþionalã, au decis, ieri, judecãtorii
Curþii Constituþionale a României
(CCR). Curtea a admis astfel sesizarea
de neconstituþionalitate înaintatã de 61
de deputaþi din grupurile parlamentare
ale PDL ºi PP-DD. „Cu majoritate de
voturi, a admis obiecþia de neconstitu-
þionalitate formulatã ºi a constatat cã
dispoziþiile Legii privind aprobarea Or-
donanþei de Urgenþã a Guvernului
nr.77/2013 pentru stabilirea unor mã-
suri privind asigurarea funcþionalitãþii
administraþiei publice locale, a numã-
rului de posturi ºi reducerea cheltuieli-
lor la instituþiile ºi autoritãþile publice
din subordinea, sub autoritatea sau în
coordonarea Guvernului ori a ministe-
relor sunt neconstituþionale faþã de cri-
ticile formulate, raportate la art.115
alin.(6) din Constituþie, potrivit cãruia
«Ordonanþele de urgenþã nu pot fi ad-
optate în domeniul legilor constituþio-
nale, nu pot afecta regimul instituþiilor
fundamentale ale statului, drepturile, li-
bertãþile ºi îndatoririle prevãzute de
Constituþie, drepturile electorale ºi nu
pot viza mãsuri de trecere silitã a unor
bunuri în proprietate publicã»”, se ara-
tã într-un comunicat remis Mediafax de
CCR. Deputaþii semnatari ai sesizãrii pre-
cizau cã prin OUG 77/2013 au fost des-
fiinþate, cu unele excepþii, posturile va-

Cezar Preda a demisionat din funcþiile de vicepreºedinte
PDL ºi de preºedinte al PDL Buzãu

þa politicã a PDL din postura de
simplu membru ºi de deputat”, a
declarat Cezar Preda. Acesta a re-
cunoscut cã nu a discutat cu lide-
rul partidului, Vasile Blaga, despre
decizia sa, întrucât acesta are „o pro-
blemã familialã gravã, tatãl sãu fiind
foarte bolnav”, dar a adãugat cã
„domnul Vasile Blaga e omul dupã
care în ultimii doi ani ºi jumãtate am
mers necondiþionat, ce va face, ce
decizie va lua e problema domniei
sale. Eu am zis sã fac un bine parti-
dului ºi sã nu trebuiascã sã mai jus-
tifice domnia sa ce cuvântãri iau eu
ºi ce declaraþii fac eu”.

CCR: OUG care prevede reducerea posturilor
din administraþia publicã, neconstituþionalã

cante de la ministere, instituþii ºi auto-
ritãþi publice aflate în subordinea, au-
toritatea sau în coordonarea Guvernu-
lui ori a ministerelor, indiferent de mo-
dul de finanþare, de la instituþii ºi auto-
ritãþi publice finanþate integral sau par-
þial din bugetul asigurãrilor sociale de
stat ºi/sau bugetele fondurilor specia-
le, de la instituþiile publice locale. De
asemenea, a fost redus numãrul total
de posturi ocupate, s-a dispus ca in-
stituþiile publice sã îºi modifice struc-
turile funcþionale, astfel încât numãrul
total al funcþiilor de conducere din ca-
drul fiecãrei autoritãþi sau instituþii pu-
blice care are în aparatul propriu/ de
specialitate ºi personal contractual ori,
dupã caz, numai personal contractual,
sã fie de maximum 12% din numãrul
total al posturilor aprobate. În sesizare
se menþiona cã mãsuri asemãnãtoare
au fost adoptate ºi prin OUG 37/2009
ºi OUG 105/2009, care au fost declara-
te neconstituþionale de CCR.

Lista candidaþilor PSD la europarlamentare ar putea fi deschisã de Corina Creþu
diu Ciprian Tãnãsescu. Potrivit surselor citate,
actualii eurodeputaþi Ioan Enciu, Adriana Þicãu
ºi Minodora Cliveti nu s-ar mai regãsi pe listã. O
noutate ar fi posibilitatea ca pe lista PSD pentru
europarlamentare sã se regãseascã ºi senatorul
Ecaterina Andronescu, propusã de PSD Bucu-
reºti, dar candidatura acesteia nu a fost încã
agreatã de cãtre toate sectoarele. ªi numele lui
Mircea Geoanã a fost vehiculat pentru un loc
pe lista pentru europarlamentare, acesta bucu-

rându-se de sprijinul unora dintre colegii sãi de
partid, însã, spun sursele, acesta ºi-ar dori mai
degrabã o funcþie de comisar european, de ace-
ea este posibil ca el sã nu intre în cursa pentru
PE. De asemenea, lista va fi completatã ºi cu
numele candidaþilor PC ºi UNPR, care au repar-
tizat câte un loc eligibil. Din partea PC va candi-
da Maria Grapini, ministru delegat pentru IMM-
uri, Mediu de afaceri ºi Turism, iar din partea
UNPR senatorul Damian Drãghici.
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S.C. PARC  INDUSTRIAL CRAIOVA  S.A.
ANUNÞ DE  INCHIRIERE/CONCESIUNE

 prin
LICITAÞIE publicÃ  CU  OFERTÃ  îN  PLIC

S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A anunþã public lansarea ofertei de  închiriere/conce-
sionare prin licitaþie a unor noi parcele de teren pentru investiþii green field ºi/sau spaþii
pentru activitãþi de microproducþie/birouri/cercetare/proiectare/IT  denumite generic “Uni-
tãþi” din “Parc Industrial Craiova”, cu constituirea dreptului de superficie pentru terenul folosit
în vederea edificãrii unor construcþii, in condiþiile  contractului de închiriere/concesiune.

Locaþiile au acces la toate utilitãþile existente în amplasamentul Parcului Industrial Craiova
respectiv, energie electricã, apã, canalizare menajerã ºi pluvialã, gaze naturale, reþele de telecom-
unicaþii prin fibrã opticã, infrastructurã urbanã (parcãri auto, drumuri de acces modernizate).

Perioada de închiriere este cuprinsã între 3 – 26 ani.
Licitaþia publicã se va desfãºura în fiecare sãptãmânã în ziua de luni, ora 13.30, la sediul

Parc Industrial Craiova S.A.
OAMENI. AFACERI. PROFIT.

INTENÞIONAÞI SÃ ÎNCEPEÞI O AFACERE PROFITABILÃ ?
 ALEGEÞI PARC INDUSTRIAL CRAIOVA !

VIZITAÞI-NE !
www.parcindustrialcraiova.ro

Cei interesaþi pot procura Dosarul de Prezentare (Caietul de sarcini) ce cuprinde ºi condiþiile
de participare la licitaþie, de la sediul  PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. din str. Aviatorilor, nr
10, com. Gherceºti, jud. Dolj, zilnic între orele: 9 -15.

Preþul Dosarului de Prezentare al fiecãrei unitãþi este 1.200 Euro, la care se adaugã T.V.A.
Plata se face la cursul B.N.R. din ziua efectuãrii plãþii.

Documentele pe baza cãrora se elibereazã Dosarul de Prezentare sunt:
1) Împuternicire din partea potenþialului ofertant pentru ridicarea Dosarului de Prezentare

ºi semnarea Angajamentului de confidenþialitate;
2) Certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerþului, în copie certificatã pe pro-

pria rãspundere de reprezentantul împuternicit al agentului economic;
3) Dovada depunerii Scrisorii de intenþie în original conform modelului generat din pagina

de internet    www.parcindustrialcraiova.ro /chestionar
4) Dovada achitãrii preþului Dosarului de prezentare.
Persoanele juridice române pot efectua plata Dosarului de Prezentare in lei, cu ordin de platã,

în contul Parc Industrial Craiova S.A. nr. RO97INGB0012000024368911, deschis la ING
BANK – Agenþia Bancarã Craiova, în echivalent lei.

Persoanele juridice strãine pot efectua plata Dosarului de Prezentare, în Euro - în contul Parc
Industrial Craiova S.A nr. RO46INGB0012000024360711 sau
în dolari - în contul  Parc Industrial Craiova S.A  nr. RO8-
9INGB0012000024364011, deschise la ING BANK – Agen-
þia Bancarã Craiova, SWIFT: INGBROBU.

Pentru participarea la licitaþia publicã cu ofertã în plic
este obligatorie cumpãrarea Dosarului de Prezentare ºi de-
punerea de cãtre ofertanþi la sediul PARC INDUSTRIAL
CRAIOVA S.A., in plic sigilat a Documentelor de participa-
re precizate in Dosarul de Prezentare – Secþiunea C, pânã la
ora 12.00 în ziua licitaþiei, acest termen fiind termen de decãdere.

Verificarea, analiza documentelor de participare la licitaþie, evaluarea ofertelor ºi selectarea
ofertantului câºtigãtor se va face de cãtre Comisia de licitaþie a PARC INDUSTRIAL CRAIOVA
S.A. în cel mult 24 de ore de la data licitaþiei.

Societatea administrator acordã  facilitãþi privind incubarea afacerii  pentru firmele care se
încadreazã într-una din urmãtoarele situaþii:

1. firme care se înfiinþeazã prin incubare cu sediul social în clãdirea Incubatorului de
Afaceri Parc Industrial Craiova;

2. firme constituite cu o vechime de cel mult un an înainte de data licitaþiei care nu au
desfãºurat activitate ºi doresc sã îºi stabileascã sediul social în clãdirea Incubatorului de Afa-
ceri Parc Industrial Craiova pentru a incuba o afacere;

3. firme care se înfiinþeazã/relocã în/din Incubatorul de Afaceri ºi realizeazã în Parcul
Industrial Craiova o investiþie green field de cel puþin 300 mp construiþi.

Detaliile  privind facilitãþile acordate se regãsesc în Dosarul de prezentare.
Informaþii suplimentare se pot obþine la tel. 0251/466.185 sau accesând www.parcindustrial-

craiova.ro

Primarul Craiovei, Lia Olguþa
Vasilescu, ºi-a anunþat intenþia de a
prelua din nou în administrare Grã-
dina Botanicã, mica oazã verde, cu
„profil specializat”, întinsã iniþial pe
circa 17 hectare, înfiinþatã în 1952,
la iniþiativa ºi sub îndrumarea ma-
relui prof. univ. dr. Alexandru Buia,
ca replicã la grãdinile botanice din
Cluj-Napoca ºi Bucureºti. Cu alte
cuvinte, asemãnãtoare în structu-
rã cu acestea, prin multifuncþiona-
litatea conferitã de numeroasele
subdiviziuni numite sectoare. Nu le
mai enumerãm. Deºi rozariul, zona
dendrologicã ºi cea ampelograficã
chiar reþineau atenþia. În perioada
2009-2012, Grãdina Botanicã s-a
mai aflat sub tutela administrativã
a Primãriei Craiova, în speranþa

Grãdina Botanicã, „cartea de vizitã”Grãdina Botanicã, „cartea de vizitã”Grãdina Botanicã, „cartea de vizitã”Grãdina Botanicã, „cartea de vizitã”Grãdina Botanicã, „cartea de vizitã”
a decanului Marin Soarea decanului Marin Soarea decanului Marin Soarea decanului Marin Soarea decanului Marin Soare

MIRCEA CANÞÃR
deºartã a unei reabilitãri cu fonduri
europene. Din varii motive, dezi-
deratul nu s-a împlinit. În septem-
brie 2012, când Universitatea din
Craiova a cerut înapoi Grãdina
Botanicã, demersul i-a fost satis-
fãcut ºi probabil conducerea insti-
tuþiei academice a avut în vedere
posibila funcþie metodologicã a
acestui sanctuar verde, amplasat în
inima Craiovei, pentru studenþii
Facultãþii de Agriculturã ºi Horti-
culturã. Practic, „cea mai veche”
din structura actualã a învãþãmân-
tului superior craiovean. ªi, multã
vreme, de-a dreptul prestigioasã
prin competenþa specialiºtilor for-
maþi. Când primarul Craiovei, Lia
Olguþa Vasilescu, concluzioneazã
cã, „bine îngrijitã”, adicã reabili-

tatã, Grãdina Botanicã ar putea con-
ta în augmentarea punctajului la
dosarul de candidaturã pentru sta-
tutul de Capitalã Culturalã Europea-
nã, nu-ºi exprimã pânã la capãt ne-
mulþumirea faþã de actuala stare de
lucruri, deºi adaugã cã „ar fi bine
sã aparã o plãcuþã în zona respec-
tivã, ca sã se ºtie foarte clar cui îi
aparþine”. Trimitere evidentã la
„spiritual gospodãresc”, în sufe-
rinþã, cãci n-avem cum sã-l numim
altfel. Aºa cum am scris nu cu mult
timp în urmã în cotidianul nostru,
Grãdina Botanicã, scãpatã oricãrei
abordãri peisagiste, de altfel nici
bazã de practicã a studenþilor agra-
rieni nu este, s-a… sãlbãticit, de-
pãrtându-se de propriul statut.
Marin Soare, decanul Facultãþii de

Agriculturã ºi Horticulturã, desem-
nat în funcþie drept recompensã
pentru gesturi de care are cunoº-
tinþã ºi nimeni nu i le reproºeazã,
priveºte toatã povestea fãrã sã se
impacienteze. Cu neputinþã, ca un
manager de carton. Nu-i punem
la îndoialã competenþa didacticã,
deºi, ca o pãrere, este departe de
predecesorii sãi la disciplina de
geneticã, ne referim la regretatul
dascãl din croialã universitarã Au-
ricã Zãvoi. Dar starea actualã a
Grãdinii Botanice îl delegitimeazã
ca decan. ªi vai de lucrurile mari
când încap pe mâinile unor nepu-
tincioºi. Au fost vremuri când
Grãdina Botanicã arãta chiar adec-
vat. ªi nu graþie fondurilor euro-
pene. Destule nedumeriri persis-

tã. Dar chiar aºa: unde efectueazã
studenþii unei facultãþi, eminamen-
te tehnice, practica aferentã cur-
riculei academice? Nu cumva, în-
tre altele, chiar starea actualã a
Grãdinii Botanice ilustreazã pica-
jul întregului proces formativ al
specialiºtilor acestei facultãþi? Câtã
relevanþã are scuza, devenitã ex-
clusivã, a sãrãciei financiare când
„mâna” studenþilor agrarieni nu se
resimte? Baricadatã într-o logicã
anacronicã, „cum sã participe
domnii studenþi la activitãþi deloc
academice”, întreaga conducere a
Facultãþii de Agriculturã ºi Horti-
culturã trebuie sã accepte o reali-
tate: Grãdina Botanicã rãmâne car-
tea de vizitã a decanului Marin
Soare. ªi e regretabil.

La Mârºani se investeºte în infrastructurã
Autoritãþile locale din Mârºani continuã ºi

în acest an îmbunãtãþirea infrastructurii comu-
nei. 2 kilometri de strãzi comunale se vor as-
falta cu bani de la bugetul local – 11 miliarde lei
vechi –, iar primarul, Constantin Ghencioiu,
sperã cã în maximum doi ani sã finalizeze în-
treg procesul de modernizare a comunei. „În
total, în comunã sunt aproape 14 kilometri de
drumuri asfaltate, iar acum am alocat 11 mili-
arde lei vechi de la bugetul local pentru a asfal-
ta încã 2 kilometri de strãzi comunale. De ase-
menea, tot anul acesta vom încheia ºi lucrãrile
de apã ºi canalizare, aceste lucrãri fiind reali-
zate pe OUG 7”, a declarat primarul comunei
Mârºani, Constantin Ghencioiu.

Coþofenii din Faþã: Grãdiniþa a devenit un
loc mai sigur pentru copiii din localitate

Încã din anul 2011 în localitatea doljeanã
Coþofenii din Faþã se lucreazã de zor la mo-
dernizarea unitãþilor de învãþãmânt. Astfel,
autoritãþile locale au investit mult pentru a crea
condiþii optime ºcolarilor ºi preºcolarilor care
învaþã aici, dar ºi pentru a le garanta siguran-
þa în incinta celor douã unitãþi. Reabilitarea ºi
modernizarea grãdiniþe din localitate s-a fã-
cut cu paºi mici, dar siguri. Curtea unitãþii de
învãþãmânt preºcolar a devenit în timp un parc
mai mult decât agreabil, spaþiul generos per-
miþând instalarea de leagãne, tobogane, ba-
lansoare, bãnci ºi ronduri de flori. A urmat
apoi împrejmuirea curþii cu un gard solid, ºi, dupã spusele primarului, Constantin Cârciuma-
ru, urmeazã reabilitarea clãdirii în care funcþioneazã grãdiniþa. „Dupã ce curtea grãdiniþei a
fost amenajatã ºi împrejmuitã, copiii fiind acum în siguranþã, urmeazã reabilitarea clãdirii.
Începem cu schimbarea tocãriei, pentru care am alocat 400 de milioane de lei vechi, bani de
la bugetul local. Vor mai urma ºi alte lucrãri, în funcþie de buget. Chiar dacã lucrãm cu paºi
mãrunþi, ducem lucrurile la bun sfârºit”, a spus primarul localitãþii Coþofenii din Faþã, Con-
stantin Cârciumaru. Potrivit acestuia, în localitate urmeazã sã se mai amenajeze un loc de
joacã pentru copii, pentru care primãria a alocat fonduri în valoare de 16.000 lei.

Calafat: Încã 30 de locuinþe pentru calafeteni
În primãvara acestui an, Primãria municipiului Calafat va finaliza construirea un bloc în

regie proprie. Acesta a fost achiziþionat în urmã cu doi ani de administraþia localã, iar lucrã-
rile de reparaþie ºi renovare se apropie de finalizare, urmând sã fie dat în folosinþã în lunile

urmãtoare. Blocul are aproximativ 30 de apar-
tamente, dar, potrivitã autoritãþilor locale, nu
s-a hotãrât dacã va fi dat în folosinþã familii-
lor de tineri sau celor cu probleme sociale.
De asemenea, în planul de dezvoltare turisti-
cã a municipiului Calafat, una dintre prioritã-
þile administraþiei locale este amenajarea ma-
lului Dunãrii, zona Debarcader – Bascov, în
totalitate, un proiect amplu pentru care s-au
alocat bani de la bugetul local.

Grupaj realizat de ALINA DRÃGHICI



4 / cuvântul libertăţii joi, 6 februarie 2014reportaj

C     M     Y       K

Ca peste tot în judeţ, şi co-
muna Ostroveni este acoperită,
de mai bine de o săptămână, cu
o plapumă de zăpadă consisten-
tă, pe care locuitorii o aşteptau
de mult timp. Cum vremea este
rece acum, oamenii de la ţară pri-
vesc zăpada ca pe o adevărată
binefacere. Ea le protejează de
ger culturile pe care le-au însă-
mânţat de cu toamnă şi mai asi-
gură şi umiditatea în sol. La pri-
măvară, pământul care se odih-
neşte acum sub stratul de omăt
va fi numai bun de lucrat. „E foar-
te bine că a nins, chiar ne trebuia
un pic de zăpadă ca să ne asigu-
re împotriva gerului. Oricum, noi
am asigurat o deszăpezire foarte
bună în comună şi nu am avut
drumuri blocate”, a declarat pri-
marul comunei Ostroveni,
Gheorghe Oprescu.

Dacă stai de vorbă cu cei câţi-
va oameni pe care îi găseşti pe
stradă la orele prânzului – unul
trăgând o sanie cu o butelie pli-
nă sau altul cărând o găleată cu
apă de la vreo fântână din apro-
piere –, fiecare îşi suflă în palme
îngheţate din cauza gerului şi la-

Anul 2014 aduce la Ostroveni două
investiţii pe care multe localităţi din
Dolj şi le-ar dori. O fermă piscicolă
de sturioni, cu lanţ industrial pentru
procesarea peştelui, şi un parc foto-
voltaic, care se va întinde pe o su-
prafaţă de 35 de hectare, sunt cu do-
cumentaţia la zi şi vor începe lucră-
rile în această primăvară. În para-
lel, autorităţile locale continuă mo-
dernizarea comunei. O parte din lu-
crări sunt realizate cu fonduri pro-
prii, cum ar fi asfaltările şi pietruiri-
le de drumuri şi împrejmuirea şcolii
cu clasele I-VIII din Lişteava. Pe lis-

ta de investiţii se mai află reparaţii
capitale la toate cele patru grădini-
ţe ale comunei, precum şi achiziţio-
narea unor utilaje agricole de care
locuitorii au nevoie. Alte investiţii în
infrastructura comunei vor fi reali-
zate cu fonduri guvernamentale, fi-
ind vorba de alimentarea cu apă a
satului Ostroveni. Cât priveşte celă-
lalt sat, Lişteava, acesta va benefi-
cia de o reţea de apă prin interme-
diul masterplanului de apă şi canali-
zare. Concomitent cu introducerea
apei se va realiza şi canalizarea in-
tegrală a comunei Ostroveni.

udă zăpada. „E greu cu zăpada,
dar pentru noi, agricultorii, e
mană cerească. Dacă nu ninge
într-un an, suntem mai săraci în
vara care vine pentru că nu o să
se facă grâul”. Comuna Ostro-
veni deţine 4.800 de hectare de
teren arabil, dintre care 2.200 de
hectare se lucrează în arendă, iar
anul trecut a fost unul bun din
punctul de vedere al producţiei.

Deszăpezire cu
utilajele proprii

Dacă agricultorii o privesc cu
ochi buni, gândindu-se la marele
avantaj pe care îl pot avea de pe
urma ei, zăpada are şi unele in-
conveniente, cum ar fi acela că
trebuie să fie degajată de pe dru-
muri. „Avem mulţi oameni bă-
trâni în comună şi trebuie să le
deszăpezim uliţele ca ei să poată
să circule. Nu a fost deloc uşor
să facem acest lucru pentru că a
nins mult pe la noi”, a mărturisit
primarul Gheorghe Oprescu,
gândindu-se la acţiunea de des-
zăpezire care s-a făcut în comu-
nă. Este al treilea an în care lo-

calitatea a fost des-
zăpezită numai de
Primărie, cu cei
cinci angajaţi care
au această sarcină
şi utilajele procura-
te în urmă cu tot
atâţia ani. Coman-
damentul de desză-
pezire a fost condus
de viceprimarul Sil-
viu Preduş, utilaje-
le intrând în acţiu-
ne, pe toate uliţele
comunei, imediat
ce a început să nin-
gă. „Ne-am orga-
nizat şi am început
să intrăm cu utila-
jele în comună la
ora 5.00 diminea-
ţa. Cât timp a nins
nu ne-am mai oprit
deloc şi am ieşit
bine, zic eu. Ori-
cum, se circulă bine şi în interio-
rul comunei, nu doar pe drumu-
rile principale care au fost dega-
jate de zăpadă la negru”, a men-
ţionat viceprimarul comunei Os-
troveni. Mărturie stau nămeţii de
zăpadă de pe marginea drumu-
rilor. La câţiva paşi de primărie

sunt parcate şi utilajele care sunt
gata să intervină dacă va mai nin-
ge la Ostroveni.

O fermă
pentru creşterea
sturionilor

Cea mai bună veste pe care
primarul Gheorghe Oprescu le-
o dă locuitorilor este că un grup
de investitori au făcut demersu-
rile pentru a-şi aşeza afacerile în
comună. În urmă cu trei ani, aceş-
tia au cumpărat un teren de 20
de hectare care aparţineau fos-
tei zootehnii. Aici, aceştia inten-
ţionează să construiască o fer-
mă piscicolă, dar şi o fabrică
pentru procesarea peştelui. Po-
trivit primarului, investiţia se ri-
dică la suma de 5 milioane de
euro, una dintre cele mai mari
care s-a realizat până acum în
vreo localitate din Dolj.

„Demersurile sunt foarte
avansate, în sensul că ei au venit
să le autorizăm construcţia aces-
tei ferme. Vor începe cu fabrica
de procesare a peştelui. Este o
investiţie mare, iar noi nu am stat
pe gânduri şi le-am avizat aceas-
tă autorizaţie. Ne gândim să le
oferim şi câteva facilităţi, printre

care amenajarea drumului de
acces până acolo”, a menţionat
primarul Gheorghe Oprescu. În
ferma piscicolă de la Ostroveni,
care va fi începută în primăvară,
se vor creşte sturioni, un tip de
peşte care este înmulţit îndeosebi
pentru icrele negre, atât de cău-
tate pe piaţa externă. Deşi acest
peşte este considerat foarte re-
zistent şi se găseşte în apele Du-
nării, la noi în ţară este puţin fo-
losit pentru popularea bazinelor
piscicole private.

Parc fotovoltaic
pe 35 de hectare

O a doua mare investiţie care
se anunţă la Ostroveni este şi
amenajarea unui parc fotovol-
taic, care se va întinde pe o su-
prafaţă de 35 de hectare. Pe lân-
gă banii pe care îi va aduce la
buget, sub formă de taxe şi im-
pozit pe profit, investitorii vor
oferi şi o serie de beneficii pen-
tru comună, cum ar fi asigurarea
iluminatului public stradal şi cel
arhitectural. Primarul Gheorghe
Oprescu a menţionat că, în con-
tractul care va fi încheiat cu
această firmă, va solicita să fie
alimentate cu energie electrică şi
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Trei medici se îngrijesc
de sănătatea locuitorilor

Pe parcursul codurilor de vre-
me nefavorabilă, atunci când a nins
foarte mult, nici unul dintre local-
nicii din Ostroveni nu a avut pro-
bleme medicale grave. În comună
funcţionează trei cabinete medica-
le, dotate corespunzător. „Toţi cei
trei medici sunt în comună, din
fericire nu am avut probleme pe
zăpadă cu vreun caz deosebit.
Doctorii îşi fac datoria şi sunt pre-
gătiţi să acorde toate îngrijirile oa-
menilor”, a menţionat primarul
Gheorghe Oprescu. În Ostroveni
există şi trei puncte farmaceutice.

Căldură în şcoli
şi grădiniţe

Şcolile din comună sunt încălzi-
te corespunzător, autorităţile locale
asigurând din timp combustibilul şi
lemnele necesare. „Avem asigurate
lemn pentru toate instituţiile care
aparţin de primărie, atât prin cum-
părare, cât şi prin tăiere din pădu-
rea proprie”, a declarat primarul
Gheorghe Oprescu. Indiferent cât
de grea va fi această iarnă, se pare
că elevii şi preşcolarii nu vor tre-
mura de frig, ba, din contră, se vor
bucura de căldură în clase.

O fostă profesoară,
de 93 de ani, ajutată
de Primărie

Un gest frumos al autorităţilor
locale este acela de a ajuta să trea-
că peste iarnă o profesoară pensi-
onară din comună, care, la cei 93
de ani ai săi, se descurcă din ce în
ce nai greu. Pretorian Cujil Maria
a fost, dintotdeauna, la catedra de
franceză din comună şi prin mâna
ei au trecut generaţii întregi de
elevi. „Face parte dintr-o familie
boierească şi, la această vârstă, e
mai greu să se deplaseze, mai ales
că nu are copii care să o îngrijeas-
că. O ajutăm şi noi cu ce putem”,
a mărturisit primarul Gheorghe
Oprescu.

Arhiva comunei trece
în sistem electronic

Localitatea Ostroveni face par-
te din cele 14 comune care îşi vor
trece toată baza de date în sistem
electronic. Viceprimarul Silviu Pre-
duş a declarat că este o facilitate
foarte importantă şi că odată cu
trec erea Registrului Agricol şi a
Taxelor şi Impozitelor în acest for-
mat, birocraţia se va reduce con-
siderabil. „Va fi mai simplu pentru
noi, dar şi pentru cetăţeni, să ţi-
nem evidenţa privind terenurile şi
proprietăţile pe care le deţin”, a
spus Silviu Preduş.

146 de hectare,
împădurite cu salcâm

Pe teritoriul localităţii Ostroveni
se găsesc 160 de hectare de pădu-
re privată şi 4 hectare de pădure
care aparţin Primăriei. În baza unui
proiect de îmbunătăţire a calităţii
mediului, implementat cu bani de
la Guvern, s-a întocmit un plan de
împădurire cu puieţi de salcâm a
nu mai puţin de 220 de hectare.
Până în acest moment s-au plantat
146 de hectare, proiectul fiind ac-
cesat de Asociaţia proprietarilor de
terenuri slab productive „Ostrosil-
va” Ostroveni.

toate instituţiile publice care se
află în subordinea primăriei, prin-
tre care şi şcolile şi grădiniţele.
„Suntem trei localităţi vecine în

care vor fi ridicate astfel de par-
curi fotovoltaice, fiind vorba de
Ostroveni, Bechet şi Călăraşi.
Este o investiţie benefică pentru
noi deoarece, la final, vom avea
asigurat iluminatul gratuit, atât pe
străzi, cât şi în instituţiile publice.
În plus, cel mai probabil vor re-
cruta forţă de muncă de la noi
din comună”, a mai spus prima-
rul Gheorghe Oprescu. Şi în
acest caz, discuţiile sunt avansa-
te, Primăria Ostroveni găsind
deja terenul necesar pentru dez-
voltarea parcului fotovoltaic. Lu-
crările ar urma să demareze tot
în primăvara acestui an.

7,36 miliarde de
lei vechi pentru
proiectele
Primăriei

Primăria Ostroveni şi-a pro-
pus să investească şi bani pro-
prii în dezvoltarea comunei. În
acest an, autorităţile se bazea-
ză pe o sumă de 7,36 miliarde

de lei vechi, care vor merge în
lucrările de investiţii. Cu aceşti
bani se vor asfalta câţiva kilo-
metri de drum comunal şi vor

fi pietruite o serie de alte dru-
muri din localitate. Tot cu bani
de la bugetul local, anul trecut
s-a început reabilitarea reţelei
de iluminat public, prin monta-
rea unor noi becuri
economice. Anul
acesta se va con-
tinua această lu-
crare. Pe lista de
achiziţii, autorităţi-
le au trecut, pen-
tru 2014, şi mai
multe utilaje agri-
cole, foarte im-
por tante  pentru
gospodărirea co-
munei: un tractor,
o vidanjă, tocă-
toare şi două re-
morci. Bani de la
bugetul local vor
merge  şi către
şcoli şi grădiniţe.
Primarul Gheor-
ghe Oprescu a de-
clarat că şi-a pro-
pus să reabiliteze
toate cele patru

grădiniţe câte sunt în comună.
„Consilierii au insistat, şi eu am
fost de acord, să reabilităm
gardul ca re împrejmuieş te

şcoala cu clasele I-
VIII d in Liş teava.
Vrem, însă, să reabi-
lităm şi cele patru gră-
diniţe”. În cele două
şcoli (una în satul Os-
troveni, cealaltă la
Lişteava) şi patru gră-
diniţe învaţă 520 de
copii.

Primii
locuitori
vor avea apă
curentă
în această
vară

O parte din locui-
to rii comune i vor
avea, începând din

această vară, acces la un sis-
tem public de alimentare cu apă
curentă. Este vorba de cei din
satul Ostroveni care a fost
prins pe un program guverna-

mental cu amenajarea unei re-
ţele. „Anul trecut s-a montat
conducta principală şi s-au cre-
at toate căminele, fântânile şi
gospodăria de apă cu tot ceea
ce presupune aceasta: bazine,
pompe şi trei puţuri forate. Anul
acesta mai trebuie să fie finali-
zată partea electrică la gospo-
dăria de apă şi să se branşeze
oamenii. După ce vom face
probele, sistemul va fi funcţio-
nal, credem noi că în această
vară”, a declarat primarul co-
munei Ostroveni. Autorităţile
nu ştiu deocamdată cât va fi
preţul apei, dar spun că au gri-
jă să îl calculeze în aşa fel încât
să fie accesibil tuturor locuito-
rilor, astfel încât investiţia să îşi
atingă scopul. Localitatea însă
a fost prinsă şi în masterplanul
judeţean de alimentare cu apă
şi canalizare. Comuna benefi-
ciază de o sumă de 10,6 mili-
oane de euro pentru extinde-
rea reţelei de apă în satul Liş-
teava şi canalizarea întregii co-
mune. Lucrările se vor întinde
pe parcursul a câţiva ani, ter-
menul de finalizare fiind estimat
la perioada 2017-2018.
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Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova au finalizat
cercetãrile într-o cauzã complexã
vizând comiterea mai multor in-
fracþiuni de înºelãciune ºi compli-
citate la înºelãciune prin metoda
„Accidentul” ºi „Câºtiguri de Pre-
mii”, nu mai puþin de 13 inculpaþi
fiind trimiºi în judecatã în acest
dosar. Este vorba despre Badea
Virginia Georgiana, Miron Andrei,
Miron Nicu, Costea Ana Maria,
Paliev Mariana, Bãnucã Gheorghe,
Logofãtu Maria, Bircea Romulus
Ioan, Raea Mihai Iulian, Cioropan
Florin Ticã, Lazãr Gheorghiþã Ci-
prian, Vãsii Vasilica ºi Bãnucã Ilea-

Pe 17 septembrie 2009, poliþiºtii Brigãzii
de Combatere a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova, împreunã cu colegii din
Bucureºti demarau o acþiune de amploare
vizând destructurarea unor reþele de car-
deri coordonate ºi compuse, în mare parte
din craioveni, fiind efectuate 29 de perche-
ziþii domiciliare la mai multe adrese din mu-
nicipiile Craiova, Constanþa ºi Bucureºti, la
o locuinþã din Craiova fiind descoperit ºi
laboratorul în care se „fabricau carduri”.

Pe 8 martie 2010, procurorii DIICOT –
Structura Centralã, au dispus trimiterea în
judecatã în acest dosar a inculpaþilor Jean
Marin Mihãilã zis Marius, Iustin Covei zis
Pralea sau Copilu, Dragoº Dumitrescu zis
Baronul, Adrian Abagiu, Dan-Mihail Bârcã
zis Miþã, Andrei Sandu, Marius-Francisc
Dancã, Petrel Hãlãnei, Sergiu-Nicuºor Du-
mitriu, Eman Vãtãmãniþã, Ionel Trâncã zis
Bizu sau Hermano, Ionel Cãlin – zis Nixon,

Grupare formatã din 13 inculpaþi, la judecatã
pentru înºelãciuni prin telefon

Membrii grupãrii specializate în înºe-
lãciuni prin telefon, din care fãceau par-
te ºi doi deþinuþi încarceraþi la Peniten-
ciarul de Maximã Siguranþã Giurgiu,
dar ºi studenta la Medicinã Georgiana
Badea, arestatã la sfârºitul lunii septem-
brie 2013, au fost trimiºi în judecatã de
Parchetul de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova. Cei 13 inculpaþi din dosar vor fi ju-
decaþi pentru înºelãciune ºi complicita-
te la înºelãciune, dupã ce s-a stabilit cã

Craioveni condamnaþi pentru „tras cu cardul”
Magistraþii Tribunalului Bucureºti au publicat, ieri,

sentinþa pronunþatã într-un dosar în care 18 incul-
paþi, majoritatea craioveni, au fost trimiºi în jude-
catã în martie 2010 pentru infracþiuni privind co-
merþul electronic. Toþi cei 18 au fost gãsiþi vinovaþi,
fiind condamnaþi la pedepse cuprinse între 8 ºi 2 ani

de închisoare, în toate cazurile cu executare ºi pla-
ta a câte 8.000 de lei cheltuieli judiciare cãtre stat.
Hotãrârea nu este definitivã, atât inculpaþii, o parte
dintre ei, în frunte cu Marin Jean Mihãilã, judecaþi în
prezent ºi de Tribunalul Dolj, pentru fapte similare,
cât ºi procurorii DIICOT putând declara apel.

Florin Nicolae Dirivan zis Fulgericã, Alin
Andrei ªoºa, Sorin Costel Buruianã, toþi în
stare de arest preventiv, împreunã cu Io-
nuþ Laurenþiu Tuþã zis Ionicã, Mihai Adri-
an Þâºtea zis Þuc ºi Tudor Rada. Dosarul
a fost înregistrat la Tribunalul Bucureºti,
cei 18 fiind acuzaþi de iniþiere, constituire,
aderare sau sprijinire a unui grup infracþio-
nal organizat, specializat în sãvârºirea de
infracþiuni informatice – fabricarea ºi deþi-
nerea de echipamente în vederea falsificã-
rii instrumentelor de platã electronicã, efec-
tuarea de operaþiuni financiare în mod frau-
dulos, punerea în circulaþie a instrumente-
lor de platã electronicã falsificate, accesul
fãrã drept la un sistem informatic prin în-
cãlcarea mãsurilor de securitate, falsifica-
rea ºi punerea în circulaþie a instrumente-
lor de platã electronicã.

Mai exact, inculpaþii au constituit patru
grupuri infracþionale ºi ºi-au împãrþit zo-

nele de „acþiune” ocupându-se cu monta-
rea de aparaturã pe bancomate pentru a
obþine datele cardurilor bancare în mai
multe state, printre care Australia, Iorda-
nia, Cipru, Spania, Franþa sau Elveþia. Da-
tele obþinute erau folosite pentru clonarea
cardurilor ºi retrageri frauduloase de nu-
merar din conturile titularilor de drept.
Pedepse între 2 ºi 8 ani de închisoare

Dupã aproape patru ani de proces, pe 31
ianuarie a.c., judecãtorii Tribunalului Bucu-
reºti au pronunþat sentinþa în dosar, însã din
cauza numãrului mare de inculpaþi, abia ieri
a fost publicatã hotãrârea. Toþi cei 18 incul-
paþi au fost gãsiþi vinovaþi, fiind condamnaþi
la pedepse cuprinse între 2 ºi 8 ani de închi-
soare cu executare. Astfel, Mihãilã a primit
o pedeapsã de 8 ani închisoare ºi s-a menþi-
nut starea de arest a acestuia, Bârcã – 5 ani
închisoare, Andrei Sandu – 2 ani închisoa-

re, Dancã – 2 ani închisoare cu executare;
Petrel Hãlãnei – 8 ani închisoare, Iustin Co-
vei – 7 ani închisoare, Sergiu Nicuºor Du-
mitru – 7 ani închisoare, Eman Vãtãmãniþa
– 5 ani închisoare, Trîncã – 2 ani închisoa-
re, Ionel Cãlin – 2 ani închisoare, Nicolae
Dirivan Florin – 5 ani închisoare, Alin ªoºa
– 5 ani închisoare, Sorin Costel Buruianã –
5 ani închisoare, Dragoº Dumitrescu – 5
ani închisoare, Adrian Abagiu – 5 ani închi-
soare, Tudor Rada – 6 ani închisoare, Ionuþ
Tuþã – 5 ani închisoare, iar Mihai Adrian
Þîºtea – 6 ani închisoare. Inculpaþii au de
achitat câte 8.000 de lei cheltuieli judiciare
ºi pot face apel împotriva acestei sentinþe.

au înºelat zeci de persoane din Dolj dar
ºi din þarã cu peste 200.000 lei, fie prin
metoda „Accidentul”, fie susþinând cã
sunt de la diverse companii ºi pãrþile vã-
tãmate au câºtigat premii pentru care
trebuie sã achite în prealabil taxele ºi
comisioanele de livrare. Dosarul s-a în-
registrat pe rolul Judecãtoriei Craiova,
instanþa menþinând arestarea pentru cei
8 inculpaþi aflaþi dupã gratii, primul ter-
men fiind pe 7 martie a.c.

na, opt dintre inculpaþi fiind ares-
taþi în acest moment.

Reamintim cã, pe 22 noiembrie
2013, reprezentanþii IPJ Dolj anun-
þau cã poliþiºti din cadrul Secþiei de
Poliþie Ruralã nr. 1 Craiova, sub
coordonarea procurorului de caz
din cadrul Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova, au identificat
un grup infracþional specializat în
înºelãciuni prin telefon compus din
Andrei Miron (25 de ani, din Câm-
pina, judeþul Prahova), Iulian Raea
(34 de ani, din comuna Nana, ju-
deþul Cãlãraºi), ambii încarceraþi în
Penitenciarul de Maximã Siguran-
þã Giurgiu, Anamaria Costea (18

ani, tot din comuna Nana, judeþul
Cãlãraºi), Mariana Paliev (31 de
ani, din Reºiþa, judeþul Caraº-Se-
verin), Nicu Miron (49 de ani, din
Câmpia Turzii, judeþul Cluj) ºi Ioan
Bîrcea (42 de ani, din Reºiþa, judeþ
Caraº-Severin), care acþionau îm-
preunã cu Georgiana Badea (20 ani,
din comuna Murgaºi, judeþ Dolj),
arestatã pe 27 septembrie a.c. dupã
ce a fost prinsã în flagrant înca-
sând 8.000 de lei de la un doljean
pe care credea cã îl pãcãlise.

Oamenii legii au stabilit, în urma
cercetãrilor, cã în perioada 1 ianua-
rie  – 21 noiembrie a.c., prin meto-
da „Accidentul” ºi „Câºtiguri de

premii”, membrii grupãrii au înºe-
lat 18 persoane pe raza mai multor
judeþe. Astfel, patru fapte s-au co-
mis în judeþul Dolj, trei în Bucureºti,
opt fapte în municipiul Blaj, o faptã
în municipiul Sebeº ºi câte una în
Sibiu ºi Timiºoara, prejudiciul total
fiind de 160.000 de lei, dupã cum a
declarat, la momentul respectiv, in-
spector principal Alin Apostol, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Spre exemplu, potrivit rechizito-
riului întocmit de procurori, pe baza
unor înþelegeri prealabile cu incul-
paþii Badea Virgina Georgiana, Bã-
nucã Gheorghe ºi Logofãtu Maria
(persoane care, de asemenea, au ca-

litatea de autori), în perioada noiem-
brie 2012 – octombrie 2013, prin
folosirea unui nume ºi a unei cali-
tãþi mincinoase (ºi anume, Constan-
tin Dumitrescu – operator în cadrul
Romtelecom) ºi, prin prezentarea
unei situaþii nereale, aceea cã ar fi
câºtigat mai multe premii, a deter-
minat-o pe partea vãtãmatã Ioan S.,
sã remitã de 45 de ori, suma totalã
de 125.976 de lei, ce ar fi reprezen-
tat taxe ºi comisioane pentru primi-
rea premiilor câºtigate.

Dosarul a fost înregistrat pe ro-
lul Judecãtoriei Craiova pe 31 ia-
nuarie a.c., primul termen de ju-
decatã fiind pe 7 martie a.c.
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Europarlamentarul PDL Marian
Jean Marinescu, care a susþinut
participarea tinerilor fermieri la Bru-
xelles, a subliniat cã aceºtia au fã-
cut parte din regiuni diverse ale þã-
rii, între care Harghita, Arad, Bra-
ºov, Constanþa, Suceava, Dolj, Ia-
lomiþa ºi chiar Bucureºti. „Sãptã-
mâna trecutã am fost gazda unui
grup venit la Bruxelles pentru Con-
gresul Tinerilor Fermieri Europeni
2014. Tineri. Frumoºi. Educaþi. ªi,
ce e mai important: români. Tineri
care au avut curajul sã-ºi ia viaþa în
propriile mâini ºi care încearcã sã
facã ceva în agriculturã. Pot spu-
ne, cu mâna pe inimã, cã întâlnirea
cu ei mi-a readus speranþa cã în
agricultura româneascã sunt oa-
meni care pot sã facã ceva serios.
ªi, mai ales, cã încã mai sunt tineri
care vor sã lucreze în agriculturã ºi
sã ducã mai departe ce au început
pãrinþii ºi bunicii lor. Aceºti tineri
au fost ambasadorii României la
congresul de la Bruxelles. Munca
lor a fost apreciatã aici ºi meritã
promovatã înzecit în þarã. Astfel,
vreau sã împãrtãºesc cu dumnea-
voastrã poveºtile lor. ªi sper din
suflet cã alþi tineri de aceeaºi vârstã

Poveºti de succes ale tinerilor fermiere, prezentate la Bruxelles

Nouã tineri fermieri din România,
cu vârste cuprinse între 24 ºi 35 de
ani, s-au aflat, sãptãmâna trecutã, la
Bruxelles, pentru a-ºi expune proiec-
tele, în cadrul celei de-a doua ediþii a
Congresului European al Tinerilor
Agricultori, care a reunit peste 400
de fermieri din 20 de þãri ºi a fost or-

ganizatã de grupul PPE din Parla-
mentul European. Tinerii s-au întâl-
nit, totodatã, cu comisarul european
pentru agriculturã ºi dezvoltare ru-
ralã, Dacian Cioloº, cu care au dis-
cutat despre proiectele pe care le au
ºi de la care au primit ºi sfaturi pen-
tru viitor.

sã gãseascã în poveºtile lor un mo-
del de urmat. În ceea ce mã priveº-
te, voi þine legãtura cu ei, iar pentru
congresul de anul viitor ne pregã-
tim mai bine, poate luãm ºi un pre-
miu”, a precizat europarlamentarul
Marian Jean Marinescu, vicepreºe-
dintele PPE.

“Nu ºtim cum
va fi în viitor,
dar cu siguranþã
de hranã
va fi nevoie”

Corina Cruºit, de 31 de ani, din
Harghita, administreazã o fermã de
vaci ºi viþei, proiect accesat acum
doi ani pe Mãsura 114 (Sprijinirea
fermelor de semisubzistenþã).  „Am
crescut într-o familie care a þinut
întotdeauna animale. Dupã mai mulþi
ani petrecuþi în Cluj, am hotãrât sã
revin acasã, alãturi de pãrinþi. Îm-
preunã cu mama mea, administrez
o micã fermã de vaci mixte ºi de
viþei. Proiectul a început ca unul de
subzistenþã. În urmã cu doi ani, am
accesat pentru prima datã fonduri
europene, prin mãsura de sprijinire
a fermelor de semisubzistenþã. În-

cet-încet, am început sã ne dezvol-
tãm ºi diversificãm. Nu ºtim cum
va fi în viitor, dar cu siguranþã de
hranã va fi nevoie, în orice zonã sau
continent locuim…”, a adãugat tâ-
nãra fermierã.

Mierea româneascã
va ajunge
în Germania,
Grecia ºi Bulgaria

Ionel Ban (33 de ani), are o ex-
ploataþie apicolã în comuna Letca
Nouã, judeþul Giurgiu, cu 80 de fa-
milii de albine. „În anul 2010 am
accesat pentru prima datã fonduri
europene, acum sunt la al patrulea
an. Mierea o vindem en gros dar
sper ca începând din 2014 sã mã
dezvolt ºi pe partea de desfacere –
ambalare ºi etichetare. Iar în 2-3 ani
îmi doresc sã dublez afacerea. Lu-
crez la un proiect de modernizare
ºi dezvoltare a afacerii cu stupi, pe
care l-am prezentat la Congresul Ti-
nerilor Fermieri de la Bruxelles. Ide-
ea a fost apreciatã de colegi din alte

þãri, care vor sã colaborãm la ex-
portul acestor produse eco în þãri
ca Grecia, Bulgaria, Germania. Este
o oportunitate excelentã sã arãtãm
cã tinerii din România au iniþiativã
ºi idei foarte bune privind dezvolta-
rea agricolã”

„O sã încercãm
sã ieºim pe piaþã
cu un vin bun
de calitate”

Un alt tânãr fermier român, Cris-
tian Bobe, doreºte ca vinul pe care
îl produce sã devinã vestit pe piaþã.
“Am rãmas plãcut surprins de aceas-
tã iniþiativã, este pentru prima oarã
când vãd cã UE chiar acordã atenþie
tinerilor fermieri. ªi sper sã arãtãm
cã putem ºi cã se poate face agri-
culturã de performanþã cu bani eu-
ropeni. Am o plantat o culturã de viþã
de vie de 102 de hectare, este anul
doi acum deja, prin programul de

conversie, în comuna Peºtera, ju-
deþul Constanþa. Uºor, uºor sã ne
extindem, o sã facem ºi o cramã ºi
sã încercãm sã ieºim pe piaþã cu un
vin bun de calitate ºi, sã vedem, poate
apãrem pe hartã!”, a arãtat Cristian
Bobe.

Olteanul
a prezentat lecþia
hãrniciei

Alexandru Iancu are 30 de ani ºi
este din Dãbuleni, judeþul Dolj. Po-
vestea sa de succes, cu renumitul
brand „pepenele de Dãbuleni”, a fost
foarte bine receptatã la Bruxelles ºi
tânãrul sperã sã fie luatã ºi drept
exemplu de alþi tineri de pe Valea
Dunãrii care ar avea posibilitatea de

a implementa proiecte de aceeaºi
anvergurã. „Sunt din Dãbuleni, o
localitate cu oameni harnici, situatã
în judeþul Dolj, undeva la graniþã cu
judeþul Olt. Am o livadã de caiºi ºi
piersici ºi o plantaþie de pepeni verzi,
pe nisipuri, ambele proprietate per-
sonalã. Pepenii îi export în Estonia
cãtre un particular ºi intenþionez sã
fac acelaºi lucru ºi cu piersicile ºi
caisele, odatã ce întrã pe rod. Este
greu pentru un mic producãtor sã
intre în supermarketurile din Româ-
nia. Din fericire, produsele româ-
neºti sunt foarte apreciate la export,
mai ales pepenii de Dãbuleni. Cred
cã au potenþial sã devinã un brand
de þarã”.

“Vreau sã cultiv
kale, trateazã bolile
cardiovasculare”

Alina Stancu are 25 de ani ºi re-
cunoaºte cã iniþial nu avea nicio

atracþie pentru acest domeniu, însã
la iniþiativa tatãlui sãu a început
acum doi ani un proiect cu legume.
„Am o fermã de aproximativ 10
hectare, pe care am cultivat în spe-
cial pepeni. Anul acesta vreau sã
schimb o parte din culturã ºi sã plan-
tez kale, un tip de varzã apreciatã
datoritã faptului cã are mult mai
multe vitamine, minerale ºi antioxi-
danþi decât orice altã legumã. Ma-
joritatea persoanelor care mã întâl-
nesc mã întreabã de ce am ales
acest domeniu. Nu este uºor, însã
consider cã este singurul domeniu
care nu o sã disparã niciodatã.
Avem nevoie de alimente ºi mai ales
de hranã sãnãtoasã!”.

“Dacã faci treabã
bunã e de lucru...”

Horea Nemeº Vintilã este me-
dic veterinar, originar din zona
Fãgãraºului. „Sunt profilat pe fer-
mele de vaci de lapte ºi vaci de car-
ne. Am ºi o fermã a mea, de 50 de
hectare de teren, pe care cultiv ce-
reale ºi unde cresc animale – oi,
câteva vaci de carne. Activitatea
principalã este însã asistenþa vete-
rinarã pe ferme de vaci, activitate
care merge foarte bine. Dovadã cã
dacã faci treabã bunã e de lucru”, a
subliniat Horea Nemeº Vintilã.

„Agricultura
este un element
primordial
în dezvoltarea
societãþii.”

Marius Ivan are doar  24 de
ani, provine din localitatea Vâlce-
lele, judeþul Cãlãraºi, unde deþine
o exploataþie agricolã în culturã ve-
getalã pe o suprafaþã de aproxima-
tiv 100 de hectare. „Am ales sã
practic agricultura considerând cã
aceasta este un element primordial
în dezvoltarea societãþii noastre. În
anul 2012, am accesat un proiect
FEADR – mãsura 112, Instalarea
tinerilor fermieri –, prin interme-
diul cãruia am reuºit sã îmi dez-
volt afacerea, achiziþionând un
tractor ºi un combinator. În viito-
rul apropiat intenþionez continuu
dezvoltarea afacerii accesând, în
cadrul noului PNDR 2014-2020,
un proiect care sã îmi permitã
achiziþionarea unei semãnãtori per-
formante ºi a unei combine”, a de-
clarat acesta.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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Numit „cel mai important om de teatru al avangardei ame-
ricane” – şi chiar mondiale –  Robert Wilson s-a născut la 4
octombrie 1941, la Waco (Texas). După studii de administra-
re a afacerilor la Universitatea din Texas (1959-1962), a ur-
mat cursuri de arhitectură şi pictură, dedicându-se apoi artei
spectacolului. Pentru Robert Wilson, care a şocat deopotrivă
la primele spectacole montate în America şi la Paris la începu-
tul anilor ‘70, totul începe de la componenta vizuală.

„Fireşte, încep cu desenele. Pentru Beckett sau Shake-
speare, teatrul constă înainte de toate în punerea în scenă a
unui text literar. Pentru mine, dimpotrivă. Pe mine mă intere-
sează mai întâi componenta vizuală, adică un aranjament arhi-
tectural de elemente, indiferent dacă acestea sunt sunete, ob-
iecte, mişcări sau un tablou”, mărturiseşte Robert Wilson.
Această concepţie străbate în toate spectacolele de teatru şi
operă pe care le-a montat regizorul american.

„A lucrat în cele mai importante instituţii de spectacol ale
lumii. De asemenea, şi-a expus operele, ca artist vizual, în mari
muzee – chiar în prezent are o expoziţie în Paris, la Luvru.
Aşadar, a avut contact cu cei mai mari artişti, a fost apreciat pe
toate meridianele. (...) Este o personalitate extraordinară, care
vorbeşte pe înţelesul tuturor, artiştii îl pot pricepe imediat. El
arată, când cuvintele nu sunt suficiente, ce şi cum trebuie fă-
cut, pentru că este şi un actor excepţional”, spune managerul
TNC. La Craiova, Robert Wilson nu a uimit numai prin modul
său unic de lucru, ci şi prin rigoarea autoimpusă în program,
strict organizat între hotel şi repetiţiile la teatru.

Ce fel de persoană este Robert Wilson? L-aţi vă-
zut relaţionând cu actorii, dar l-aţi cunoscut mai bine
şi din alte contexte...

Mircea Cornişteanu: Da, îl cunosc de multă vreme,
de ani de zile. Este un om calm, un om care munceşte
enorm şi care nu are vreme de pierdut. Nu socializează,
ca să zic aşa, nu merge la cârciumă după repetiţie… El
lucrează concomitent la multe proiecte, are agenda făcută
pe ani de zile şi trebuie să se pregătească mereu pentru ce
va urma. Pe lângă munca de zi cu zi la proiectul în care
este implicat, el gândeşte şi în perspectivă. De exemplu,
l-am adus de la Bucureşti: tot timpul a dictat e-mailuri asis-
tentului lui personal, legate de alte proiecte. Trei ore, cât
am făcut până la Craiova, am discutat aproximativ zece
minute, restul a tot dictat e-mailuri…

La Craiova cum şi-a împărţit timpul, la fel de strict?
Mircea Cornişteanu: Da. A stat la hotel, unde a şi

lucrat, apoi venea la teatru. Asistenţii săi pregăteau de sea-
ra repetiţia de a doua zi. Discutau cu creatorul de costume

„Mi-a plăcut foarte mult să lucrez la Craiova
cu actorii minunaţi şi echipa incredibilă de teh-
nicieni. Abia aştept să mă reîntorc!”, îi scrie re-
gizorul american Robert Wilson managerului
Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, Mircea Cor-
nişteanu. „M-am bucurat foarte mult să lucrez
în frumosul vostru teatru. Aveţi o companie fan-
tastică – actorii împreună cu tehnicienii – şi aţi
reunit o echipă minunată pentru această foarte
exigentă şi provocatoare producţie. Sunt sigur
că va fi un show extraordinar!”, adaugă co-regi-
zorul Tilman Haecker, din Germania. Mai mult
decât un simplu gest de politeţe, considerând după
gratulaţiile făcute, mesajele au sosit prin poşta
electronică la doar câteva zile după încheierea
celei dintâi etape a repetiţiilor la „Rinocerii”, de
Eugene Ionesco – primul spectacol pe care repu-
tatul regizor Robert Wilson îl montează pe o sce-
nă din România.

Creator complex – cunoscut ca regizor, interpret, core-
graf, pictor, sculptor –, Robert Wilson este un artist avan-
gardist, ce nu ţine seama de graniţele între genurile tea-
trale, cum nu ţine nici de cele geografice. Una dintre cele
mai bune „dovezi” este că din echipa cu care lucrează fac
parte profesionişti din şase ţări: dramaturgul Konrad Kuhn
din Austria, creatorul de costume Jacques Reynaud din
Franţa, co-regizorii Tilman Haecker din Germania şi Char-
les Chemin din Franţa, light-designerul A.J. Weissbard
din Italia, video-artistul Tomek Jeziorski din Polonia şi
compozitorul Adam Lenz din S.U.A.

Pagini realizate de MAGDA BRATU

A lucra cu artistul american şi cu toţi aceşti apreciaţi
creatori a fost o experienţă pentru colectivul artistic al
Teatrului Naţional din Craiova (TNC). Ba chiar o provo-
care, căreia cel puţin până acum i-au făcut faţă cu brio!
„Suntem pe o altă planetă în momentul de faţă, după
modul în care lucrează Robert Wilson! (...) E atât de
deosebit de tot ceea ce ştiam noi... Şi teatrul din Craiova
ştie multe despre cum lucrează mulţi mari regizori, a
umblat mult şi a văzut mult! Dar niciodată – nici eu, nici
colegii mei – n-am întâlnit un asemenea mod de lucru. E
fascinant, atât prin noutate, cât şi prin substanţa a ceea
ce spune, a ceea ce te îndeamnă să faci ca actor”, decla-
ra Mircea Cornişteanu în timpul repetiţiilor.

Robert Wilson s-a aflat la Craiova între 13 şi 24 ia-
nuarie, timp în care a organizat un casting şi a făcut
primele repetiţii pentru spectacolul cu renumita piesă
ionesciană – o metaforă a însingurării omului în mijlo-
cul semenilor săi. A oferit rolurile principale, Berenger şi
Jean, actorilor Valentin Mihali şi Claudiu Bleonţ şi, oda-
tă cu ele, responsabilitatea unei reuşite fără echivoc. Căci,
de-a lungul timpului, nu puţini artişti au abordat „Rino-
cerii” pe scenele teatrelor din România, însă nici o vari-
antă nu a avut totuşi ecoul montării lui Lucian Giur-
chescu, din urmă cu 50 de ani, la Teatrul de Comedie, în
care cele două personaje erau interpretate cu atâta mă-
iestrie de Radu Beligan şi Ion Lucian. După o reprezen-
taţie la Paris – îşi aminteşte maestrul de Cartea Recor-
durilor al teatrului românesc –, Eugene Ionesco i-a fă-
cut o mărturisire de neuitat. „Eşti cel mai bun interpret
al piesei mele, mai bun decât Laurence Olivier şi decât

– care e un mare artist, Jacques Reynaud, din Franţa, cel
care a realizat costumele la nenumărate spectacole, prin-
tre care şi „Sonetele lui Shakespeare” pe care craiovenii l-
au putut vedea în Festivalul Internaţional „Shakespeare”
din 2012 –, cu light-designerul A.J. Weissbard, creatorul
de lumini, asistentul de regie, de sunet, cu compozitorul.
În aşa fel încât, a doua zi, când el venea la repetiţie, lucru-
rile să fie în mare parte pregătite.

Timp de peste zece zile, cât a petrecut la Craiova, Robert
Wilson n-a avut vreme să descopere oraşul şi nici publicul de-
aici, cel dintâi care îi va vedea spectacolul „Rinocerii”.
„Această piesă se adresează oamenilor din toată lumea. El nu
face spectacole numai pentru Craiova. Nu e obligatoriu să
cunoască realitatea contemporană a României. El se adresea-
ză celor interesaţi de soarta omului în general, celor care pot
înţelege că proliferarea răului poate şi trebuie să fie stopată şi
asta nu se poate decât prin rezistenţa individuală. Asta o pot
înţelege şi craiovenii, şi cei din Franţa, şi cei de oriunde”,
consideră Cornişteanu.

În Craiova, Wilson a solicitat cazare la un hotel confortabil
şi cu cât mai multe facilităţi şi a cerut să i se asigure zilnic
transportul la şi de la teatru. Condiţii, de altfel – ca şi onorariul
–, prevăzute contractual. Că nu va găsi aici standardele din
alte oraşe europene şi nici nu i se vor oferi onorariile de la
Opera din Paris ori Covent Garden, a acceptat în cele din
urmă. „A înţeles că nu putem să plătim atât de mult. Dar,
după ani de zile în care l-am tot curtat să vină, a înţeles şi cât
e atât de dorit aici, la Craiova. Altfel, fără îndoială, este un
creator foarte scump...”, recunoaşte managerul TNC.

Vorbim de un anume nivel… Robert Wilson este
un tip pretenţios în relaţiile profesionale. Dar în ge-
neral?

Mircea Cornişteanu: Altfel este un tip modest... Eu

am fost, anul trecut, la „The Watermill Center”,lângă New
York, la un workshop dedicat spectacolului „Rinocerii”, şi
l-am cunoscut şi mai bine. Umblă îmbrăcat modest, cu
picioarele goale, la fel cum fac toţi ceilalţi care sunt în
clădirea respectivă – asta e „obligaţia” tuturor –, mănâncă
la mese comune...

A avut vreo solicitare expresă aici, în Craiova? Oa-
menii care sunt obişnuiţi cu un anume standard vor
anume condiţii…

Mircea Cornişteanu: Evident! Sunt condiţii con-
tractuale. Pentru că acesta este nivelul lui... Nu călătoreşte
decât cu clasa I la zborurile transatlantice şi cu Business
Class la zborurile europene. Nu locuieşte decât la hoteluri
de 5 stele – Craiova nu are, aşa că, evident, a locuit la un
hotel de 4 stele. Trebuie transportat la şi de la hotel cu
maşina. Transferul de la Bucureşti la Craiova şi înapoi tre-
buie făcut cu o maşină c omodă.  Înţelege c ă unele
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Jean Louis Barrault! Dar nu pot să povestesc lucrul ăsta
presei, pentru că sunt prieteni cu care am contacte lite-
rare. Lucrez cu ei şi nu pot să fac o asemenea declaraţie,
că i-ar jigni profund. Da’ pot să-ţi spun ţie între patru
ochi. Să ţii minte că ai fost mai bun decât ei, eşti cel mai
bun”, i-ar fi spus dramaturgul actorului Radu Beligan.

Revenind la distribuţia spectacolului de la Teatrul
Naţional din Craiova, aceasta îi include pe Ilie Gheor-
ghe, Valer Dellakeza, Ion Colan, Mirela Cioabă, Tamara
Popescu, Angel Rababoc, Nicolae Poghirc, Valeriu Doga-
ru, Constantin Cicort, Iulia Colan, Raluca Păun, Moni-
ca Ardeleanu, George Costea, Iulia Lazăr şi Dragoş Mă-
ceşeanu. Chiar şi pentru figuraţie au fost alese nume
cunoscute, din dorinţa actorilor de a face parte din echi-
pa care realizează spectacolul.

Modul concis, aproape matematic, de lucru al cele-
brului regizor i-a uimit pe toţi. De altfel, Robert Wilson
este considerat, în lume, unul dintre creatorii – foarte
rari – despre care se poate spune că, după ei, nimic nu
va mai fi ca înainte în domeniul teatrului. „Te pune în
situaţiile spectacolului încă de la început. Din primul
contact cu scena ai parte de muzică, de decor, de tot ceea
ce vei avea la spectacolul propriu-zis, fără să spui un
cuvânt. El porneşte de la tăcere, îşi face spectacolul fără
să-i pună pe actori să rostească textul. Spectacolul se
creează numai din mişcare şi din imagine, sunet, lumi-
nă, urmând ca această formă să fie umplută de text abia
în partea a doua a programului de repetiţii. Ceea ce
v-am zis, că suntem parcă pe o altă planetă, spune tot”,
adăuga Mircea Cornişteanu.

Robert Wilson este aştep-
tat să revină la Craiova pe 2
iunie şi să continue repetiţii-
le timp de o lună la „Rinoce-
rii”, premiera urmând să aibă
loc pe data de 4 iulie. Specta-
colul este, fără îndoială, unul
dintre  ce le mai ambiţioase
proiecte teatrale pe care TNC
le -a derulat vreodată şi cu
care Craiova chiar se poate
mândri încă de pe-acum că
este o capitală culturală euro-
peană. «Proiecte de nivelul acestuia, ca şi cel în care
este implicat un alt regizor important american, Peter
Schneider, care a realizat aici spectacolul „HOT L Bal-
timore”, nume cunoscute în toată lumea, după părerea
mea pot aduce foarte multe puncte în această competi-
ţie pentru statutul de capitală a Europei în plan cultu-
ral», consideră managerul TNC.

Regizorul Robert Wilson a mai fost de câteva ori în
România, iar la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” i s-au
jucat două spectacole, în cadrul Festivalului Internaţio-
nal „Shakespeare”: „Femeia mării”, de H. Ibsen, în 2008,
şi „Sonetele lui Shakespeare”, prezentat de „Berliner
Ensemble” (Berlin), în 2012. În anul 2010, Wilson a sus-
ţinut la teatrul craiovean conferinţa „Have I been here
before?”, cu ocazia prezentării filmului spectacolului
său „Hamlet – Un monolog”, realizat la Alley Theatre în
1995, în regia şi interpretarea sa.

standarde pe care le găseşte la Paris nu le poate găsi la
Craiova. Şi reacţionează şi acţionează ca atare.

Este, fără îndoială, un regizor scump. Dacă a ac-
ceptat să lucreze la Craiova înseamnă că i-aţi oferit o
sumă considerabilă?

Mircea Cornişteanu: Nu vă pot spune sume. Dar este,
fără îndoială, un creator foarte scump! Însă a acceptat să
monteze aici pentru că până la urmă a înţeles că e atât de
dorit la Craiova, după ani de zile în care l-am tot curtat să
vină. A mai fost de câteva ori şi, văzând cum a fost primit,
văzând corpul tehnic care l-a ajutat mereu să-şi pună în
scenă producţiile cu care a fost invitat, văzând că lumea
de-aici e atât de interesată de ce face el, a înţeles că a-şi
pune numele alături de Teatrul Naţional din Craiova nu îi
coboară cu nimic standardul pe care îl are atunci când
apare pe afişul Metropolitan Opera.

A înţeles, de asemenea, că România nu e Franţa, nu e
Germania, nu e America şi că nu putem să îi plătim atât de
mult. Şi el, dar şi toţi colaboratorii săi, lucrează la Craiova
pentru sume considerabil mai mici decât cele pe care le
primesc în alte teatre sau în alte instituţii de spectacol ale
lumii. La Opera din Paris sau la Metropolitan sau la Co-
vent Garden, unde a lucrat, sumele pe care le-a pretins şi
le-a primit sunt incomparabil mai mari decât cele pe care
le-a cerut aici. Deşi munca, pentru el, e aceeaşi...

Spectacolul cu piesa „Rinocerii”, de Eugene Ionesco, este,
cu siguranţă, unul dintre cele mai ambiţioase proiecte teatrale
pe care Naţionalul craiovean le-a derulat vreodată. Instituţia
este singura din România şi printre puţinele din Europa în
care Robert Wilson a acceptat să pună în scenă un spectacol.
Deşi marea provocare pentru TNC nu este doar din punct de
vedere artistic, ci şi financiar, o producţie sub o asemenea
semnătură merită toate investiţiile.

„Un spectacol cu o piesă de Eugene Ionesco pusă în scenă
de un celebru regizor ca Robert Wilson sunt sigur că va fi
invitat la marile festivaluri ale lumii. Iar invitaţiile astea se fac
pe bani. Vom recupera, sunt convins, cea mai mare parte din
investiţie din onorariile primite în străinătate. Şi n-o să-l vin-
dem ieftin, pentru că o producţie Wilson nu e ieftină!”, decla-
ra conducerea TNC încă din luna septembrie a anului trecut.

Până la reluarea repetiţiilor, în luna iunie, vor intra în lucru
costumele şi decorurile pentru spectacol şi vor trebui procu-
rate echipamente de sunet şi lumini şi video. O altă provoca-
re, căci dotarea tehnică a Teatrului Naţional din Craiova –
precară, ca a mai tuturor teatrelor din România – nu cores-
punde cerinţelor unui mare artist ca Robert Wilson. Multe
dintre echipamentele de care regizorul are nevoie pentru mon-
tarea spectacolului „Rinocerii”, foarte costisitoare, vor tre-
bui fie achiziţionate, fie împrumutate.

La ce festivaluri din lume vă doriţi să fie văzuţi
„Rinocerii”?

Mircea Cornişteanu: Spectacolul va circula… Deja
există o intenţie a unei mari firme din Italia de a-l impresa-
ria. Şi relaţiile acestei firme ne vor duce, sper, pe multe
meleaguri. De asemenea, între 11 şi 14 februarie mă voi
afla la Oslo, la Teatrul Naţional / Det Norske Teatret, unde
Robert Wilson a realizat un spectacol în 2006. La solicita-
rea mea, cei de-acolo s-au arătat interesaţi să fie co-pro-
ducători. Asta înseamnă că spectacolul va ajunge şi în
Norvegia. Independent de firma italiană de care vorbeam.

Cum veţi procura echipamentele tehnice solicita-
te de Robert Wilson şi echipa sa?

Mircea Cornişteanu: Vom vedea... Pentru că sunt foar-
te scumpe. Unul din scopurile propunerii de co-producţie
pe care am făcut-o teatrului norvegian este ca ei să ne
ajute cu aceste echipamente. Nu ştiu dacă cu toate, dar
măcar cu o parte din ele. Pentru că e vorba de sume mari...

Dragă domnule Cornişteanu,
Vă mulţumesc foarte mult pentru cuvintele dumneavoastră

foarte frumoase şi pentru primirea noastră la Craiova. Aveţi
unul dintre cele mai frumoase teatre în care am avut plăcerea să
lucrez până acum, dispunând de o echipă cu adevărat minuna-
tă de actori şi tehnicieni. Fiecare dintre noi a plecat cu mare
bucurie şi aşteptare a lunii iunie. Voi fi foarte încântat dacă voi
avea prilejul să lucrez cu Vali, George, Dan şi Andreea din nou,
în luna iunie, pentru a participa împreună la realizarea produc-
ţiei finale. Cred că Etapa A a fost un foarte bun început al
proiectului nostru şi abia aştept să o finalizăm împreună. Cred
ca va fi una dintre cele mai bune producţii ale lui Bob.

Toate cele bune, Adam

Adam Lenz, compozitor

Dragă Mircea,
M-am bucurat foarte, foarte mult să lucrez în teatrul vos-

tru foarte frumos. Aveţi o companie fantastică – actorii
împreună cu tehnicienii – şi aţi reunit o echipă minunată
pentru această foarte exigentă şi provocatoare producţie.
Sunt sigur că va fi un show spectaculos! Îmi pare sincer
foarte rău că nu voi putea fi acolo în iunie, dar sper foarte
tare că va mai fi o altă şansă cândva.

Toate cele bune şi mulţumesc, din nou! Tilman

şi experienţa unică Robert Wilsonşi experienţa unică Robert Wilsonşi experienţa unică Robert Wilsonşi experienţa unică Robert Wilsonşi experienţa unică Robert Wilsonşi experienţa unică Robert Wilsonşi experienţa unică Robert Wilsonşi experienţa unică Robert Wilsonşi experienţa unică Robert Wilson

Tilman Hecker, co-regizor

Julian Mommert,
asistentul

personal al lui
Robert Wilson
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GEORGE POPESCU

Sub presiunea atâtor nenorociri – pe care
media le transformã, cu o ardoare sãlbati-
cã, într-o liturghie cotidianã –, apare tot
mai evident cã în loc sã trãim, cu un rest
de demnitate, nu facem decât sã vieþuim;
un fel de a spune, precum sãtenii de altã-
datã, cã ne ducem zilele. Scandalul a depã-
ºit etapa de spectacol ºi a devenit viciu:
nicio zi fãrã gâlceavã, nicio dezbatere (po-
liticã, moralã, economicã ori… sexologi-
cã) fãrã þâfnã. Acuza, cu sau fãrã indicii,
înãuntrul instituþiilor ºi în afara lor, în dis-
preþul oricãrei îndreptãþiri, este, de-acum,
un cuvânt de ordine. Resortul însuºi al
comportamentului dat ca mod de a fi, de a
gândi, de a ne decide destinul. Spectrul urii
s-a extins, s-a împãmântenit în caracterele
noastre, compromiþând, ca pe ceva nevan-
dabil, învechit, retrograd, acel elementar
dar atât de tonifiant simþ al omenescului: al
convieþuirii aºezate, pacifice, înþelegãtoa-
re, cu celãlalt. La bine ºi la rãu, cum se

La ordinea zilei: resentimentulLa ordinea zilei: resentimentulLa ordinea zilei: resentimentulLa ordinea zilei: resentimentulLa ordinea zilei: resentimentul
zicea. Cum se mai zice, dar nu se mai prac-
ticã. Nu mai e la modã.

Cum capra vecinului e moartã ºi îngro-
patã, ne-am refugiat, îmi pare, într-o „cul-
turã” a rãului, din care ne-am înjghebat,
egalã cu suferinþa risipitã prin veacuri de
înstrãinare, un fel de cutumã etalatã ca un
stindard al unei omenii sfâºiate.

Valori visate, seculare, la rându-le, pân-
dite prin interstiþii istorice – acele scurte
dar promiþãtoare decenii în care ne amã-
geam cã ne ostoim rãnile vremurilor –, nu
mai au astãzi nicio cãutare. Produse expi-
rate: fericirea, bucuria lucrului bine ºi fã-
cut cu dragoste, aprecierea iscusinþei ve-
cinului, pietatea faþã de greºeala celuilalt
vecin, cãzut, o clipã, victimã ispitei… Toate
s-au petrecut în competiþia gregarã, nemi-
loasã, cu suspiciunea, cu patosul eºecului
(mereu al celuilalt, niciodatã al meu), cu
deºãnþarea, moralã ºi fizicã, devenitã mod
de a judeca, de a vedea, de a trãi. O lume-

nelume. O lume pe dos, întoarsã de la ros-
turi instituite cu atâtea sacrificii în lunga,
dramatica ºi nu o datã capricioasa istorie a
civilizaþiei în care pretindem cã fiinþãm ºi
pe care continuãm s-o invocãm cu un trist
gust al aleatoriului.

Ne-am creat din resentiment o artã ºi din
duºmãnie o armã. Trist mod de a înþelege
libertatea. Tristã – libertatea însãºi, redusã,
cum e, la un nesfârºit ºir de derobãri de la
semantica ei cea mai simplã. Ne inventãm
duºmani, atunci când ne lipsim de darul ne-
preþuit al propriei intimitãþi. Culpa e mereu a
celuilalt. Un joc terifiant – ºi drãcesc – al
inversiunii de roluri. ªi al suprimãrii: de con-
ºtiinþe (culpabile, fiindcã aºa decid eu), de
destine (eºuate, fiindcã aºa îmi convine mie).

Luaþi de acest val tenebros al lejeritãþii
pe care libertatea nici n-o revendicã în
structura ei, am uitat ce este fericirea, ce
este bucuria, ce este omenia. În locul ºoap-
tei – urletul. Bestia din noi îºi cere dreptul

la cuvânt. ªi-l primeºte cu prisosinþã. Fri-
ca – de azi, de mâine, convertitã ºi susþi-
nutã de o lungã panoplie de frisoane (pre-
caritatea locului de muncã, ºubrezenia ac-
tului educaþional, ºubrezirea sistemului sa-
nitar, subminarea rolului autoritãþii etc.) –
se camufleazã sub nenumãrate mãºti ºi tra-
tatã cu pantomime mediatice de un nivel
pe cât de vulgar pe atât de ispititor în co-
moditatea noastrã demoniacã: un hobby,
transformat într-un suport al unei subcul-
turi ale cãrei efecte indicã cotele unui de-
ºert în viitorul imediat. Prinºi în acest joc
funambulesc al resentimentului – un fel de
a nu ne mai suporta unii pe alþii –, am uitat
cã n-avem, dinainte, decât aceastã unicã
viaþã: de fapt, un mic traseu spre o altã lume
despre care nu ºtim nimic, ignorând astfel
ºansele, sãrace prin natura lor, de a ne eli-
bera accesul spre ceea ce a mai rãmas, înã-
untrul nostru, încã nemurdãrit, încã nema-
nipulat. ªi, mai ales, netrãit.

Proiectul face parte din Educa-
tion on Tour ºi se va desfãºura în
perioada  17-21 februarie. Aºtep-
taþi la dezbateri sunt ºi elevii dol-
jeni, care vor avea ocazia sã discu-
te chiar cu reprezentanþii universi-
tãþilor despre cum e sã studiezi în
altã þarã, despre tipurile de progra-
me ºi condiþiile de aplicare. Pe lân-
gã aceste informaþii, elevii doljeni
vor primi consiliere personalizatã în
privinþa dosarului de admitere, vor
discuta despre oportunitãþile de an-
gajare dupã absolvirea facultãþii.

Aceste întâlniri fac parte din
seria de evenimente organizate cu

Reprezentanþi ai unor universitãþi de
prestigiu din Suedia, Danemarca ºi Olanda
vin în perioada imediat urmãtoare în cele
mai importante centre universitare din þarã

pentru a oferi consiliere profesionalã stu-
denþilor, dar ºi elevilor de liceu. Primul po-
pas îl fac la Universitatea din Craiova, pe
17 februarie.

prilejul ediþiei din 2014 a European
Education Fair, scopul fiind acela
de facilita accesul elevilor români
la învãþãmânt de ciliate, însã cu
costuri minime.  Studiile de licen-
þã ºi master sunt gratuite în Dane-
marca, iar începând cu 2014, stu-
denþii originari din UE vor primi
burse din partea statului danez în

valoare de 720 de euro, în cazul în
care demonstreazã cã lucreazã le-
gal în regim part-time, însã nu mai
mult de 10-12 ore pe sãptãmânã.
Dupã Universitatea din Craiova,
specialiºtii strãini vor ajunge ºi în
centrele universitare din Timiºoa-
ra, Oradea, Cluj ºi Bucureºti.

ALINA DRÃGHICI

Elevii care studiazã limba francezã (doar
ca limbã strãinã) sunt invitaþi la un concurs
de creaþie poeticã francofonã. Competiþia

Elevii care studiazã limba francezã sunt invitaþi
la un concurs de creaþie poeticã francofonã

este lansatã de Organizaþia Internaþionalã a
Francofoniei, iar la aceasta pot participa elevi
din ºcolile primare, gimnaziale ºi liceale din

România.
Elevii trebuie sã compu-

nã un poem în limba france-
zã, care sã aibã legãturã cu
numãrul 19. Textul va tre-
bui sã aibã un titlu ºi sã fie
scris sub forma unui poem
clasic sau modern, chiar ºi
sub forma unui cântec. În-
scrierile se fac pânã pe 3
martie. Organizatorii pun la
bãtaie ºi premii pentru cele
douã categorii de participanþi
(9-14 ani ºi 15-18 ani). E
vorba de cãrþi, un sejur lin-
gvistic de trei sãptãmâni în
Elveþia, la Universitatea din
Geneva, o tabãrã de varã la
Buzãu sau un sejur cultural
în Bulgaria.

ALINA DRÃGHICI

Universitãþile pot primi finanþare de pânã
la 15.000 de dolari din partea Google, pen-
tru pregãtirea viitoarei generaþii de specia-
liºti IT. Pentru a beneficia de aceste sume
destinate pregãtirii studenþilor, universitãþile
trebuie sã dezvolte workshop-uri ºi alte ti-
puri de proiecte de instruire pe zona de com-

puter science, la nivelul liceelor ºi gimnazii-
lor.

Data-limitã pentru înscrierea proiectelor
este 17 februarie, iar mai multe detalii se
gãsesc pe pagina http://cs4hs.com/in-
dex.html. Pentru universitãþile din Europa,
valoarea finanþãrii depinde de numãrul de

participanþi în cadrul semi-
nariilor. În ediþiile anterioa-
re, Universitatea Politehni-
cã din Bucureºti a fost una
dintre instituþiile care au
primit finanþare în cadrul
programului. Proiectul a
vizat organizarea a douã
sesiuni de seminarii pentru
liceeni pasionaþi de infor-
maticã din toatã þara. În
2013, Google a finanþat 34
de proiecte de educaþie pe
zona de computer science
din 18 þãri din întreaga
lume.

ALINA DRÃGHICI
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ONU cere Vaticanului
sã aducã în faþa justiþiei
preoþii pedofili

Comitetul ONU pentru Dreptu-
rile Copilului a cerut, ieri,
Vaticanului sã defere justiþiei toþi
pedofilii din cadrul Bisericii,
criticând atitudinea Sfântului
Scaun din trecut. Comitetul cere
Vaticanului „sã elibereze imediat
din funcþie orice persoanã
suspectatã de abuz sexual ºi sã
defere cazurile lor autoritãþilor
judiciare competente la încheie-
rea anchetelor ºi urmãririlor”.

Putin se va întâlni cu
Ianukovici vineri la Soci

Preºedintele rus, Vladimir
Putin, se va întâlni mâine, la Soci,
cu omologul sãu ucrainean Viktor
Ianukovici, precum ºi cu alþi
lideri care vor fi prezenþi la
deschiderea Jocurilor Olimpice
de Iarnã, a anunþat ieri Dmitri
Peskov, purtãtorul de cuvânt al
ºefului statului rus, citat de
Interfax. „Va fi o întâlnire (cu
preºedintele Ianukovici), într-un
format sau altul, aºa cum va fi ºi
cu mulþi alþi lideri care vor veni la
deschiderea Olimpiadei”, pe 7
februarie, a precizat Peskov. Într-
o declaraþie pentru AFP, Peskov a
afirmat cã cei doi preºedinþi vor
discuta probleme legate de
„relaþiile bilaterale”. Aceastã
întâlnire intervine pe fondul
gravei crize politice cu care
Ucraina se confruntã de mai bine
de douã luni, ca urmare a
refuzului Kievului de a continua
procesul de apropiere faþã de UE,
fosta republicã sovieticã prefe-
rând în schimb o apropiere de
Rusia. Ultima întâlnire între
preºedinþii Putin ºi Ianukovici a
avut loc în luna decembrie, la
Moscova, când, în prezenþa lor, au
fost semnate mai multe acorduri
prin care Rusia se angaja, între
altele, sã acorde Ucrainei un
credit de 15 miliarde de dolari ºi
sã reducã preþul la gazele
naturale ruse. Însã, dupã demisia
Cabinetului condus de Mykola
Azarov, preºedintele Putin a
anunþat cã aceste angajamente
vor fi îndeplinite numai dupã
formarea unui nou guvern la Kiev.

Familii de romi
din România, agresate
cu acid la Paris

Romi de origine românã care
trãiesc în apropiere de Place de
la République, la Paris, au fost
victime ale unor atacuri cu acid,
relata „Le Monde” în pagina
electronicã de ieri, citând o
anchetã publicatã de site-ul
Mediapart. Potrivit publicaþiei,-
 voluntari din cadrul Asociaþiei
Autremonde afirmã cã au vãzut pe
16 ianuarie un bãrbat care vãrsa
un lichid pe o saltea aparþinând
unui cuplu instalat la colþul
strãzilor Temple ºi Béranger.
Agresorul a fugit atunci când i-a
vãzut pe voluntari, care nu au
avut altceva de fãcut decât sã
constate pagubele. „Lichidul
ardea saltelele, un lichid negru,
ori negrul era rezultatul coroziu-
nii. Oricum, rodea saltelele”, a
declarat unul dintre ei pentru
Mediapart. Voluntarii au aflat de
la alþi romi cã agresorul nu era la
prima încercare, cã o femeie a fost
deja stropitã cu un produs coroziv
la nivelul antebraþului ºi cã
agresorul a revenit pentru a
ameninþa familiile prezente.

Câteva date. 6 aprilie 1994: avionul
preºedintelui rwandez Juvenal Habyari-
mana este lovit de o rachetã înainte de
aterizarea pe aeroportul din Kigali. Apri-
lie-iulie 1994: masacre sângeroase ale et-
niei Hutu contra etniei Tutsi, soldate cu
800.000 de morþi. Octombrie 2008: Pascal
Simbikangwa (54 de ani) este arestat la
Mayotte pentru trafic de documente. Ia-
nuarie 2012: crearea unui Tribunal de
Mare Instanþã la Paris pentru crime de
rãzboi. 4 ianuarie 2014: deschiderea pro-
cesului lui Pascal Simbikangwa pentru
genocid, complicitate la genocid ºi crime
contra umanitãþii (perioada aprilie-iulie
1994). Curtea de Juri de la Paris cuprinde
6 juraþi parizieni ºi 3 judecãtori ºi în faþa
acestora a compãrut fostul ºef al servi-
ciilor de informaþii rwandez (SCR). ªi-a
început cariera în poliþie, iar apoi s-a alã-
turat „Beretelor Roºii”, funesta gardã prezidenþialã.
În 1986, un accident de maºinã l-a condamnat la un
scaun cu rotile. Statutul de paraplegic a constituit
un veritabil traumatism ºi, paradoxal, o importantã
ºansã, potrivit dosarului. Fiindcã în 1988 devine
unul din directorii Serviciului de informaþii rwandez
care, potrivit acuzelor ce i se aduc, identifica duº-
manii, complici ai rebelilor din FPR. În Rwanda, fie-
care Tutsi este considerat un complice. Acesta este
CV-ul instituþional. Dar el are o istorie paralelã. Pas-
cal Simbikangwa a participat la escadroanele morþii.
Deºi neagã. El este, de asemenea, un membru Aka-
zu – cercul restrâns de persoane legate de familia
preºedintelui Juvenal Habyarimana, care fãcea nu-
mirile politice, deþinea puterea economicã ºi con-
trola ajutorul internaþional. Necunoscut în Franþa,
Pascal Simbikangwa este un torþionar renumit în
Rwanda, spunea Simon Foreman, avocat al pãrþilor
civile pentru Rwanda. Dar la Paris actorii procesu-
lui încã se mai luptã sã-ºi aminteascã numele sãu,
dupã arestarea pentru trafic de documente, la May-
otte, în octombrie 2008. Cazul i-a adus patru ani de
închisoare ºi o cerere de extrãdare infructuoasã din
partea rwandezã. Între Paris ºi Kigali timpul scurs
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nu a calmat relaþiile, acestea rãmânând la fel de ten-
sionate. Susþinerea diplomaticã ºi militarã francezã
datã unui regim care a antrenat þara într-un genocid
ce a dus la peste 800.000 de morþi, în cea mai mare
parte Tutsi, continuã sã menþinã un zid între cele
douã þãri. Noua putere rwandezã ºi preºedintele Paul
Kagame acuzã mai mult sau mai puþin Franþa de
complicitate în masacre ºi criticã în particular misiu-
nea militaro-umanitarã „Tourquoise”, în care se ve-
dea o susþinere a criminalilor Hutu, refugiaþi în Zair.
Parisul a negat vehement, în permanenþã, dar fãrã
argumente convingãtoare. Franþa a decis sã-l jude-
ce pe Pascal Simbikangwa pentru crimele comise
acum 20 de ani, la 6.000 de km distanþã. Acolo, în
Kigali ºi în micul oraº de frontierã Gisenyi, în vestul
þãrii, Pascal Simbikangwa a distribuit arme la miliþii
ºi a supraveghear barajul criminalilor, în care toþi
fugarii Tutsi erau identificaþi ºi exterminaþi. O sutã
de zile a durat coºmarul. Experþii prezenþi pentru
depoziþii au permis juriului sã cunoascã câteva frag-
mente din istoria rwandezã. Ca efect al decolonizãrii
din 1962, belgienii au instigat un grup etnic împotri-
va altuia. Istoria unei dictaturi brutale cuprinde re-
beliunea Tutsi exilaþi, formând Frontul Patriotic

Rwandez (FPR), care visa sã cucereascã
puterea ºi sã lanseze ofensiva în nordul
þãrii în toamna lui 1990, înainte de a fi
respinºi de puterea Tutsi, susþinutã de
trupele franceze. În urmãtorii patru ani
se semnaleazã o serie de atacuri ºi masa-
cre mici, repetiþii la drama ce va urma. La
6 aprilie 1994, avionul preºedintelui rwan-
dez Juvenal Habyarimana, lovit de o ra-
chetã în apropierea aeroportului Kigali,
se prãbuºeºte. O jumãtate de orã mai târ-
ziu, primele baricade erau ridicate în ca-
pitalã de susþinãtorii sãi. ªi ceea ce ur-
meazã este un dezastru. Poate cã un Fran-
cois Mitterrand mai sãnãtos i-ar fi îndem-
nat pe Baladur ºi Juppe sã aprobe în
Consiliul de Securitate solicitatea co-
mandantului forþelor ONU, generalul
Romeo Dallaire, de a i se pune la dispo-
ziþie 6.000 de soldaþi pentru a opri geno-

cidul. Dar cererea lui Dallaire a fost refuzatã. Mitter-
rand a fost foarte criticat pentru faptul cã a înarmat
ºi instruit armata dominatã de Hutu a preºedintelui
Juvenal Habyarimana. Hutuþii i-au masacrat pe Tut-
siþi. Asta se ºtie. Experþii îl descriu pe Pascal Simbi-
kangwa ca inteligent ºi meticulos. De asemenea, ca
impulsiv ºi narcisist. Nu i s-a detectat nici o boalã
mentalã. Nu este nebun. În 2010, Nicolas Sarkozy a
mers la Kigali, recunoscând gravele erori, fãrã a pre-
zenta scuzele mult aºteptate de rwandezi. Asta dupã
ce în 2006 Rwanda rupsese legãturile diplomatice
cu Franþa, dupã o anchetã judiciarã francezã con-
dusã de Jean Louis Bruguere, care îl implicase pe
Paul Kagame ºi rudele acestuia în atacul împotriva
avionului prezidenþial, la 6 aprilie 1994. Kigali a reac-
þionat, acuzând Franþa de implicare ºi, mai mult, emi-
þând mandate de arestare împotriva mai multor ofi-
ciali de rang înalt, inclusiv Alain Juppe. Verdictul este
aºteptat la mijlocul lunii martie, chiar înaintea împlini-
rii a 20 de ani de la producerea genocidului. 20 de ani
în care Franþa a fost acuzatã de a fi oferit un exil
confortabil autorilor genocidului. Dincolo de poves-
tea unui om pasibil de închisoare pe viaþã, procesul
va conta în relaþiile franco-rwandeze pe viitor.

Experþii din domeniul sãnãtãþii
sunt îngrijoraþi în legãturã cu rãs-
pândirea unei noi tulpini a virusu-
lui gripei aviare, care a provocat
deja moartea unei femei în China.
În vârstã de 73 de ani, aceasta, ori-
ginarã din oraºul Nanchang, s-a
infectat cu virusul H10N8 dupã ce
a vizitat un târg de pãsãri, deºi nu
se ºtie sigur dacã aceasta a fost
sursa infecþiei. Oamenii de ºtiinþã
au declarat pentru The Lancet cã
potenþialul acestei boli de a deveni
o pandemie „nu ar trebui subesti-
mat”. Ei au studiat noul virus
H10N8 ºi au constatat cã acesta a
evoluat din unele caracteristici ge-

Aproximativ 400 de persoane
au fost evacuate ieri dimineaþã la
Kirov, la 1.000 de km est de Mos-
cova, în urma deraierii a 32 de va-
goane-cisternã cu azot lichid, a ra-
portat Ministerul rus pentru Si-
tuaþii de Urgenþã, informeazã RIA
Novosti. „Aproximativ 400 de per-
soane au fost evacuate din case-
le din jur ºi de la o fabricã de pâi-
ne”, a precizat ministerul, citat
într-un comunicat. Un tren antii-
cendiu ºi pânã la 250 de membri ai
serviciilor de urgenþã au fost mo-
bilizaþi în lupta cu incendiul ºi con-
secinþele incidentului. Trenul a

O nouã tulpinã a virusului gripei aviare
provoacã îngrijorare în rândul experþilor

netice care i-ar putea permite sã se
reproducã eficient la oameni, aºa
cã  sunt îngrijoraþi cã, în cele din
urmã, acesta s-ar putea rãspândi de
la om la om. Cu toate astea, experþii
subliniazã cã nu existã încã nici o
dovadã în acest sens. „Un al doi-
lea caz de H10N8 a fost identificat
în provincia Jiangxi din China, la
26 ianuarie 2014. Acest lucru este
foarte îngrijorãtor deoarece aratã cã
virusul H10N8 a continuat sã cir-
cule ºi ar putea cauza mai multe in-
fecþii pe viitor”, a declarat docto-
rul Mingbin Liu de la Centrul pen-
tru controlul ºi prevenirea bolilor
din Nanchang.

Rusia: Un tren cu 32 de vagoane-cisternã cu azot
a deraiat, izbucnind un incendiu de proporþii

deraiat dupã ce un vagon-cister-
nã a luat foc, a indicat Comitetul
de anchetã rus de pe lângã Par-
chetul General. „La kilometrul 980,
în apropiere de staþia Pozdino de
pe calea feratã Gorki, o cisternã
cu gaz condensat a trenului de
marfã 1759, care circula de la sta-
þia Zuevka pânã la staþia Lianga-
sov, a luat foc în urma unei rup-
turi survenite la reþeaua de con-
tact. În urma incendiului, 32 de
vagoane-cisternã au deraiat ºi s-
a produs o deversare a conþinu-
tului de azot”, se precizeazã în co-
municatul ministerului amintit.
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OFERTE SERVICIU

CHIC Salon Grãdina
Botanicã, angajeazã
coafezã.  Telefon: 0761/
418.493.

IDEI DE AFACERI
Caut un investitor ro-
mân sau strãin pentru
o afacere în maxim
120 zile, începe recu-
perarea banilor Tele-
fon: 0762/278.639.

PRESTÃRI SERVICII
Bacalaureat românã-
recuperare. Telefon:
0770/ 661.161.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Execut lucrãri la cere-
rea clientului. Telefon:
0767/233.157; 0751/
059.638.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului, asigur ga-
ranþie. Telefon: 0785/
103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

PROPRIETAR, vând
garsonierã, ultracentral.
Telefon: 0723/065.620.
Proprietar vând garso-
nierã în Bucureºti, b-
dul Timiºoara, sector
6, parter stradal cu
mobilã sau schimb cu
similar Craiova. Tele-
fon: 0752/641.487.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere, parter, preta-
bil firmã, Calea Seve-
rinului Telefon: 0767/
656.269.
Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate.
Telefon: 0770/901.283.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil.
Telefon: 0720/556.607.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere zona 1 Mai cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0758/347.623.

CASE
Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada
Râului, nr. 162, vad co-
mercial, cadastru. Te-
lefon: 0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ.
Telefon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere
la 20 km de Craiova,
baie, mansardã nefini-
satã. Telefon: 0769/
969.604.
Vând casã, 800 mp,
localitatea Podari. Te-
lefon: 0765/252.741.
Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã Ford, preþ
33000 Euro, 2 came-
re, 78 mp locuibili,
baie, bucãtãrie, teren
200 mp, puþ forat, cen-
tralã pe lemne. Tele-
fon: 0767/392.167.
Vând casã Craiova.
Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în comu-
na Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã Câmpia Is-
laz cu teren 320 m. Te-
lefon: 0351/178.898.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.

Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan, cu
cadastru, strada Unirii,
nr. 29F (în spatele liceu-
lui). Telefon: 0251/
428.415; 0743/510.255.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimnicu
de Sus la 600 mp de La-
cul Tanchiºtilor (între vile).
Telefon: 0351/170.504.
Vând teren 5500 Euro
lotul de casã în spatele
spitalului Balº-Olt. Tele-
fon: 0763/690.698.
Vând urgent teren Cen-
tura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 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. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU COMER-
CIAL Brazdã, 26500 Euro.
Telefon: 0763/690.698.

Anunþul tãu!
Titular: GUNA LOREDANA IO-
NELA pentru S.C. BLUE PLACE
SRL prin administrator MITRA-
CHE MARIUS anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul ,,AMPLA-
SARE CONSTRUCÞIE PROVI-
ZORIE CU DESTINAÞIA DE SPÃ-
LÃTORIE AUTO ªI PUÞ FORAT,,
propus a fi amplasat în judeþul
Dolj, Municipiul Craiova, b-dul
Dacia, nr. 5E.
PREDA SERGIU, cu domiciliul în
municipiul Craiova, b-dul Nicolae
Romanescu, nr. 38, judeþul Dolj,
anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare
de cãtre APM Dolj, pentru ,,Planul
Urbanistic Zonal Construire imo-
bil P+4 cu destinaþia de spaþii co-
merciale ºi locuinþe, în municipiul
Craiova, b-dul Tineretului, nr. 2B,
judeþul Dolj,, - planul nu se supu-
ne evaluãrii de mediu ºi nu se su-
pune procedurii de evaluare adec-
vatã, urmând a fi supus procedu-
rii de adoptare fãrã aviz de mediu.
Documentaþia precum ºi motive-
le care au stat la baza luãrii deci-
ziei etapei de încadrare pot fi con-
sultate în zilele de luni – joi între
orele 8.30 – 16.00 ºi vineri între
orele 8.00 – 13.00 la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj,
str. Petru Rareº nr. 1, Craiova ºi la
sediul primãriei municipiului Cra-
iova, str. A.I. Cuza nr. 7, municipiul
Craiova, judeþul Dolj. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la se-
diul APM Dolj (telefon: 0251/
530.010, fax: 0251/ 419.035, e-mail:
office@arpmdj.anpm.ro), în ter-
men de 10 zile calendaristice de la
data publicãrii în mass-media.

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

Schimb garsonierã Ca-
lafat, cu garsonierã
Craiova. Telefon: 0251/
231.143.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, ben-
zinã, revizie 2015, sta-
re excelentã 91000
km, 6000 RON, con-
sum sub 4,5%. Tele-
fon: 0749/059.070.

STRÃINE
Vând TOYOTA RAV 4,
diesel 2008, 9600
Euro negociabil. Tele-
fon: 0763/690.698.
VÂND autoturism Peu-
geot 306, 1,9 TD, 1996.
Telefon: 0765/990.828.
Vând Renault Laguna 2,
an 2003, culoare gri me-
talic, 6 trepte, turbo-die-
sel, motor 1.9, 262.000
Km, consum 5,3%, preþ
2500 Euro negociabil.
Telefon: 0753/948.440.
Vând WV Golf 3, 1996,
12400 Euro, negociabil.
Telefon. 0762/621.066.

UTILAJE
Vând semãnãtoare grâu
Matei Titi, Bucovãþ, sat
Palilula, stare foarte
bunã. Telefon: 0251/
361.093; 0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI, STU-
DIO ºi BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
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Vând ladã frigorificã 5
sertare, stare foarte
bunã, asigur garanþie 1
an. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.
Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou, com-
binã stereo - nouã, fri-
gider 320 litri, piei bo-
vinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon. 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Tele-
fon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit
cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând cãmãºi naþiona-
le, ceasuri de masã ºi
o pendulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând un injector pen-
tru instalaþie de încãl-
zit locuinþe la un preþ
ieftin. Telefon: 0729/
092.211.
Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm - 100
lei, motor maºinã spã-
lat Albalux, maºinã cu
pedale 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 lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.

Vând antifurt auto, du-
lap haine, aragaz voiaj
ºi butelie, aparat foto,
bicicletã, aparat mãsu-
rã, pãturã antistres. Te-
lefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din
piele, maºinã de cusut,
galerii sculptate, 9 ha
pãdure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi ta-
ble bine întreþinute 25
lei, garniþã de unturã
cu capac smãlþuitã 20
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând arzãtor gaze
sobã Ø 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã po-
lizor 250/20/25 mm,
cauciucuri 155/13 cu
jantã noi, ansamblu ax
volan ºi contact cu
cheie Dacia 1310. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri, 2
ochiuri, mascã Merce-
des. Telefon: 0251/
598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car com-
plet. Telefon: 0251/
598.518.
Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig micã
defecþiune 50 lei, cup-
tor cu microunde geam
spart 40 lei. Telefon:
0770/303.445; 0767/
989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamo-
tatã  tip Coralex, stare
foarte bunã, 450 lei. Te-
lefon: 0755/010.296.
Vând mozaic de mar-
murã, bitum, abric,
þeavã neagrã, schelã
metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/ 291.623.

Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciuper-
cã), butoi pentru var-
zã. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/446.918.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Te-
lefon: 0730/542.885.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/kg, 2 damige-
ne 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 sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.

Vând þuicã prune 15
lei, de fructe 12 lei. Te-
lefon: 0723/653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Ita-
lia. Telefon: 0722/
680.138.
SCHIMBURI

Schimb 1 ha pãdure
situatã în Ocnele Mari
pe garsonierã în Cra-
iova, Vâlcea. Telefon:
0741/078.812.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz de
Satu Mare, vechi dar
funcþional. Telefon:
0251/457.204.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã o
fatã la apartament 3
camere cu centralã
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0766/328.569.
Inchiriez sau vând lo-
caþie pentzru cultiva-
rea cãpºunilor din so-
larii suspendate. Tele-
fon. 0762/278.639.
Închiriez apartament 2
camere ultracentral,
ultralux, toate dotãrile,
internet, AC. Telefon:
0762/109.595.
Garsonierã mobilatã et.
1/5, Bucureºti –Vitan.
Exclus agenþie, 230
Euro / lunã seriozitate.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez teren pentru
Staþie GPL, Centru vân-
zare maºini sau parcare.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
MATRIMONIALE
Cadru medical fãrã vi-
cii caut sufletul pereche
pentru convieþuire, vâr-
sta 55-65 ani. Telefon:
0733/748.576.

Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã
serioasã pentru priete-
nie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0785/ 103.411;
0740/895.691.

DECESE
Nepoþii cu durere în
suflet anunþã dece-
sul unchiului FULGA
ALEXANDRU. Inhu-
marea are loc vineri,
7.02.2014, ora 13,00
în comuna Drãgo-
teºti, cu plecare as-
tãzi 6.02.2014, din
Craiova, str. Spaniei,
Bl.H 4, Ap.6. Dumne-
zeu sã-l odihneascã!
Nuþi ºi Marin regretã
profund trecerea în ne-
fiinþã a celui ce a fost
FULGA ALEXANDRU.
Dumnezeu sã-l odih-
neascã în liniºte ºi pace!
CONDOLEANÞE
Familia Cãlin Ion este
alãturi de Alina ºi Mar-
cel la greaua durere
pricinuitã de decesul
celui ce a fost TÃNÃ-
SESCU GHEORGHE.
Dumnezeu sã-l odih-
neascã în pace!
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Marius Mitu a declarat, în pro-
cesul de corupþie din fotbalul bel-
gian, cã nu a returnat omului de
afaceri Zheyun Ye banii primiþi
pentru trucarea unui meci, aºa
cum au fãcut coechipierii sãi
dupã ce partida nu s-a încheiat
cu scorul aºteptat de chinez, de-
oarece îi trimisese în România.
În procesul la Bruxelles, au fost
audiaþi antrenorul secund al echi-
pei Lierse, Patrick Deman, ºi ju-
cãtorii Yves Van Der Straeten,
Laurent Delorge, Igor-Sasa Ni-
kolovski, Cliff Mardulier ºi Ma-
rius Mitu. Potrivit publicaþiei La
Derniere Heure, împreunã cu
antrenorul principal Paul Put ºi
cu Ye se stabilise ca Lierse sã

Scandalul meciurilor trucate din Belgia

Mitu n-a returnat mitaMitu n-a returnat mitaMitu n-a returnat mitaMitu n-a returnat mitaMitu n-a returnat mita
Fostul fotbalist n-a mai înapoiat banii primiþi pentru a aranja

un meci, chiar dacã rezultatul n-a fost cel stabilit

piardã meciurile cu FC Bruges ºi
cu Anderlecht, dar la ultima par-
tidã scorul final a fost 1-1. Îna-
intea celor douã meciuri, Put a
împãrþit bani celor implicaþi, în
plicuri primite de la omul de afa-
ceri chinez. Deman a declarat în
faþa instanþei cã dupã aceastã ul-
timã partidã cei care au primit
bani, el ºi unii jucãtori, au retur-
nat sumele lui Ye. Nu însã ºi Mitu,
care a precizat la audierile de marþi
cã trimisese plicurile în România,
familiei sale. Marius Mitu este in-
culpat în procesul privind corup-
þia din fotbal belgian, ce a înce-
put luni, la Bruxelles, ºi în care
principalul acuzat este Zheyun Ye.
În proces sunt implicate 31 de

persoane, în special jucãtori ºi
antrenori suspectaþi de corupþie în
campionatul Belgiei, în perioada
2004-2006.  În urma unei anche-
te s-a stabilit cã s-au pariat sume
importante din China pe meciuri
din campionatul belgian, alimen-
tându-se reþelele infracþionale im-
plicate în pariurile sportive. Jucã-
torii, majoritatea de la cluburi afla-
te în dificultate, ar fi acceptat sã
piardã meciuri în schimbul unor
sume de bani. De asemenea, res-
ponsabilii cluburilor ar fi accep-
tat sã participe la trucarea meciu-
rilor, în schimbul unui ajutor fi-
nanciar de la Zheyun Ye. Pe lista
acuzaþilor figureazã numeroase
personalitãþi ale fotbalului belgian,

între care ºi fostul portar inter-
naþional ºi antrenor al echipei La
Louviere, Gilbert Bodart, fostul
preºedinte al clubului, Filippo
Gaone, impresarul Pietro Allatta,
precum ºi foºtii jucãtori Olivier
Suray, Cliff Mardulier, Laurent
Fassotte ºi Marius Mitu. Acuza-

þiile din acest dosar sunt de co-
rupþie, asociere în vederea comi-
terii de infracþiuni, spãlare de bani
ºi ºantaj. Procesul ar putea dura
peste o lunã, iar federaþia belgia-
nã reclamã daune, considerând
cã au fost afectate imaginea ºi in-
tegritatea sportului.

Într-un meci contând pentru
etapa a 16-a a Diviziei A1 de volei
masculin, echipa SCM Universita-
tea Craiova a învins ieri, în depla-
sare, pe VCM Piatra Neamþ cu 3-
1, pe seturi: 25-11, 19-25, 27-25,
25-17. Bãieþii lui Dãnuþ Pascu plea-
cã astfel cu toate punctele din

Voleibaliºtii craioveni,
succes la Piatra Neamþ

Moldova, reuºind, la fel ca în me-
ciul de acasã cu Dinamo, sã câºti-
ge în prelungiri setul al treilea. În
urma acestui succes, SCM U Cra-
iova urcã pe locul 3, cu 31 de
puncte, iar sâmbãtã va întâlni în
Sala Polivalentã echipa clasatã pe
ultimul loc, “U” Cluj. 

Liga Profesionistã de Fotbal din
Spania a judecat ieri cazul lui Cris-
tiano Ronaldo ºi a decis suspen-
darea acestuia pentru urmãtoarele
trei etape. Nervos pentru cã nu a
reuºit sã marcheze, Cristiano Ro-
naldo ºi-a pierdut cumpãtul ºi a fost
eliminat dupã ce l-a lovit uºor pe
Gurpegi în partida cu Athletic
Bilbao, scor 1-1. Pentru aceastã eli-
minare, portughezul a primit o sus-

C. Ronaldo, suspendat
3 etape în Primera Division

pendare drasticã din partea Ligii
spaniole care a decis ca acesta sã
nu joaceîn urmãtoarele trei partide
din campionat. Astfel, Ronaldo a
jucat asearã în meciul din Cupa
Regelui cu Atletico Madrid, dar va
rata partidele cu Villareal, Getafe
ºi Elche, dacã nu i se va reduce
suspendarea la apel. 8 eliminãri are
Ronaldo în carierã - dintre care 4
în tricoul lui Real Madrid

WTA a anunþat pe site-ul
oficial cã oraºul Bucureºti va
gãzdui un turneu de tenis în luna
iulie, imediat dupã Grand Slam-ul
de la Wimbledon, competiþia
urmând sã aibã premii totale de
250.000 de dolari. Bucharest
Open, care va avea loc în
sãptãmâna ce începe la 7 iulie, va
înlocui Grand Prix-ul de la
Budapesta, unde în 2013 s-a

impus Simona Halep. WTA
noteazã cã România se bucurã în
aceastã perioadã de o „renaºtere”
în tenisul feminin, având patru
jucãtoare în Top 100: Simona
Halep, Sorana Cârstea, Monica
Niculescu ºi Alexandra Cadanþu,
în timp ce Alexandra Dulgheru ºi
Irina-Camelia Begu se aflã în Top
200. Capitala gãzduieºte în aprilie
ºi un turneu ATP.

Judecãtorii au decis sã emitã un
mandat de reþinere valabil pentru 30 de

zile pe numele lui Rudel Obreja. Decizia a
fost luatã ieri de Tribunalul Bucureºti, la
propunerea procurorilor Direcþiei Naþio-

nale Anticorupþie. Rudel Obreja este
acuzat de trafic de influenþã dupã ce ar fi
cerut un milion de euro de la o persoanã

judecatã de instanþa supremã, pentru a
interveni în favoarea acesteia la judecã-

tori.  Rudel Obreja a fost adus în cãtuºe
în faþa judecãtorilor, iar audierile au durat

douã ore ºi jumãtate, fostul ºef al FR de
Box nu a recunoscut niciuna dintre

acuzaþiile care i se aduc, acesta decla-
rând în faþa instanþei cã totul este o

înscenare. Acesta are posibilitatea sã facã
constestaþie la Curtea de Apel Bucureºti.

Fostul ºef al FR de box este acuzat de trafic de infuenþã

Rudel Obreja, reþinut pentru 30 de zile

Dinamo – IFK Goteborg – ami-
cal (ora 19, Digisport 1), Omic-
hka Omsk - Eczacibasi Istanbul –
volei feminin, Champions League
(ora 14, Digisport 2), CSM Ce-
tate Devatrans - Universitatea Jo-
lidon Cluj – Liga Naþionalã femi-
ninã de handbal (ora 17.45, Di-
gisport 2), RK Gorenje Velenje -
HSV Hamburg – handbal mascu-
lin, Liga Campionilor (ora 19.30,
Digisport 2), Orlen Wisla Plock

Programul transmisiunilor
TV de astãzi:

– Dunkerque - handbal mascu-
lin, Liga Campionilor (ora 21, Di-
gisport 2), Volero Zurich - Dy-
namo Kazan – volei, Champions
League (ora 21, Digisport 3),
Futsal, semifinalele CE de la An-
twerp (ora 19, Eurosport 2), Fut-
sal, semifinalele CE de la An-
twerp (ora 21.30, Eurosport 1),
Ajax Amsterdam – Groningen –
fotbal, Eredivisie (ora 21.45,
sport.ro).

Bucureºtiul va organiza un turneu
WTA de 250.000 de dolari

Bucureºtiul va organiza un turneu
WTA de 250.000 de dolari

Bucureºtiul va organiza un turneu
WTA de 250.000 de dolari

Bucureºtiul va organiza un turneu
WTA de 250.000 de dolari

Bucureºtiul va organiza un turneu
WTA de 250.000 de dolari

Bucureºtiul va organiza un turneu
WTA de 250.000 de dolari

Bucureºtiul va organiza un turneu
WTA de 250.000 de dolari

Bucureºtiul va organiza un turneu
WTA de 250.000 de dolari

Bucureºtiul va organiza un turneu
WTA de 250.000 de dolari



C     M     Y       K

C     M     Y       K

16 / cuvântul libertăţii joi, 6 februarie 2014sport Pagină realizată de COSMIN STAICU

Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

Deplasările au fost marea pro-
blemă a echipei de baschet a Cra-
iovei în Balkan League. Cu o sin-
gură excepţie, meciul din Kosovo
cu Sigal Priştina, în care s-au im-
pus, „legionarii” au pierdut pe ban-
dă rulantă, inclusiv împotriva
unor formaţii fără pretenţii. Aşa
a fost cazul şi marţi seara, în
Muntenegru, unde ultima cla-
sată în ierarhia competiţiei,
Teodo Tivat, a şters parche-
tul cu băieţii lui Milan Nisic.
Aceştia nu au avut replică în
faţa unor adversari care câş-
tigaseră un singur meci până
atunci, iar în Polivalentă fuse-
seră victime sigure. La final a
fost 91-70 pentru echipa gaz-
dă,  pe sferturi: 19-18,  22-14,
31-17, 19-21. Pentru SCM Craio-
va au fost titulari: Sokk - 5 punc-
te, Seals - 12, Kovac - 12, Căpu-
şan - 5, Tyler - 6, iar apoi au mai
fost folosiţi: Bureau - 12, Maric -
6, Gavrilă - 2, Popescu - 8, Babic

Adrian Mititelu a anunţat că a de-
misionat din funcţia de administra-
tor special al FC U Craiova SA. Ho-
tărârea sa este una strategică, Miti-
telu aşteptând ca tribunalul să apro-
be planul de reorganizare a clubului
şi astfel a renunţat la funcţia deţinu-
tă pe vechea societate pentru a pu-
tea fi eligibil pentru postul de admi-
nistrator al noii societăţi. Mititelu
şi-a motivat însă altfel decizia, afir-
mând că aceasta este legată de tri-

Într-un interviu apărut pe site-ul
oficial al clubului CS Universitatea,
fundaşul dreapta mac edonean
Tome Kitanovski şi-a expus impre-
siile de la alăturarea sa lotului alb-
albastru. Cel care şi-a căpătat deja
o poreclă în familia Ştiinţei, „Tan-
cul”, a vorbit şi despre cariera sa
de până acum: „Am început să joc
fotbal de la şase ani, la Pelister,
echipa oraşului Bitola, unde m-am
născut. La 17 ani şi jumătate am
făcut pasul la prima echipă, iar în
ultimii doi ani şi jumătate am fost
titular. Am un meci la prima echipă
a Macedoniei, şase selecţii la naţio-
nala U21 şi şase sau şapte la echipa
U19. La prima reprezentativă am
jucat în Antalya, într-un meci ami-
cal, împotriva Poloniei.  Am fost
rezervă şi am intrat în minutul 82,
pe postul de fundaş dreapta. E un

Kitanovski: „Sunt condiţii mult mai
bune la CSU decât în Macedonia”

Fundaşul macedonean îşi doreşte
să evolueze din vară în Liga I

sentiment plăcut, oricine se apucă
de fotbal îşi doreşte să ajungă la na-
ţionala ţării sale. La Pelister nu am
jucat doar fundaş dreapta, ci şi fun-
daş stânga, apărător central ori mij-
locaş dreapta. Sunt un jucător poli-
valent. Prefer să joc fundaş dreap-
ta, dar pot să dau randament în orice
poziţie unde echipa are nevoie”.
Kitanovski, care-l are ca idol pe Del
Piero, se declară mulţumit de con-
diţiile de care dispune noua sa echi-
pă, unde vrea să se impună ca titu-
lar. În competiţia pentru postul de
fundaş dreapta, „Tancul” concu-
rează cu Marian Cârjă şi Zoran
Ljubinkovic, iar macedoneanul are
şi avantajul că es te juc ător sub 21
de ani. „Diferenţe sunt în ceea ce
priveşte c ondiţiile, mult mai bune
aici. Să pot face o comparaţie în-
tre nivelul ligii a doua din Româ-
nia şi al primei ligi din Macedonia
momentan es te destul de greu,
pentru că nu am evoluat împotri-
va echipelor româneşti. Nu ş tiu
limba română, iar c ând am venit
aici m-am înţeles cu jucătorii sârbi
din lot. Am devenit prieteni buni.
De fapt, toţi băieţii din ec hipă sunt
deosebiţi. Mă simt bine, îmi place
grupul de jucători. Îmi doresc să
fac parte din primul 11, aşa cum a
fost la Pelister şi vreau să ajung în
prima ligă cu echipa”, a spus Kita-
novski. Aseară, CS Universitatea
a disputat primul amical în Anta-
lya, contra echipei Under 23 a clu-
bului Dynamo Dresda.

ACS Podari, cantonament pe malul Dunării, în Serbia

Formaţia din Liga a III-a ACS Podari a plecat ieri
dimineaţă în cantonament în localitatea Kladovo, din
Serbia, acolo unde va sta până pe 15 februarie, infor-
mează site-ul oficial al clubului. Sub comanda antrenori-
lor Bogdan Vrăjitoarea şi Tiberiu Lung, în autocar au

urcat 21 de jucători. Lotul îi cuprinde pe: Florin Pur-
cea şi Victor Turieanu – portari; Frank Orban, Alin
Ignat, Mihai Geacă, Alexandru Dreşcă, Alex Dina,
Dan Ciocioană, Alberto Slavu – fundaşi; Sorin Crân-
goiu, Costinel Răduţ, Ionuţ Jianu, Cosmin Bălmău,
Cosmin Fruntelată, Mădălin Murgan, Valentin Dicu –
mijlocaşi; George Buciuman, Dorin Preda, Cristi Stăn-
cuţa, Cătălin Mohora, Renato Bălan - atacanţi. Re-
cent, noul preşedinte al ACS Podari, Ion Mihai, s-a
deplasat la FRF, unde a înregistrat transferurile pleia-
dei de jucători care a sosit la echipa podăreană, res-
pectiv: Bălmău, Murgan, Buciuman, Mohora, Jianu,
Dreşcă, Ciocioană, Răduţ şi Dina. Nu au făcut depla-
sarea în Serbia jucătorii Ionuţ Mitroi şi Alex Stoica,
fiul antrenorului Ştefan Stoica, aceştia fiind puşi pe
liber de gruparea din Podari. La Kladovo, ACS Podari

va fi cazată la hotelul „Aquastar Danube” (foto) şi va
disputa două meciuri amicale, contra unor echipe din
primele două ligi ale Serbiei, pe 10 şi 14 februarie. În
primul amical disputat anul acesta, ACS Podari a învins
echipa din Liga a IV-a, Dunărea Bistreţ, cu 1-0.

Demisie strategică pentru Mititelu de la FCU Craiova
miterea sa în judecată pentru eva-
ziune fiscală. „Astăzi, 5 februarie
2014, mi-am depus mandatul de ad-
ministrator special al Fotbal Club Uni-
versitatea Craiova. Această decizie
survine rechizitoriului întocmit de
către Parchetul de pe lângă Judecă-
toria Craiova prin care s-a dispus
trimiterea mea în judecată pentru in-
fracţiunea de evaziune fiscală. Con-
sider că atât timp cât am susţinut ca
Mircea Sandu şi Dumitru Dragomir

să nu mai rămână în funcţie fiind tri-
mişi în judecată pentru infracţiuni de
abuz în serviciu, nici eu nu mai pot
rămâne în funcţia de administrator
special al Universităţii Craiova atât
timp cât am fost trimis în judecată.
Conform legii îmi voi exercita atribu-
ţiunile în continuare până când Adu-
narea Generală a Acţionarilor va numi
un nou administrator special, acest
lucru urmând să dureze circa 2-3
săptămâni”, a comunicat Mititelu.

Eşec drastic
în Muntenegru

pentru
baschetbalişti

SCM
Universitatea
Craiova a
pierdut cu
91-70
meciul din
Balkan
League, cu
Teodo Tivat

Clasament Balkan League

1. Levski Sofia 17 7 3
2. Galil Gilboa 16 7 2
3. KK Kumanovo 16 6 4
4. Sigal Priştina 16 6 4
5. SCM Craiova 15 4 7
6. Kozuv Gevgelija 14 4 6
7. KB Peja 13 4 5
8. Balkan Botevgrad 13 4 5
9. Teodo Tivat 12 2 8

- 2. Şi totuşi, alb-albaştrii au înce-
put bine, conducând cu 13-4, ofe-
rind senzaţia că se va respecta
calc ulul hârtiei şi clasamentul,
însă până la finalul primului par-
ţial aveau să piardă avantajul şi

chiar să încheie în deficit. Sfer-
turile 2 şi 3 au fost dominate clar
de gazde, c u Vucurovic impeca-
bil din afara semicercului (5 co-
şuri de 3 puncte) şi Dijkanovic
dominând lupta sub panou (pivo-
tul gazdelor a intrat în double dou-

ble,  cu 23 de puncte şi 10 recu-
perări). Pentru SCM Craiova au
mai rămas de disputat meciurile
de ac asă cu Kozuv Gevgelija
(săptămâna viitoare, Sigal Prişti-
na, Balkan Botevgrad şi KB Peja

şi cel din deplasare cu Galil
Gilboa. În mod normal, dacă
îşi va câştiga jocurile din Sala
Polivalentă, echipa lui Nisic ar
trebui să termine în primele 6
locuri,  c eea c e i-ar conferi
dreptul la un meci de play-off
pentru a intra în Final Four.
Altfel, craiovenii joacă mâine,
de la ora 19 (în direct la Di-
gisport 2),  contra formaţiei
Municipal Oradea,  în etapa a
17-a a Ligii Naţionale. În acest

meci, craiovenii îl vor avea ca ad-
versar pe cel care le-a fost c oleg
până de curând, pivotul estonian
Reinar Hallik, asta în cazul în care
SCM Universitatea Craiova elibe-
rează la timp cartea verde a inter-
naţionalului baltic.


