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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Cred, Popescule, că la întreţi-
nere ne-au pus să plătim şi aerul
pe care îl respirăm în apartament.
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O frumoasă performanţă, pentru cea de-a XXII-a ceremo-
nie de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Soci, o
constituie deja înregistrarea a 3 miliarde de telespectatori şi
a 40.000 de spectatori pe stadionul Fisht, potrivit comitetului
de organizare. În Europa, acest mare show de două ore şi
jumătate a fost urmărit în Germania de 8,9 milioane de tele-
spectatori (40% cota de audienţă) potrivit site-ului speciali-
zat Media, iar în Franţa de aproximativ 5,5 milioane (35,1%
cota de audienţă) potrivit France Televisions. Ceremonia de
la Soci a avut o mai mică audienţă în Marea Britanie, 2,5
milioane telespectatori, potrivit BBC, şi în Italia doar un mi-
lion de telespectatori
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Fondurile europene,
ţinta comunei Leu
în 2014

2013 nu a adus ghinioane la Leu,
iar primarul Iulian Cristescu e mai
mult decât mulţumit de proiectele pe
care a reuşit să le ducă la bun sfârşit
doar cu bani de la bugetul local, căci
de fonduri europene localitatea “a
fost văduvită mai mulţi ani”. În 2014
autorităţile sunt hotărâte să aducă şi
bani europeni în cele două sate – Leu
şi Zănoaga – care numără peste
5.000 de suflete. După cum spune
chiar primarul, proiectele mari aduc
la rândul lor investitori. Dar asta nu
înseamnă că edilul stă degeaba în
aşteptarea fondurilor europene, ci
pune la bătaie economiile făcute cu
multă chibzuinţă anul trecut, pentru
a schimba faţa comunei.

Craiovenii,
răsfăţaţi cu cea
mai dulce miere
de albine

Sculptura
brâncuşiană
„Sărutul”
de la Muzeul
de Artă din
Craiova,
expusă la
Rotterdam,
în Olanda
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Bãsescu: PMP e un copil
prematur, dar prematurii
sunt extrem de inteligenþi

Partidul Miºcarea Popularã
(PMP) este  un  copil  prema-
tur  a l  Fundaþ ie i   Miºcarea
Popularã, dar prematurii sunt
extrem de  inteligenþi, a decla-
rat  ieri, la Cluj-Napoca,  la
dezbaterea  organizatã   de
Fundaþia Miºcarea Popularã,
preºedintele Traian Bãsescu.
„Eu am avut ideea creãrii unei
fundaþii care, pe urmã, sã ge-
nereze un partid”, a recunos-
cut ºeful statului ieri. Ulterior,
„fundaþia a nãscut un copil
prematur: PMP”, „dar prema-
turii ºtiþi foarte bine cã sunt ex-
trem de inteligenþi”, a punctat
Bãsescu, râzând. Preºedintele
a explicat cã  dorea crearea unei
fundaþii „care sã genereze o
miºcare din care sã rezulte un
partid care sã fie apt de bãtãlie
politicã ºi sã poatã prelua gu-
venarea în România în 2016”.
„Iatã cã aceastã fundaþie nãz-
drãvanã a hotãrât sã intre ºi în
bãtãlia de la europarlamernta-
re”, a punctat Bãsescu. Cu oca-
zia dezbaterii de ieri, primarul
Clujului, Emil Boc, a anunþat cã
a acceptat sã facã parte din
Fundaþia Miºcarea Popularã,
explicând cã aceasta „îºi pro-
pune sã apere, sã susþinã ºi sã
promoveze proiectele de refor-
mã ºi de modernizare a statului
român. (...) Sunt proiecte de
care nu m-am dezis niciodatã,
împreunã cu preºedintele Ro-
mâniei am trecut þara prin cri-
za economicã”, a precizat Boc.
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MIRCEA CANÞÃR

Liderul liberalilor, Crin Antonescu, pre-
ºedinte al Senatului, co-preºedinte al USL ºi
candidat – anunþat – la alegerile prezidenþia-
le din toamnã, pãrea pânã recent un politi-
cian matur, capabil sã înþeleagã ºi rostul cri-
teriilor de selecþie ºi promovare a compe-
tenþelor executive, care, ajunse la vârf, sã
garanteze profesionalismul guvernãrii, prin
materializarea propriului proiect pe felia ocu-
patã ºi, prin aceasta, prestigiul formaþiunii
pe care o reprezintã. Aceastã sãnãtoasã lo-
gicã politicã i-a devenit însã strãinã. Chiar
admiþând cã nici o alegere nu e sigurã, cã
un bun profesionist pe un domeniu dat, sau
un om integru, un parlamentar abil nu sunt,
în mod garantat, ºi miniºtri buni, dar un cri-
teriu, fie ºi parþial, e mai bun decât nici un
criteriu. Dacã ne gândim puþin cã, recent,
cancelarul german, Angela Merkel, nu a re-
nunþat in corpore la toþi miniºtrii CDU-CSU,
la formarea noului guvern, iar schimbarea
lui Wolfgang Schauble, de la Finanþe, nici
prin gând nu i-a trecut, fiind extrem de atentã
ºi la „oferta” social-democraþilor (SPD),
atunci ceea ce se întâmplã la noi pare de

domeniul ridicolului. Fiindcã ce am vãzut în
zilele din urmã descumpãneºte pur ºi sim-
plu, totul plutind într-un neliniºtitor mister.
Uimirea nu începe cu desemnarea lui Klaus
Iohannis, primarul Sibiului, bine vãzut în Ar-
deal, pentru Interne, fãrã a se preciza clar ºi
rãspicat, din capul locului, cã într-o atare
situaþie înþelege sã renunþe la statutul de ales
local, spre a spulbera orice discuþie inutilã,
legatã de evidenta incompatibilitate, o sus-
pendare sine die nefiind posibilã decât aºa
cum prevede Legea administraþiei publice
locale. Dacã Iohannis este o soluþie de luat
în seamã, deºi e vorba de Ministerul de In-
terne, în rest, Cristian Buºoi, lipsit de orice
performanþã, anunþat pentru un transfer de
la CNAS la Ministerul Sãnãtãþii, ºi extrage-
rea lui Eugen Nicolãescu de la Sãnãtate pen-
tru a fi plantat la Finanþe, spre a impulsiona
colectarea taxelor, în locul lui Daniel Chi-
þoiu, pare ceva de neînþeles, aidoma girafei
vãzutã în premierã de Moromete. Practic,
toþi miniºtrii liberali, cu excepþia Marianei
Câmpeanu, de la Ministerul Muncii, au fost
schimbaþi, dupã mai puþin de un an ºi douã

luni, cât a trecut de la alegerile legislative.
La Culturã ºi Economie am avut schimbãri
de-a dreptul uimitoare: Puiu Haºotti, Da-
niel Barbu, Gigel Bucur, respectiv Daniel
Chiþoiu, Varujan Vosganian ºi Adrian Ge-
rea. Ca sã nu mai vorbim de Eduard Hel-
lvig, Ovidiu Silaghi, Relu Fenechiu ºi Ra-
mona Mãnescu pe la Transporturi. Toate
aceste miºcãri nu sugereazã altceva decât
o abordare arbitrarã, rezultatul unui ames-
tec de aranjamente de culise, servilism ºi
viclenie. Oricum, câtã vreme selecþia de
cadre aratã astfel, câtã vreme se dãruiesc
liniºtit ministerele pe mâna cui se nimereº-
te, amicilor sau cunoºtinþelor, nu putem
aspira, sã lãsãm buna funcþionalitate a Gu-
vernului în pace, decât la statutul de pitoi-
resc membru al UE, dacã nu ºi cel mai ca-
raghios eºec al extinderii ei. Din pãcate, „re-
þeta liberalã” conform cãreia oricine poate
fi ministru are trecere ºi în teritoriu, unde
oferta PNL aproape cã nu mai meritã co-
mentatã. Fiindcã este chiar „o glumã” ceea
ce s-a întâmplat cu „competenþele” trimise
pe scena publicã.

Federaþia Patronatelor din
Turismul Românesc (FPTR) ºi
Asociaþia Naþionalã a Agenþiilor
de Turism a lansat programul „O
sãptãmânã la munte”, care se
deruleazã în perioada 9 februa-
rie - 28 martie, iar tarifele vor fi
cuprinse între 161 lei ºi 368 de
lei de persoanã pentru un sejur
de cinci zile. Tarifele practicate
în cadrul acestui program spe-
cial de cãtre hotelurile de la mun-
te vor fi neschimbate faþã de anii
trecuþi ºi sunt cu pânã la 50%
mai mici faþã de tariful de re-
cepþie din aceastã perioadã, se

Bãsescu: În toamna lui 2012 era stabilit
ca România sã intre în Schengen

Preºedintele Traian Bãsescu a decla-
rat ieri, la Cluj-Napoca, la dezbaterea or-
ganizatã de Fundaþia Miºcarea Popularã,
cã n-ar vrea sã ne vedem „într-o luminã
mai neagrã decât este drept sã ne vedem”,
explicând cã dacã ne raportãm la „crite-
riile de la Copenhaga, este clar cã Româ-
nia nu are probleme în ceea ce priveºte
respectarea drepturilor minoritãþilor, are
minime probleme (...) în ceea ce priveº-
te respectarea drepturilor omului”. Sin-
gurele probleme sunt, potrivit lui Bãses-
cu, „în zona stabilitãþii instituþiilor statu-
lui ºi în zona respectãrii statului de drept
(...)”. În acest sens, ºeful statului a dat
ca exemplu rãu „refuzul de a aplica ho-
tãrârile judecãtoreºti - avem 2 parlamen-
tari cu hotãrâre definitivã de nerespecta-
re a criteriilor de integritate pentru care

„O sãptãmânã la munte”, în perioada 9 februarie - 28 martie

Parlamentul nu a dat aviz sã plece din
Parlament”. Din cauza unor astfel de si-
tuaþii, a explicat preºedintele, „România
a fãcut paºi înapoi din vara anului 2012”.
„În vara anului 2012 era stabilit cã în
toamnã România sã intre în Schengen cu
frontierele aeriene ºi maritime, urmând
ca ulterior sã intre ºi cu frontierele te-
restre. Evenimentele din vara lui 2012,
din 2013, atacurile la justiþie, la procu-
rori, au fost de naturã sã ne descalifice,
ºi au pierdut românii, în primul rând ca
credibilitate, dar ºi economic”. Exem-
plul bun invocat de Bãsescu este acela
cã „astãzi sunt vreo 7 miniºtri în închi-
soare, vreo 18 parlamentari ºi mulþi alþii
pe rolul instanþelor, cu care nu ºtiu ce se
va întâmpla. Justiþia este cea care îi trage
în þeapã pe cei care încalcã legea”.

aratã într-un comunicat trans-
mis de FPTR. Tarifele pentru un
loc pe un sejur de cinci nopþi,
fãrã servicii de masã, sunt ur-
mãtoarele: la hotel, vilã, cabanã
de douã stele -161 lei persoanã/
sejur (fãrã mic dejun); la hotel,
vilã, cabanã trei stele - 259 lei
persoanã/sejur (fãrã mic dejun);
la hotel, vilã patru stele - 368 lei
persoanã/sejur (fãrã mic dejun).
Durata unui sejur este de 5
nopþi, începe duminica ºi se ter-
minã vinerea. Cu acceptul
prestatorilor se pot valorifica se-
jururi ºi cu alte date de intrare

în intervalul stabilit. Locurile vor
fi vândute tuturor categoriilor de
turiºti, iar solicitãrile vor fi ono-
rate în ordinea înscrierilor ºi în
funcþie de numãrul de locuri
puse la dispoziþie. Pânã acum,
în acest program s-au înscris 27
de structuri de cazare, fiind puse
la dispoziþie aproape 700 de lo-
curi pe serie. Aceste locuri vor
fi vândute în peste 44 de agen-
þii de turism din toatã þara, ceea
ce înseamnã cã în cele opt se-
rii circa 5.600 de persoane vor
putea sã petreacã o sãptãmânã
la munte.
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Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

„Târgul Apicol” de la Craiova,
aflat la prima ediþie, a fost gãz-
duit la Centrul Multifuncþional din
cartierul „1 Mai” ºi s-a bucurat
de o participare numeroasã, atât
din punctul de vedere al numãru-
lui de expozanþi – peste 60, cât ºi
al vizitatorilor. Organizatorii,
„Stupina Bia”, în colaborare Pri-
mãria Craiova, Consiliul Judeþean
Dolj ºi Asociaþia „Apis” Oltenia
Craiova, au spus cã, în cele douã
zile de târg, peste 1.000 de craio-
veni au trecut pragul expoziþiei cu
vânzare, sâmbãtã fiind cea mai
aglomeratã zi. „Avem foarte mulþi
participanþi, chiar ºi doi din strãi-
nãtate, unul din Serbia ºi altul din
Ungaria. Am vorbit cu expozanþii
ºi sunt foarte mulþumiþi de ceea
ce au vãzut, apicultorii, la fel, pen-

tru cã au reuºit ºi ei, pentru pri-
ma datã, sã cumpere materiale la
preþ de producãtor. Pânã acum,
în Craiova, nu reuºeau sã facã
acest lucru. Eu zic cã este o reu-
ºitã ºi vrem sã îl organizãm în fie-
care an”, a declarat Alexandru
Ilinca, preºedintele Asociaþiei
„Apis” Oltenia.

Apicultori din toate
colþurile þãrii

Apicultori cu experienþã înde-
lungatã, de zeci de ani, au venit
din toate colþurile þãrii la Craiova,
aducând cu ei miere ºi foarte
multe produse apicole, din Har-
ghita, Covasna, Bistriþa, Oradea,
Vâlcea, Braºov ºi Prahova. „În-
cercãm sã încurajãm consumul de
miere pentru cã noi aici suntem
deficitari. Ar fi mai bine ºi pentru
producãtori, pentru cã ar apãrea
concurenþã ºi pentru extern. Mo-
mentan, cei din strãinãtate se ba-
zeazã pe faptul cã, la noi, nu se
consumã ºi atunci o cumpãrã la

Timp de douã zile, craiovenii s-au dedulcit cu cea mai
bunã miere de albine pe care o produc cei mai pasionaþi

apicultori din þarã. Prima ediþie a „Târgului Apicol” a fost o
desfãtare pentru participanþi ºi, deopotrivã, o reuºitã pentru
organizatori. Foarte mulþi vizitatori au trecut pragul expozi-
þiei ºi nu au putut rezista tentaþiei de a cumpãra mãcar un

borcan cu miere dintre zecile de sortimente care au putut fi
gãsite la standuri. Târgul a fost o ocazie specialã ºi pentru
apicultorii doljeni care ºi-au procurat tot felul de materiale

necesare pentru albinãrit, la preþuri de producãtor.

preþuri mici. Strategia noastrã
este, aºadar, sã încurajãm consu-
mul de miere”, au declarat orga-
nizatorii. Pentru cã târgul s-a bu-
curat de un real succes, s-a plã-
nuit deja o a doua ediþie pentru
anul viitor, cu o participare ºi mai
mare, în jur de 100 de expozanþi
de aceastã datã. La ultima statis-
ticã, în 2010, Doljul avea în jur
de 1.300 de exploataþii apicole ºi
30.000 de familii de albine, prin-
tre avantaje având ariile de salcâm
pe Valea Dunãrii.

Produsele au fost
naturale 100%

Virgil Rãdãiaº a venit cu o ade-
vãratã cãmarã de bunãtãþi la Cra-
iova, toate extrase de la cei 300
de stupi ai sãi. De 30 de ani se

ocupã cu albinãritul, iar la stan-
dul lui gãseºti cam tot ce se poate
obþine din miere. Produsele au
aspect frumos, în culori dintre
cele mai plãcute, iar eticheta este
o garanþie a faptului cã ºi conþi-
nutul este pe mãsurã. Vânzãtorul
te lasã sã priveºte cât pofteºti, sã
întorci borcanele ºi flacoanele pe
toate pãrþile ºi numai dacã îl în-
trebi intervine ca sã te asigure cã
totul este 100% natural. „Mierea
este pur naturalã, sunt produse
garantate de noi. Am venit cu
ceva care nu este prea cunoscut
în România, mierea de manã sau
mierea de rouã, miere de brad îi
mai spun unii... Are culoare nea-
grã ºi proprietãþi foarte bune, mi-
nerale foarte multe care bune pen-
tru anemie, dar ºi pentru diabet”.
Alãturi de mierea de manã, mai
gãseai miere de salcâm cu polen,
cu propolis, despre care se spu-
ne cã un antibiotic natural, ºi mie-
rea cu lãptiºor de matcã sau mie-
re de rapiþã. Sucul de cãtinã cu

miere, ºi el natural 100%, este un
produs fãcut în casã tot de api-
cultorul prahovean, dupã o reþetã
proprie, ºi este „nemaipomenit
pentru creºterea imunitãþii, împo-
triva stresului ºi tratarea a foarte
multe boli”.

Mierea de salcâm
a fost cea mai
cãutatã

Mierea de salcâm de munte era
cea mai bunã marfã la standul api-
cultorului Cristian Diaconescu,
din judeþul Vâlcea. Era foarte lim-
pede ca aspect ºi se vindea la pre-
þul de 20 de lei borcanul. „Pentru
a obþine mierea de calitate, trebu-
ie sã plimbãm stupii în funcþie de
sezon. Eu, de exemplu, merg cu
ei la Vãlenii de Munte ca sã obþin
mierea de salcâm, pentru poliflo-
rã mergem în Bãrãgan, Ialomiþa
ºi Cãlãraºi. Pentru mierea de ra-
piþã mergem la culturi de sute de
hectare. Dar cea mai scumpã mie-
re pe care o avem la vânzare este
cea de salcâm de munte, care are
mai mult antibiotic natural. Com-
parativ, mierea din salcâm de câm-
pie nu este 100% din salcâm, mai
are ºi rapiþã... numai la munte este
100%. Are proprietãþi terapeutice
mari”, ºi-a prezentat apicultorul
sortimentele de miere. Tot prin-
tre surprizele pregãtite pentru târg

se numãrau mierea cu pulpã de
afine, cu pulpã de cãtinã ºi mu-
guri de brad. „Mugurii de brad se
culeg primãvara, în luna mai, când
este mugurul la 1-2 centimetri, îi
punem în miere ºi îi þinem 3-4
luni. Se macereazã ºi îl strecurãm
apoi. E foarte multã muncã, iar
cheltuielile sunt mari”, a explicat
producãtorul de miere din judeþul
Vâlcea.

Mici lecþii
de apiculturã

Cea mai mare aglomeraþie era
însã la standurile care prezentau
echipamentele apicole. Oamenii
mergeau ºi întrebau despre dife-

rite materiale folosite de apicul-
tori ºi, din vorbã în vorbã, se în-
cingeau discuþii ca între specia-
liºti. Unul dintre cei mai experi-
mentaþi „stupari” este Stoianov
Spasa, din Timiºoara. A obþinut
diploma de inginer apicol la Bel-
grad, în anii 1990, iar acum este
unul dintre cei mai importanþi api-
cultori din þarã. Cu o energie de
invidiat, omul dãdea sfaturi gra-
tuite la toþi cei care îi treceau pra-
gul. „Ca sã o iei de la zero, ca
apicultor, trebuie sã te testezi sã
fii imun la înþepãturã, fãrã asta
nu faci treabã. În al doilea rând,
trebuie sã fii serios ºi sã iubeºti
albinele. Albina trebuie înþeleasã
ºi lucratã. Dacã nu ai aptitudinile
acestea, care sã se suprapunã, nu
poþi deveni stupar. Nu e ieftinã
investiþia dar, în doi ani, îþi scoþi
banii dacã ai un an bun. Un înce-
pãtor poate sã facã 30 de kilo-
grame de miere liniºtit, la trei cu-
lesuri: salcâm, tei, floarea-soare-
lui”. Producãtorul a venit cu un
arsenal întreg de echipamente,
dintre cele mai mãrunte ºi mai
ieftine ºi pânã la cele mai preten-
þioase ºi mai scumpe: în jur de
30 de feluri de centrifuge,
tãvi,15 modele de pãlãrii, 6-7 sa-
lopete de protecþie ºi combine-
zoane, afumãtoare clasice ºi pe
baterii, mãrunþiºuri precum pe-
rii, site, cântare apicole ºi topi-
toare solare de cearã.
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Poliþiºtii din Dãbuleni au fost
anunþaþi, în noaptea de vineri
spre sâmbãtã, în jurul orei 2.30,
prin SNUAU 112, cã, pe DN 54
A, la ieºirea din oraºul Dãbuleni,
cãtre Corabia, pe partea caro-
sabilã este cãzut un bãrbat, ce
pare a fi victima unui accident
rutier. La faþa locului a ajuns un
echipaj de poliþiºti dar ºi o am-
bulanþã care l-a transportat pe
bãrbat la Spitalul orãºenesc Dã-

Cercetarea lui Bogdan David
Oane, avocat în cadrul Baroului Dolj
la momentul comiterii faptelor, a în-
ceput dupã ce un bãrbat a depus la
Direcþia Naþionalã Anticorupþie –
Serviciul Teritorial Craiova un denunþ
împotriva sa. Denunþãtorul susþinea
cã avocatul Oane i-a cerut 300 de
euro spunând cã poate sã-l scape de
un dosar penal pentru infracþiuni la
regimul circulaþiei ºi o sã-i obþinã ºi
permisul de conducere înapoi. Asta
se întâmpla la sfârºitul anului 2009.
Dupã ce a dar banii ºi a vãzut cã
avocatul nu l-a ajutat cu nimic, bãr-
batul l-a denunþat.

În urma anchetei demarate, pro-
curorii craioveni din cadrul DNA au
stabilit cã cele sesizate se confir-
mã. Mai mult decât atât, prinzând
de veste cã este „în vizorul” pro-
curorilor anticorupþie, Bogdan Da-
vid Oane s-a apucat sã falsifice
contractul de asistenþã judiciarã în-
cheiat cu denunþãtorul. Pe 1 noiem-
brie 2010 avocatul a fost suspen-
dat din Baroul Dolj, iar pe 22 au-
gust 2011 procurorii din cadrul Di-
recþiei Naþionale Anticorupþie – Ser-
viciul Teritorial Craiova dispuneau

La acest sfârºit de sãptãmâ-
nã, poliþiºtii rutieri au organizat
o razie pe principalele drumuri
din judeþ, dar ºi pe arterele din
municipiul Craiova în scopul
prevenirii ºi combaterii acciden-
telor de circulaþie cauzate de de-
pãºirile neregulamentare, neres-
pectarea regimului legal de vi-
tezã ºi de neacordarea prioritã-
þii pietonilor angajaþi regulamen-
tar în traversarea strãzii.

Poliþiºtii Biroului Drumuri
Naþionale ºi Europene ºi cei din
cadrul Biroului Rutier Craiova
au acþionat ºi pentru conºtien-
tizarea conducãtorilor auto ºi
pasagerilor cu privire la impor-
tanþa portului centurii de sigu-
ranþã. În cadrul acestor activi-
tãþi, oamenii legii au constatat
403 abateri de naturã contra-
venþionalã pentru sancþionarea
cãrora au fost aplicate amenzi
în sumã totalã de 41.835 lei,
cele mai multe dintre ele, res-
pectiv 96, fiind pentru vitezã.

Cu 105 km/h peCu 105 km/h peCu 105 km/h peCu 105 km/h peCu 105 km/h pe
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De asemenea, poliþiºtii rutieri
au sancþionat ºi 23 conducãtori
auto pentru neacordarea de
prioritate pietonilor, iar 34 per-
mise de conducere au fost re-
þinute în vederea suspendãrii
dreptului de a conduce autove-
hicule pe drumurile publice.

Recordul de vitezã înregis-
trat în cadrul acestor activitãþi
îl deþine o ºoferiþã din Olt. Po-
liþiºtii au depistat-o în trafic, pe
„Calea Severinului”, pe Floarea
Negrilã, de 46 de ani, din co-
muna Bãbiciu, judeþul Olt, în
timp ce conducea un autotu-
rism BMW cu viteza de 105
km/h.

„Poliþiºtii i-au aplicat aces-
teia o sancþiune contravenþio-
nalã în sumã totalã de 740 lei,
iar ca mãsurã complementarã i
s-a reþinut permisul de condu-
cere în vederea suspendãrii”, a
precizat agent principal Amelia
Cãprãrin, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

Accident mortal provocatAccident mortal provocatAccident mortal provocatAccident mortal provocatAccident mortal provocat
de ºofer fugarde ºofer fugarde ºofer fugarde ºofer fugarde ºofer fugar

Un tânãr de 29 de ani din co-
muna doljeanã Dioºti a dece-
dat în urma unui accident pe-
trecut în noaptea de vineri spre
sâmbãtã, la ieºirea din Dãbu-
leni spre Corabia, provocat de
un ºofer care a pãrãsit locul
faptei. Tânãrul fost gãsit rãnit
grav, abandonat pe marginea
drumului, iar poliþiºtii, au reu-

buleni, unde, din nefericire, a
decedat, iar în urma examinãrii
s-a stabilit cã acesta prezenta
mai multe leziuni ce puteau fi
produse în urma unui accident
de circulaþie. La nivelul Poliþiei
Dãbuleni a fost constituit un co-
lectiv de cercetare, în urma ve-
rificãrilor stabilindu-se identita-
tea victimei, respectiv Viorel Te-
odorescu, de 29 de ani, din co-
muna Dioºti, judeþul Dolj.

În urma investigaþiilor desfã-
ºurate, în cursul zilei de sâmbã-
tã, poliþiºtii au reuºit sã dea de
urma autorul accidentului. Aces-
ta este Valentin Preduº, de 29 de
ani, din oraºul Dãbuleni, care
conducea un Opel Frontera în-
matriculat în Bulgaria în momen-
tul producerii evenimentului. Ri-
dicat ºi dus la sediul Poliþiei, bãr-
batul le-a declarat oamenilor le-
gii în timpul audierilor cã îl su-

naserã niºte prieteni care rãmã-
seserã în panã pe drumul ce lea-
gã Dãbuleni de Corabia, a plecat
sã-i ajute ºi nu ºi-a dat seama cã
a lovit pe cineva. Tânãrul s-a ales
cu dosar penal ºi este acum cer-
cetat în libertate pentru ucidere
din culpã ºi pãrãsirea locului ac-
cidentului. În momentul identi-
ficãrii acesta nu era bãut.

„În cauzã s-a întocmit dosar
penal pentru comiterea infracþi-

unilor de ucidere din culpã ºi pã-
rãsirea locului accidentului fãrã
încuviinþarea organelor de cer-
cetare, dosarul fiind prezentat
Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Craiova. Procurorul a dis-
pus prin ordonanþã continuarea
urmãririi penale faþã de suspect,
însã în stare de libertate”, ne-a
declarat agent principal Amelia
Cãprãrin, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

ºit, sâmbãtã, sã dea de urma
ºoferului vinovat, un bãrbat de
29 de ani din Dãbuleni, care a
declarat cã nu ºi-a dat seama
cã a lovit pe cineva ºi de aceea
nu a oprit. Autorul este acum
cercetat în libertate pentru
ucidere din culpã ºi pãrãsirea
locului accidentului fãrã încu-
viinþarea poliþiºtilor.
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Avocat craiovean condamnat la închisoare
cu executare pentru trafic de influenþã

Un avocat al Baroului Dolj a fost condamnat, la
sfârºitul sãptãmânii trecute, la 1 an ºi 2 luni de
închisoare cu executare pentru comiterea infrac-
þiunilor de trafic de influenþã ºi fals în înscrisuri
sub semnãturã privatã. Bãrbatul a fost trimis în
judecatã de procurorii DNA – Serviciul teritorial
Craiova în urmã cu mai bine de doi ani, fiind
denunþat de un client cãruia îi ceruse 300 de euro
pentru a-l scãpa de un dosar penal pentru
infracþiuni la regimul circulaþiei susþinând ºi cã îi
va obþine permisul de conducere înapoi. Sentin-
þa, pronunþatã vineri, 7 februarie a.c., de Curtea de
Apel Craiova, nu este definitivã, putând fi atacatã
cu apel la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

trimiterea în judecatã a inculpatului
Bogdan David Oane pentru infrac-
þiunile de trafic de influenþã ºi fals
în înscrisuri sub semnãturã priva-
tã. În rechizitoriul prin care au dis-
pus trimiterea în judecatã, procu-
rorii au reþinut urmãtoarea stare de
fapt: „În perioada noiembrie 2009
– ianuarie 2010, inculpatul Oane
Bogdan David, în calitate de avo-
cat, a pretins ºi primit suma de 300
de euro de la un denunþãtor, afir-
mând cã are influenþã asupra unui
procuror de la Parchetul de pe lân-
gã Judecãtoria Piteºti ºi cã ar ob-
þine o soluþie favorabilã denunþã-
torului, în sensul de a i se restitui
permisul de conducere ºi de a nu fi
trimis în judecatã pentru încãlca-
rea unor prevederi la regimul cir-
culaþiei pe drumurile publice.

Ulterior, în cursul lunii martie
2011, pentru a ascunde infracþiu-
nea de corupþie pentru care procu-
rorii anticorupþie iniþiaserã cerce-
tãrile, inculpatul Oane Bogdan
David a contrafãcut contractul de
asistenþã juridicã pe care l-ar fi în-
cheiat cu denunþãtorul, prin inse-
rarea, în cuprinsul actului, a unor

împrejurãri necorespunzãtoare ade-
vãrului ºi anume cã denunþãtorul,
în calitate de client s-ar fi obligat
sã-i plãteascã sumele de 1.500 euro
cu titlu de onorariu ºi 200 lei pen-
tru fiecare deplasare ocazionatã de
serviciile de asistenþã juridicã”,
dupã cum au comunicat la momen-
tul respectiv reprezentanþii DNA.

Dupã doi ani ºi jumãtate de pro-
ces, vineri, 7 februarie a.c., Curtea
de Apel Craiova a pronunþat sentin-
þa în dosar. Avocatul a fost gãsit
vinovat ºi condamnat la închisoare
cu executare. Judecãtorii i-au apli-
cat o pedeapsã de 1 an ºi 2 luni în-
chisoare pentru trafic de influenþã
ºi 2 luni închisoare pentru fals în
înscrisuri sub semnãturã privatã,
cele douã pedepse fiind contopite,
Oane urmând sã execute pedeapsa
cea mai grea, de 1 an ºi 2 luni în-
chisoare. Instanþa a mai dispus re-
stituirea cãtre denunþãtor a sumei
de 300 de euro ºi l-a obligat pe in-
culpat la plata sumei de 5.000 lei cu
titlu de cheltuieli judiciare. Hotãrâ-
rea nu este definitivã, putând fi ata-
catã cu apel la Înalta Curte de Ca-
saþie ºi Justiþie.



Primarul localitãþii Leu este foarte mândru pentru
cã, faþã de alþi ani, deszãpezirea nu a mai reprezentat
o problemã. Cu utilaje specifice proprii, dar ºi cu aju-

torul unei firme, drumurile au fost curãþate ca-n pal-
mã. “Spre deosebire de alte ierni, de aceastã datã des-
zãpezirea a decurs foarte bine. Am arãtat cã se poate!
În anii trecuþi, drumul de la Leu la Apele Vii se bloca,
dar în acest an nu s-a mai întâmplat aºa. Cu utilajele
proprii ºi cu ajutorul unei firme cu care avem con-
tract, ne-am fãcut treaba cum nu se poate mai bine.
Sunt mândru când trec pe strãzi ºi oamenii ne felicitã
pentru cã am reuºit sã rezolvãm un aspect care în alþi
ani reprezenta o adevãratã problemã”, a spus prima-
rul Iulian Cristescu.
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Asfaltarea drumurilor ºi extin-
derea reþelei de apã în satul Zãnoaga
sunt þintele pe care primarul Iulian
Cristescu îºi doreºte sã le atingã
în acest an. “Anul 2013 a fost unul
bun pentru locuitorii comunei, mai
ales în ceea ce priveºte agricultu-
ra, acesta fiind principala sursã de
venit aici. Oamenii sunt harnici, dar
au nevoie de ajutorul nostru. Iar
noi le venim în sprijin cu investiþii-
le fãcute la nivelul comunei, care
nu au lipsit nici în 2013. Faþã de
anii trecuþi, acum chiar se vede cã
în localitatea noastrã s-a realizat
ceva, iar oamenii încep sã aibã în-
credere în noi. Chiar dacã de fon-
duri europene am fost vãduviþi, cu
bani de la bugetul local am reuºim
sã punem la punct dispensarul co-
munal. De asemenea, a fost relua-
tã activitatea la un punct farma-
ceutic extrem de util pentru cetã-
þeni. În acest an, investiþia noastrã
de bazã este asfaltul. Sunt ani de
zile în care nu s-a turnat un metru
de asfalt ºi trebuie sã spargem
cumva gheaþa. Deocamdatã, din
fonduri proprii. Chiar dacã anul
trecut am reuºit sã realizãm multe
lucruri, atunci când a fost cazul
am spus stop investiþiilor care nu
erau necesare ºi am fãcut econo-
mii. Iar în luna mai vom demara
lucrãrile de asfaltare a 1,4 km cu
bani de la bugetul local. Este vor-
ba de drumul gãrii, pentru care am
alocat 14 miliarde de lei vechi. Pen-
tru noi, toate proiectele sunt im-

2013 nu a adus ghinioane la Leu, iar prima-
rul Iulian Cristescu e mai mult decât mulþumit
de proiectele pe care a reuºit sã le ducã la bun
sfârºit doar cu bani de la bugetul local, cãci de
fonduri europene localitatea “a fost vãduvitã
mai mulþi ani”. În 2014 autoritãþile sunt hotã-

râte sã aducã ºi bani europeni în cele douã
sate – Leu ºi Zãnoaga – care numãrã peste

5.000 de suflete. Dupã cum spune chiar prima-
rul, proiectele mari aduc la rândul lor investi-
tori. Dar asta nu înseamnã cã edilul stã degea-
ba în aºteptarea fondurilor europene, ci pune

la bãtaie economiile fãcute cu multã chibzuinþã
anul trecut, pentru a schimba faþa comunei.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

portante, dar încercãm sã le prio-
ritizãm pe cele urgente, de care
comunitatea are nevoie. Vrem sã
facem lucruri durabile, pe termen
lung”, a afirmat edilul comunei
doljene Leu.

Satul Zãnoaga,
în aºteptarea
alimentãrii cu apã

Pentru ca localitatea Leu sã se
dezvolte este nevoie de bani euro-
peni, iar autoritãþile ºtiu acest lu-
cru ºi nu stau cu mâinile în sân.
“Mai mulþi ani comuna noastrã a
fost vitregitã atât de fonduri gu-
vernamentale, cât ºi europene. Au
fost depuse niºte proiecte, dar n-
au avut punctajul necesar. Am în-

cercãm sã refa-
cem proiectele
ºi sper cã anul
acesta vom
reuºi sã dema-
rãm lucrãrile de
introducere a

alimentãrii cu apã ºi în satul Zã-
noaga. Acolo, oamenii încã îºi iau
apã cu gãleata ºi este de neconce-
put acest lucru. Nu mai vreau sã
facem proiecte multe ºi sã nu reu-
ºim sã accesãm fonduri europe-
ne, mai bine facem puþine, dar si-
gure. O sã cãutãm noi strategii
pânã când o sã prindem un pro-
iect bun pe fonduri europene pen-
tru dezvoltarea localitãþii”.

„Avem grijã
ºi de educaþie”

De asemenea, educaþia repre-
zintã o prioritate pentru autoritã-
þile locale, care fac toate eforturi-
le pentru a-i motiva pe copii sã ia
calea învãþãturii. “N-am neglijat
nici unitãþile de învãþãmânt din lo-
calitate – o ºcoalã gimnazialã ºi
patru grãdiniþe. Am intervenit atât
cât s-a putut, tot cu bani de la bu-
getul local, pentru a face unele lu-
crãri care erau necesare pentru ca
cei 400 de ºcolari ºi preºcolari sã
fie în siguranþã în timpul cursuri-

lor. La ªcoala Gimnazialã am
schimbat o centralã veche de peste
40 de ani. De asemenea, am reali-
zat grupurile sanitare, tot din fon-
duri proprii. Este necesar ca ºcoa-
la sã fie reabilitatã ºi moderniza-
tã, dar acest lucru n-ar putea fi
fãcut din bani de la bugetul local,
iar speranþa noastrã stã în fondu-
rile europene. Dacã în alte locali-
tãþi s-a putut, la noi de ce sã nu
se întâmple acelaºi lucru? Avem
oricum grijã de educaþie, acordãm

burse sociale în baza unor dosare
de analizã. De asemenea, am pus
în practicã un lucru care prinde
foarte bine – este vorba de Pri-

mul Ghiozdan, un ajutor pe care
îl acordãm fiecãrui copil care
merge în clasa I. Nu este un efort
atât de mare ºi cred cã astfel în-
curajãm mersul la ºcoalã”, a spus
primarul localitãþii Leu, Iulian
Cristescu.
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Funcþionarul public se afla în exer-
ciþiul funcþiunii, adicã participa la o
executare silitã, dupã cum ne poves-
teºte chiar afaceristul doljean, ªerban
Bicã, acþionar al societãþii SC GENE-
RAL COMI SA, cu sediul în Craiova.
Acesta spune cã pe 31 ianuarie 2014,
ora 12.20, s-a întâlnit cu inspectorii de
la Direcþia Finanþelor Publice Dolj pen-
tru a încheia actele de predare-primire
pentru un imobil care-i aparþinuse ºi
care fãcea obiectul unei executãri sili-
te. Imobilul este chiar sediul societãþii
ºi este situat pe strada „Gheorghe
Doja” nr. 2 A, fiind înscris în Cartea
funciarã la nr. 6076 a municipiului Cra-
iova, numãrul cadastral 5646. Dupã ce
a semnat actele, ªerban Bicã susþine
cã aºtepta ca ºi reprezentanþii Finanþe-
lor Publice Dolj sã facã acelaºi lucru,
adicã sã îºi punã semnãtura pe toate
filele procesului-verbal, numai cã ºeful
Serviciului Executãri Silite, Cojoacã
Vergy Sorinel, i-a spus cã va semna
doar ultima paginã. Atunci, ªerban Bicã
a refuzat sã-i mai dea actele, moment
în care unul dintre inspectori a vrut sã-
i smulgã documentul din mânã. Pentru
cã nu a reuºit, acesta s-a repezit cu
dinþii în antebraþul omului de afaceri.
Dupã incident, cei trei inspectori au ple-
cat în grabã, fãrã sã dea vreo explica-
þie. „Eu am scris urmãtorul aspect, cã
procedura de executare silitã este ile-
galã, pentru cã imobilele C2 ºi terenul
intravilan de 1064 mp nu au fost puse
sub sechestru ºi totuºi au fost vându-
te...”, a subliniat omul de afaceri cra-
iovean.

Gest inexplicabil urmat
de un certificat medico-legal

Gestul inspectorului a fost ime-
diat „decriptat” de ªerban Bicã,
care susþine cã „treaba e mai ve-
che...”. Acesta a mers imediat la
Institutul de Medicinã legalã, de
unde a luat un certificat (foto)
care confirmã agresiunea fizicã,
„leziuni care s-au putut produce
în ziua de 31.01.2014 prin lovire
cu sau de corp dur, posibil muº-
care... Necesitã 1-2 zile de îngri-
jire medicalã...”, se precizeazã în
certificatul medico-legal semnat
de dr. Claudiu Þolescu, medic pri-
mar legist. Certificatul a fost eli-
berat pe 4 februarie 2014. Omul
de afaceri a depus ºi o plângere
împotriva funcþionarului de la Ad-
ministraþia Judeþeanã a Finanþelor
Publice Dolj ºi s-a deschis o an-
chetã.

ªerban Bicã spune cã acest se-
diu are o poveste controversatã ºi
cã þine foarte mult la el pentru cã
este strâns legat de numele tatãl
sãu. Acesta susþine cã pe imobilul
respectiv nu trebuia sã se punã se-
chestru pentru cã acolo existã chi-

Povestea cu funcþionarul de la Finanþe care a
muºcat de mânã un om de afaceri din Craiova a

fãcut repede ocolul televiziunilor ºi a þinut sãptã-
mâna trecutã prima paginã a multor ziare centrale

ºi locale. Ceea ce nu s-a spus este cã în spatele
acestei acþiuni inedite se aflã o plângere penalã,

depusã de ªerban Bicã, acþionar al societãþii GE-
NERAL COMI SA, la finele anului trecut, la Par-

chetul de pe lângã Judecãtoria Craiova. Aceasta ar
fi cheia acþiunii sau cel puþin aºa susþine „victi-

ma”. ªi de aici au plecat problemele, care au ajuns
pânã la gesturi inexplicabile...

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Ministrul
Transporturilor,
Ramona Mãnes-
cu, a cerut unei
echipe de experþi
de la Inspectora-
tul de Stat pentru
Controlul in
Transportul
Rutier (ISCTR)
Arad ºi Timiºoara
sã se deplaseze de
urgenþã în
Ungaria, acolo unde a avut loc un accident în care a
fost implicat un autocar înmatriculat în judeþul
Harghita. Potrivit datelor centralizate de ARR, în
autocar se aflau înregistraþi 26 de pasageri, care
plecaserã pe 7 februarie de la Bãile Homorod ºi
aveau ca destinaþie localitatea Pecs, din Ungaria. În
urma cercetarilor efectuate la faþa locului de poliþia
maghiarã asistatã de experþii români, inspectorii
ISCTR vor face un control la sediul firmei, pentru a
verifica transportul de persoane efectuat de cãtre
aceastã firmã.

Reacþie promptã
la Transporturi

Sâmbãtã, 8
februarie, în Piaþa
Revoluþiei din
Bucureti ºi
ulterior pe traseul
Piaþa Romanã -
Piaþa Victoriei,
peste 15.000 de
membri ºi simpa-
tizanþi ai Partidu-
lui Democrat
Liberal au scandat împotriva Uniunii Social
Liberale ºi guvernului Ponta solicitând demisia
acestuia. La miting au participat ºi 300 de membri
PDL Dolj împreunã cu europarlamentarul Marian
Jean Marinescu, senatorul Mãrinicã Dincã ºi cei
doi deputaþi, Constantin Dascãlu ºi ªtefan Stoica.

Mii de simpatizanþi
PDL au cerut
demisia guvernului
Ponta

Deputatul
Claudiu Manda a
declarat cã
alegerile europar-
lamentare sunt
foarte importante
pentru echipa de
la Dolj, ºi cã
organizaþia
judeþeanã pe care
o conduce îºi
doreºte un scor foarte bun. „Tratãm alegerile
europarlamentare cu toatã seriozitatea, pentru cã
sunt foarte importante pentru noi. Am trecut de o
primã etapã în Comitetul Executiv al PSD unde am
votat lista cu candidaþii. Activitatea domnului Victor
Boºtinaru a fost evaluatã, ºi-a fãcut treaba la
Bruxelles, motiv pentru care este pe listã pe un loc
eligibil. În ceea ce priveºte relaþia domnului Victor
Boºtinaru cu PSD Dolj, pot spune cã cel puþin de
când sunt eu preºedinte a fost un coechipier foarte
bun”, a spus Claudiu Manda.

„Alegerile
europarlamentare
sunt foarte
importante pentru
echipa de la Dolj”

riaºi, cu care societatea
GENERAL COMI a înche-
iat contract, aflat, la momentul execu-
tãrii, în plinã desfãºurare. „Este vorba
de opt firme ºi un cabinet medic de
familie. S-a încãlcat legea. Bun, socie-
tatea are datorii, su tot cu majorãri ºi

penalitãþi se ajunge pe la 7,8 mld de lei
vechi. Dar nu trebuiau sã-mi punã se-
chestru chiar pe acest sediu, pentru cã
eu trãiesc chiar din aceste chirii. ªi se
spune cã nu trebuie sã îngropi între-
prinzãtorul, ci sã-l laºi sã producã, ca
sã aibã din ce sã-þi achite datoria. Le-

am spus sã punã sechestre pe alte te-
renuri ºi imobile, care fãceau cât dato-
ria pe care o am la Fisc. Dar nu au
vrut. Conform societãþii evaluatoare,
acest sediu se ridicã undeva la 38 de

miliarde de lei, iar Fiscul l-a vân-
dut unei societãþi din Iºalniþa, cu
care personal, nu am nicio treabã.
S-a vândut cu 19 miliarde. Eu am
dat în judecatã Fiscul. Cu ei am
treabã”, a spus ªerban Bicã.

Cercetãrile continuã...
Acesta a mai completat cã Fi-

nanþele i-au scos sediul la licitaþie
de vreo trei ori... Abia a treia oarã
s-a vândut. Când i l-a scos la vân-
zare prima datã, pe 19 decembrie
2013, omul de afaceri a dat fuga
la Parchetul de pe lângã Judecãto-
ria Craiova ºi a depus o plângere
sub nr 19/19.12.2013.  În aceastã
plângere omul de afaceri susþine
cã la un moment dat Finanþele au
ridicat mãsura de executare silitã,
ca dupã aceea la scurt timp sã se
revinã ºi sã se continue executa-
rea. „Prin adresa nr. 54405 din 13
iulie 2011, DGFP Dolj ne-a încu-
noºtinþat de ridicarea mãsurilor de
executare silitã emise la data de

08.04.2011, fãrã sã se revinã, în con-
diþiile legii, asupra anulãrii procesului
verbal nr 24211 din 17 martie 2011, s-
a reluat procedura de executare silitã,
apreciindu-se cã nu sunt întrunite mo-
tivele pentru anularea Raportului de
Evaluare nr 38492 din 18 mai 2011 con-
testat de noi”, a subliniat ªerban Bicã.

Dupã incidentul cu muºcãtura, omul
de afaceri a solicitat Parchetului o po-
ziþie vizavi de plângerea penalã depusã
în decembrie 2013. Parchetul a emis o
adresã (foto), pe 5 februarie 2014 în
care precizeazã cã plângerea a fost în-
registratã sub nr 15372 ºi din data de 6
ianuarie a fost trimisã IIPJ Dolj-SIF
pentru cercetãri conform art. 246 C.p.
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O vioară venerabilă ascunde o mulţime de secrete şi de
poveşti pe care numai talentul viu le poate scoate la iveală. Au
demonstrat-o Liviu Prunaru şi Valentina Svyatlovskaya-Pru-
naru, cu ale lor viori istorice Stradivarius „Pachoud” din 1694
şi Andrea Guarneri „Maria Theresia” din 1676, într-o extra-
ordinară seară de concert, vineri, la Filarmonica „Oltenia”!

Numele celor doi violonişti, membri ai Royal Concertge-
bouw Orchestra din Amsterdam, asociate cu un program
muzical… irezistibil – „Anotimpurile” / „Le quattro sta-
gioni” de Antonio Vivaldi şi „Anotimpurile din Buenos Ai-
res” / „Las Cuatro Estacionesc Portenas” de Astor Piazzol-
la – au umplut până la refuz sala de concert. Un program
inedit ca prezentare, muzicienii alegând să alterneze frag-
mente din creaţiile celor doi compozitori, astfel încât după
acordurile „Primăverii” vivaldiane au alergat pe strune cele
ale „Verii” lui Piazzolla, „Otono Porteno” a vibrat după
„L’Estate” şi, tot aşa, „L’Autunno”, „Invierno Porteno”,

Un concert de colecţie
„L’Inverno” şi „Primavera Portena” s-au succe-
dat, pe parcursul a două ore, în armoniile sincere
şi tulburătoare ale viorilor.

Sensibilitatea interpretativă cu care deja Liviu
Prunaru ne-a obişnuit în concertele sale, ca şi
incredibila forţă şi tehnică ale Valentinei Svyatlov-
skaya-Prunaru – aflată pentru prima dată în com-
pania orchestrei, la Filarmonica „Oltenia” – au
răzbătut din fiecare acord. Au impresionat, în egală
măsură, empatia artistică creată pe scenă între
solistul originar din Craiova şi violonista ce îşi
datorează formaţia artistică şcolii ruse, ca şi pasiunea şi trăi-
rea autentică pe care cei doi muzicieni le-au dezvăluit în faţa
publicului. Laolaltă cu atitudinea profesionistă a ansamblului
cameral, avându-l concertmaestru pe virtuosul violonist
Cristian Pintilie, toate acestea au făcut din concertul de vi-
neri seara unul de colecţie.

Un eveniment ce merită reiterat, pentru ca mult mai mulţi
melomani să se poată bucura de el. Un eveniment cu care Cra-
iova se poate mândri cu adevărat, cu atât mai mult cu cât a fost
posibil şi graţie unui artist al său, Liviu Prunaru, azi concertma-
estru al celei mai valoroase orchestre europene a momentului şi
profesor de vioară la Academia „Menuhin” din Elveţia.

Sunt rare ocaziile în care pot fi văzute lao-
laltă atâtea opere ale lui Constantin Brâncuşi.
În Olanda nu s-a mai întâmplat din anul 1970,
a declarat pentru Radio România Cultural
Peter van der Coelen, curator al expoziţiei
„Brancusi, Rosso, Man Ray  –  Framing
sculpture”, al cărei vernisaj a avut loc pe 8
februarie. Fotografia este cea care îi uneşte
pe cei trei artişti din generaţii diferite – Con-
stantin Brâncuşi (1876-1957), Medardo Ros-
so (1858-1928) şi Man Ray (1890-1976) –
în spaţiul generos al Muzeului Boijmans van
Beuningen, cel mai mare muzeu de artă vi-
zuală şi design din Rotterdam. Instituţia deţi-
ne una dintre cele mai valoroase colecţii din
lume de artă europeană şi, desigur, olande-
ză din vremuri medievale până la contem-
poraneitate. Se regăsesc aici lucrări de
Rembrandt, Salvador Dali, Claude Monet,
Edgar Degas, Paul Cezanne, Rubens, van
Eyck, van Gogh, Tiţian ş.a.
O variantă din ghips a statuetei „Copil
dormind”, expusă pentru prima dată

«Ne-am dorit foarte mult să putem ex-
pune creaţiile lui Brâncuşi şi iată că acum
ocupă locul central în expoziţia noastră.
Pentru prima dată va fi expusă o variantă
din ghips a statuetei „Copil dormind”,
descoperită de curând de un colecţionar
francez. Sunt mai multe variante realizate
în bronz, dar aceasta este probabil din pe-
rioada de început a lui Brâncuşi, când artis-
tul încă nu îşi permitea să cumpere astfel de
material. Este vopsită în culoare bronzului.
Istoric vorbind, este foarte importantă», a
mai spus Peter van der Coelen corespon-
dentului Radio România Cultural.

Între lucrările expuse la Rotterdam se află

Considerată prima sculptură modernă din lume
şi aflată în patrimoniul Muzeului de Artă din Craio-
va încă din 1954, lucrarea „Sărutul” a lui Constan-
tin Brâncuşi este prezentată publicului, zilele aces-
tea, în Olanda, la Rotterdam. Ea face parte din ex-
poziţia „Brancusi, Rosso, Man Ray  –  Framing
sculpture”, al cărei vernisaj a avut loc sâmbătă, la
Muzeul Boijmans van Beuningen.

Expoziţia reuneşte, în total, 18 sculpturi şi 30 de
fotografii semnate de Constantin Brâncuşi, împru-
mutate de la muzee din 27 de oraşe, inclusiv din
România, şi 50 de colecţii particulare. Între creaţii
ne numără „Muza dormind”, „Măiastra”, „Mademoi-
selle Pogany”, „Pasărea de aur” şi „Pasărea în spa-
ţiu”, aceasta din urmă adusă pentru prima dată într-
o expoziţie în afara Centrului Pompidou din Paris.

„Sărutul” a ajuns de la Craiova la Rotterdam
„graţie sprijinului primit din partea Ambasadei Ro-

mâniei de la Haga”, după cum a precizat Sjarel Ex,
directorul Muzeul Boijmans van Beuningen. Ulti-
ma dată, sculptura a fost expusă, împreună cu
„Coapsa”, la Muzeul Guggenheim din Bilbao (Spa-
nia), în cadrul unei retrospective Constantin Brân-
cuşi deschisă între 8 octombrie 2011 şi 15 aprilie
2012.

Lucrările celor trei influenţi artişti ai secolului
al XX-lea vor putea fi văzute de publicul olandez
timp de aproape trei luni, până pe data de 11 mai
a.c. Având în vedere valoarea creaţiilor brâncuşie-
ne şi neuitând că la Rotterdam, la Galeria de Artă
Kunsthal, avea loc, la jumătatea lunii octombrie a
anului 2012, jaful secolului – şapte tablouri furate,
de Pablo Picasso, Henri Matisse, Claude Monet, Paul
Gauguin şi Lucian Freud, nefiind recuperate nici
astăzi –, „Sărutul” are, cu siguranţă, o valoare de
asigurare considerabilă.

„Muza dormind”, „Măiastra”, „Mademoi-
selle Pogany”, „Pasărea de aur”, dar şi
„Pasărea în spaţiu”, prezentată pentru pri-
ma dată în afara Centrului Pompidou din Pa-
ris. „Această lucrare nu a părăsit niciodată
până acum atelierul lui Brâncuşi din Paris. Este
una dintre cele mai frumoase statuete din
bronz. Nu foarte lustruită, pare că este făcu-
tă din aur”, a adăugat Peter van der Coelen.
Organizarea expoziţiei, la fel de dificilă
ca… ratificarea unui tratat internaţional

Pe de altă parte, Sjarel Ex, directorul Mu-
zeului Boijmans van Beuningen, a subliniat

că nu este uşor să aduni din toată lumea lu-
crări semnate de trei mari artişti. Cele reuni-
te de expoziţia „Brancusi, Rosso, Man Ray
–  Framing sculpture” au fost, în majorita-
te, împrumutate de la muzee din 27 de ora-
şe, inclusiv din România, şi 50 de colecţii
particulare. «Este aproape la fel de greu ca
atunci când trebuie să ratifici un tratat in-

ternaţional! De exemplu, „Sărutul” este îm-
prumutat de la un muzeu din România, gra-
ţie sprijinului primit din partea Ambasadei
României de la Haga. Ca să înţelegeţi că s-a
ajuns la un nivel foarte înalt, diplomatic şi
chiar ministerial», a precizat acesta.

Executată în piatră de Marna, lucrarea
„Sărutul” a fost prezentată publicului pen-
tru prima dată în anul 1910, în expoziţia gru-
pului „Tinerimea Artistică”, la Bucureşti . Ea
a intrat în circuitul internaţional după ce ar-
tistul a prezentat o variantă în gips a aceste-
ia la expoziţia din 1913 deschisă la Armury
Show, la New York . Celebritatea acestei

sculpturi se datorează în primul rând faptu-
lui că ea a schimbat complet concepţia ar-
tistică despre statuar şi a influenţat în mod
decisiv întreaga evoluţie a gândirii artistice a
secolului al XX-lea. Odată cu realizarea ei,
Brâncuşi îşi gândeşte demersul artistic pe
cicluri ample, unele dintre ele desfăşurate pe
parcursul câtorva decenii.

„Sărutul”, prezentat în ultimii 50 de ani
la numeroase expoziţii internaţionale

Lucrarea figurează în patrimoniul Muzeu-
lui de Artă din Craiova din august 1954. A
fost expusă permanent, din 1956, în cadrul
Galeriei Naţionale, iar din 1964, în cadrul Ca-
binetului „Constantin Brâncuşi”. De-a lungul
timpului, „Sărutul” a participat la numeroa-
se expoziţii internaţionale. Am aminti numai
Trienala de la Milano – ediţia a XI-a (1957),
expoziţia „Arta românească din secolul al
XIX-lea până în zilele noastre” – Paris
(1961), expoziţia „Pictura şi sculptura româ-
nească” – Viena (1963), expoziţia „Roma-
nian Art of the 20th Century, Brâncuşi and
his Countrymen” – Londra (1966), expoziţia
retrospectivă Constantin Brâncuşi – Muzeul
de Artă Philadelphia şi New York (1969), ex-
poziţia „Capodopere din muzeele româneşti”
– New York (1990), expoziţia retrospectivă
Constantin Brâncuşi – Centrul „Georges Pom-
pidou”, Paris (1995), expoziţia „Cinci Pasi-
uni” – Atlanta (1996), expoziţii la Galeria
„Sculptor” din Helsinki şi Muzeul Cobra din
Amsterdam (1998), expoziţia „Brâncuşi –
esenţa lucrurilor” – Muzeul Solomon Gug-
genheim, New York (2004), expoziţia „Ame-
deo Modigliani şi prietenii săi” – Muzeul
Thyssen-Bornemisza, Madrid (2008).

Ultima dată, „Sărutul” a trecut graniţa
pentru a ajunge la Muzeul Guggenheim din
Bilbao, Spania, unde a participat, din 8 oc-
tombrie 2011 până pe 15 aprilie 2012, la o
expoziţie retrospectivă reunind aproximativ
30 dintre lucrările cele mai cunoscute ale
sculptorului Constantin Brâncuşi, în dialog
cu 30 de lucrări ale artistului american Ri-
chard Serra.

Sculptura brâncuşiană „Sărutul” de la Muzeul de
Artă din Craiova, expusă la Rotterdam, în Olanda
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O primă polemică,
declanşată de fosta patinatoa-
re Irina Rodnina

Faptul că fosta patinatoare rusă
Irina Rodnina, în compania ex-ho-
cheistului Vlas is lav Tretiak, au
aprins flacăra olimpică la ceremo-
nia de deschidere a Jocurilor Olim-
pice de iarnă de la Soci a generat o
polemică născută pe Twitter. Tri-
pla campioană olimpică, erou naţi-
onal şi membră a majorităţii prezi-
denţiale din Dumă, a suscitat in-
dignare în luna septembrie a anu-
lui trecut prin postarea unei ima-
gini în care preşedintele american
Barack Obama saliva în faţa unei
banane. Ambasadorul SUA la Mos-
cova, Michael McFaul, a vorbit la
vremea respectivă de un „compor-
tament scandalos”. Sâmbătă, Iri-
na Rodnina a mulţumit suporteri-
lor pentru susţinere, fără a menţi-
ona polemica. Şeful Comitetului de
organizare, Dmitri Cernişenko, a
spus că Jocurile Olimpice n-au ni-
mic în comun cu politica.
Bugetul de 37 de miliarde de
euro, dublu celui al Jocurilor
Olimpice de la Beijing

Atribuirea Jocurilor Olimpice
de iarnă „perlei de la Marea Nea-
gră”, în 2007, a provocat o bulă
imobiliară. Dar regulile elementa-
re ale urbanismului au fost viola-
te. Cu un buget total estimat la
pes te 37 miliarde euro,  actuala
ediţie a Jocurilor Olimpice de iar-
nă este cea mai scumpă din istoria
olimpismului. Costul lor este du-
blu celui al Jocurilor Olimpice de
vară de la Beijing, din 2008, şi de
aproape cinci ori mai mare decât
al Jocurilor Olimpice de la Londra,

Trei miliarde de telespectatori au urmărit
MIRCEA CANŢĂR

O frumoasă performanţă, pentru cea
de-a XXII-a ceremonie de deschidere a
Jocurilor Olimpi ce de i arnă de la Soci,
o constituie deja înregistrarea a 3 mi li-
arde de tel espectatori  şi a 40.000 de
spectatori pe stadionul Fisht, potri vit
comitetul ui de organizare. În Europa,
acest mare show de două ore şi jumătate
a fost urmărit î n Germania de 8,9 mili-
oane tel espectatori (40% cota de au-
dienţă) potri vi t site-ul ui special i zat
Media, i ar în Franţa de aproxi mativ 5,5
mili oane (35,1% cota de audi enţă) po-
trivit France Televisions. Ceremoni a de
la Soci a avut o mai mică audienţă în
Marea Britanie, 2,5 mi lioane telespec-
tatori, potrivi t BBC, şi în Itali a doar un

mil ion de telespectatori. După un foc de
artificii  în faţa asi stenţei de pe stadio-
nul olimpi c Fisht, pe malul Mării Ne-
gre, ceremonia a fost marcată de un in-
cident tehnic, întrucât doar 4 din cel e 5
inele olimpice s-au apri ns, premergător
deschideri i competiţiei  de către preşe-
dintele Vl adimir Putin. Considerate ca
cel e mai scumpe din istori e (50 de mi li-
arde de dolari, adică 37 de miliarde de
euro), Jocurile Olimpi ce de la Soci au
fost plasate la rang de pri oritate strate-
gică de preşedintele rus Vladimir Putin,
dornic să facă din acest rendez-vous pla-
netar, care se încheie la 23 februarie a.c.,
o vitrină a ţării. Cel mai mare eveniment
i nternaţional  organi zat de Federaţi a

din 2012 (8,5 miliarde de euro).
Dacă avem în vedere că Jocurile
de iarnă precedente, de la Vancou-
ver (Canada), în 2010, au costat
un miliard de euro, iar cele de la
Torino, în 2006, doar 2,5 miliarde
euro, orice discuţie nu-şi mai are
sensul. Factura de la Soci include
însă şi o serie de infrastructuri non-
sportive: un nou aeroport, gară
modernă, autostradă, peste 20.000
de camere capacitate hotelieră etc.,
dar rămâne de văzut care va fi rata
de ocupare a hotelurilor după Jo-
curile Olimpice. Satul olimpic şi
cele cinci stadioane (unul pentru
patinaj artistic – 12.000 de locuri,
un altul pentru patinaj viteză –
8.000 de locuri, un al treilea pen-
tru curling – 3.000 de locuri, un
patinoar de hochei pe gheaţă –

7.000 de locuri, un stadion de fot-
bal – 40.000 de locuri – în per-
spectiva mondialului din 2018), la
care se adaugă un circuit de For-
mula 1, deşi Rusia n-a găzduit nici-
odată un Grand Prix, şi, în fine,
gigantescul parc de atracţii, toate

acestea se ridică la nivelul standar-
delor de ultimă oră. Se vorbeşte de
peste 3.000 de persoane expropria-
te şi deplasate şi totul a început cu
votarea „legii olimpice”, în contra-
dicţie pur şi simplu cu legea civilă
şi drepturile cetăţenilor, explica un
militant pentru drepturile omului.
Legea a permis statului şi Comite-
tului de organizare a Joc urilor
Olimpice ca, în desconsiderarea
locuitorilor, peste 3.000 de persoa-
ne să fie expropriate şi deplasate.
Cine sunt duşmanii?

Rebelii islamişti din Caucaz şi-
au anunţat intenţiile prin Suleyman

şi Abdurachmann, doi nord-cauca-
zieni de 20 de ani, într-o înregis-
trare video adresată recent lui Vla-
dimir Putin. Ei afirmau că erau pe
punctul de a comite un dublu aten-
tat sinucigaş, asemănător celui de

la Volgograd, din 29 şi 30 decem-
brie anul trecut, soldat cu 34 de
victime, reamintind Rusiei vulne-
rabilitatea în faţa terorismului.
Efectivele ridicate de poliţişti, pes-
te 37.000, deplasate în oraşul bal-
near de la Marea Neagră, trădează

îngrijorarea autorităţilor. Portrete-
le a trei tinere femei tronează la
toate comisariatele şi centrele co-
merciale din oraş. Sunt trei „vădu-
ve negre”, acele femei determina-
te a răzbuna moartea părinţilor sau
fraţilor, în cursul celor două răz-
boaie din Cecenia. În 13 ani, 52
dintre ele au produs  explozii în
Rusia, cauzând moartea a 357 de

persoane. Candidaţii la sinucidere
provin în majoritate din aceeaşi
regiune, Daghestan. Această repu-
blică a Federaţiei Ruse, pe ţărmul
Mării Caspice, situată în cealaltă
extremitate a Caucazului rus , la
6.000 km de Soci, populată cu 14
grupuri etnice, este şi cea mai in-
stabilă din regiune. De la căderea
Uniunii Sovietice, Daghestanul, o
republică majoritar musulmană, a
fost zguduită de numeroase con-
flicte interne, exacerbate de lupta
dintre susţinătorii islamismului ra-
dical şi partizanii practicării mode-
rate a religiei. Spre deosebire de
Cecenia vecină, Daghestanul n-a
fost invadat de ruşi. Dar, cu toate
acestea, Moscova a numit în 2006
un preşedinte, în desconsiderarea
opţiunilor localnicilor. În numele
luptei împotriva terorismului, mili-
ţia angajată de guvern este utilizată
pentru menţinerea puterii şi redu-
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deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă

Documentare după site-urile „L’Express”,
„Le Figaro”, „Le Monde” şi „Le Point”

Rusă, după căderea URSS, în 1991, se
desfăşoară însă pe fondul temerilor le-
gate de chestiunile de securitate, al bă-
nui elilor de corupţi e şi al controversa-
tei  legi ruse anti-gay. Prezenţa în tri bu-
na oficial ă a peste 40 de demnitari  din
lumea întreagă, între care s-a afl at şi
premierul  român Victor Ponta, n-a pu-
tut însă face neresi mţită absenţa mai
mul tor l ideri  occidental i, precum Ba-
rack Obama, David Cameron, Francois
Holl ande sau Joachim Gauk. Puţin î na-
intea ceremoniei  de deschidere, preşe-
dintele Comitetului Internaţional Olim-
pic (CIO), Thomas Bach, a reproşat li-
deri lor occidentali fol osirea Jocurilor
Olimpice de la Soci drept pri lej de de-
claraţii politice. La rândul său, Vladi-
mir Putin a dat asigurări că toată lumea

prezentă se va simţi bi ne pe durata Jo-
curi lor Ol impice şi că autori tăţile vor
face tot posibilul pentru asigurarea se-
curităţi i acestui  eveniment, derulat la
câteva sute de kilometri de i nstabi lele
republici  ale Caucazului rus. De altfel,
într-o declaraţi e făcută l a 6 februarie
a.c., mini strul rus de Externe, Serghei
Lavrov, ceruse tuturor beli geranţil or
un armisti ţiu ol impic. Dar chiar vi neri
seara un avion turc de lini e a fost detur-
nat de un ucrai nean, care a cerut pilotu-
lui  să-l ducă spre Soci, unde preşedinte-
le rus şi  cel ucrainean asi stau l a deschi-
derea Jocurilor Olimpi ce. Pi ratul pre-
zumat, Artem Kozlov din Harkov, născut
în 1969, a fost arestat pe aeroportul din
Istanbul, au anunţat servi ciile speci ale
ucrainene.

cerea la tăcere a rivalilor. Încet,
încet, autorităţile locale au devenit
parte a problemei, nu parte a solu-
ţiei. Anul 2007 este considerat unul
de cotitură pentru Daghestan, în-
trucât a devenit „inima” Caucazu-
lui. Acest califat, ce grupează Da-
ghestanul, Cecenia, Inguşetia, Ose-
tia de Nord, Karatsaievo-Kirkizia şi
Kabardino Balkanie l-a proclamat pe
Doku Umarov, un rebel de 49 de
ani, în fruntea statului islamic. Su-
pranumit „emirul Caucazului”,
Umarov, un absolvent al Institutu-
lui de Gaze din Groznîi, în unifor-
mă militară şi cu barbă stufoasă,
este responsabil de atentatul din tre-
nul Moscova-Sankt Petersburg (29
decese în 2009), dublul atentat din
metroul din Moscova (39 decese în
2010), precum şi de atacul asupra
aeroportului Moscova (35 decese
în 2011). Într-o înregistrare video
din iulie anul trecut, Umarov pro-
mitea să oprească „prin toate mij-
loacele” organizarea Jocurilor Olim-
pice de la Soci. Cecenii caută „Mun-
chen-ul” din timpul Jocurilor Olim-
pice 1972, spre a se răzbuna pe Vla-
dimir Putin. Este şi motivul pentru
care poliţia şi serviciile de informa-
ţii au scotocit întreaga regiune, în
căutarea celulelor islamiste adormite.

Declaraţia Victoriei Nuland,
motiv de zâzanie

Ceea ce a declarat, joi, Victoria
Nuland, asistenta secretarului de
stat american, în cursul unei con-
vorbiri telefonice cu ambasadorul
american la Kiev, Geoffrey Pyatt,
se ştie deja, mai ales că înregistra-
rea, de excelentă calitate, a fost
publicată pe YouTube. Nu lipseşte
expresia „fuck UE”. Ea se regăseş-

te, de asemenea, pe contul Twitter
al lui Dimitri Loskutov, un apropiat
colaborator al vicepremierului rus
Dmitri Rogozin, fost ambasador al
Rusiei la ONU. Ceea ce a permis
americanilor să denunţe o manevră
rusă. Jay Carney, purtătorul de cu-
vânt al Casei Albe, a estimat prin
faptul că întreaga conversaţie a fost
difuzată pe Twitter de un demnitar
rus este semnificativ pentru rolul
jucat de Rusia. Victoria Nuland a

declarat că nu poate să comenteze
o conversaţie diplomatică privată,
în cadrul căreia aborda chestiunea
ucraineană, perspectiva unei tran-
ziţii politice, rolul UE, al diplomaţiei
americane, pledând pentru o mai
mare implicare a Naţiunilor Unite,
implicit a lui Robert Serry, recent
numit reprezentant special al secre-
tarului general Ban Ki-moon pentru
Ucraina. „Eu nu cred că Kliciko tre-
buie să intre în guvern, eu nu cred
că este necesar, eu nu cred că este
o bună idee”, poate fi auzită Nuland
pe înregistrarea care a deranjat, bi-
neînţeles, Uniunea Europeană. Fap-
tul că Angela Merkel, dar şi preşe-
dintele Consiliului European, Her-
man Van Rompuy, au considerat
„totalmente inacceptabile” afirma-
ţiile Victoriei Nuland, în plină criză
ucraineană, este atribuit, bineînţe-
les... tot Rusiei, care „a căzut bine”.

O altă convorbire telefonică mai
puţin toxică, între un adjunct a lui
Catheriene Ashton, şefa diploma-
ţiei europene, Helga Schmidt, şi
ambasadorul UE la Kiev, Jan Tom-
binski, a fost postată pe You Tube
în acelaşi moment. Mesajul subli-

minal: liderii occidentali susţin pro-
testele de la Kiev, dar serviciile se-
crete ruse sunt înaintea lor.
Iulia Lipnitskaia - prima medalie de
aur la patinaj artistic pentru gazde

Norvegia (6), SUA (3), Canada (3),
Olanda (4), Austria (2), Rusia (2), Elve-
ţia (1), Suedia (2), Cehia (2), Ucraina,
Finlanda, Italia, Marea Britanie (câte una)
– aceasta era, ieri după-amiază, configu-
raţia tabloului de medalii. Fireşte, urmau
probele de biatlon, patinaj viteză, schi
fond, sanie, la care sportivii ruşi sunt aş-
teptaţi să obţină şi alte medalii, pentru a
intra în competiţie cu celelalte naţiuni.
Speranţele sunt mari, şi din perspectiva
celorlalte olimpiade, de la sportivii gazdă.
Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci, din-
colo de confruntarea sportivilor, au, însă,
o excesiv de mare abordare politică,
încât această componentă pare în ma-
joritatea relatărilor presei străine aproape
covârşitoare.

Pe acest fond de război rece, “L’E-
quipe” a dezvăluit, provocând un
imens scandal, o tentativă de “troc”
între Rusia şi SUA, la patinaj artistic,
în detrimentul canadienilor, ştire dez-
minţită de ambele părţi.
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COMENTAR IU
Bosnia: UE ar putea
trimite mai mulþi soldaþi
în cazul unei esacaldãri
a situaþiei

Uniunea Europeanã (UE) ar
putea trimite mai mulþi soldaþi în
Bosnia ºi Herþegovina „în cazul
escaladãrii situaþiei” din aceastã
þarã, afectatã de ample manifesta-
þii de protest, a declarat ieri
Înaltul Reprezentant al Comunitã-
þii Internaþionale în Bosnia ºi
Herþegovina, Valentin Inzko
(Austria), într-un interviu acordat
cotidianului „Kurier”, informeazã
AFP. „În cazul unei escaladãri a
situaþiei ne vom gândi, poate, la
trimiterea mai multor trupe ale
UE”, a spus el, þinând însã sã
precizeze cã „nu acum”. Circa
600 de soldaþi sunt staþionaþi în
Bosnia ºi Herþegovina, în cadrul
operaþiunii Eufor-Althea sub
mandat ONU, dintre care o treime
provin din Austria (195). „Mani-
festaþiile violente cu peste 100 de
rãniþi sunt condamnate ferm”, a
afirmat Inzko, referindu-se la
protestele care au avut loc vineri
la Sarajevo ºi în alte 15 oraºe
bosniace. Cu toate acestea, el a
afirmat cã înþelege nemulþumirea
socialã din aceastã þarã din
Balcani, unde „inegalitãþile
sociale au condus la aceastã
situaþie: revolta împotriva
nepotismului ºi economia bazatã
pe relaþii”.
Ucraina: 70.000
de manifestanþi
în centrul Kievului

Aproximativ 70.000 de persoa-
ne au rãspuns apelului opoziþiei ºi
s-au adunat ieri în Piaþa Indepen-
denþei din Kiev, transmite AFP,
care aprecia cã numãrul manifes-
tanþilor este comparabil cu cel
observat la un miting similar
desfãºurat cu o sãptãmânã în
urmã, însã inferior mulþimilor
vãzute în stradã în noiembrie,
decembrie ºi ianuarie. Militantul
torturat Dmitro Bulatov, care
primeºte în prezent îngrijiri în
Lituania, s-a adresat mulþimii
direct prin telefon, vocea sa
putând fi auzitã în difuzoarele din
„Maidan”, cum e numitã Piaþa
Independenþei. „Nu intenþionãm
sã ne predãm. Vom merge mai
departe”, a spus el, iar manifes-
tanþii au rãspuns prin aplauze.
Centrul capitalei Kiev este ocupat
de contestatari de 80 de zile ºi este
înconjurat de baricade. Ucraina
se confruntã cu o miºcare de
contestare fãrã precedent dupã
„revoluþia portocalie” din 2004,
dupã ce la sfârºitul lunii noiem-
brie autoritãþile au decis sã
suspende procesul de apropiere de
UE, preferând o schimbare de
direcþie spre Rusia.
Rusia: Doi morþi ºi ºase
rãniþi, dupã ce un bãrbat
a deschis focul
într-o catedralã

Douã persoane au fost ucise ºi
alte ºase au fost rãnite, ieri, de un
bãrbat care a deschis focul în
timpul slujbei într-o catedralã din
insula Sahalin, în Extremul Orient
rus, a anunþat poliþia. Atacatorul,
angajatul unei companii de
securitate, a fost arestat la faþa
locului ºi motivele sale nu sunt
cunoscute, a declarat Comisia de
anchetã rusã într-un comunicat,
precizând cã cele douã victime
sunt o cãlugãriþã ºi un credincios.
Celelalte ºase persoane au suferit
rãni diverse, dar fãrã ca viaþa sã
le fie pusã în pericol.

Un înalt responsabil taiwanez se va de-
plasa sãptãmâna viitoare în China pentru în-
trevederi istorice care vor marca primul con-
tact oficial între conducerile celor douã te-
ritorii de la încheierea rãzboiului civil, în
1949, transmite AFP. Wang Yu-chi, preºe-
dintele Consiliului pentru afaceri continen-
tale, care stabileºte politica Taiwanului pri-
vind China, este aºteptat mâine, 11 februa-
rie, la Nanjing, unde se va întâlni cu omo-
logul sãu Zhang Zhijun, ºeful Biroului chi-
nez pentru afaceri taiwaneze. Discuþiile ar
urma sã se desfãºoare pânã la 14 februa-
rie. Întrevederea este rezultatul eforturilor
depuse de câþiva ani de cele douã pãrþi pentru
a-ºi pansa rãnile rãzboiului civil, soldat, în
1949, cu apariþia „Republicii Chineze” (de-
numirea oficialã a Taiwanului) ºi a „Repu-
blicii Populare Chineze”, menþioneazã AFP.
În acel an, douã milioane de chinezi fideli li-
derului naþionalist Chiang Kai-shek, învins de
trupele lui Mao, s-au refugiat pe insula Tai-
wan, iar de atunci, Beijingul ºi Taipeiul îºi

Elveþienii au fost chemaþi ieri sã se pronun-
þe, în cadrul unui referendum intitulat „Împo-
triva imigraþiei de masã”, în special asupra ce-
tãþenilor din cadrul UE, ceea ce ar putea duce
la un conflict cu Bruxelles-ul. Ultimul sondaj
înainte de referendum arãta cã susþinãtorii aces-
tuia au câºtigat teren, în detrimentul celor care
au declarat cã vor vota împotrivã, ceea ce în-
seamnã cã scrutinul va fi strâns. Dacã va câº-
tiga tabãra care susþine aceastã idee, atunci va
fi „haos”, potrivit declaraþiilor profesorului de
ªtiinþe Politice din Geneva, Pascal Sciarini, de-
oarece relaþiile dintre Elveþia ºi UE riscã sã fie
complet reevaluate. Elveþia este o þarã micã,
având 8 milioane de locuitori, care nu face par-

Mai multe regiuni din Austra-
lia sunt afectate de incendii, iar
acþiunile pompierilor sunt în-
greunate de temperaturile cres-
cute, de pânã la 40 de grade Cel-
sius, ºi de vânturi puternice, re-
latau ieri agenþiile de presã EFE
ºi Xinhua. Statul Victoria, din
sud-estul þãrii, se confruntã cu
cel mai devastator incendiu de
pãdure din ultimii cinci ani, în-
treþinut de vântul uscat ºi pu-
ternic. În apropiere de Melbour-
ne au fost evacuaþi o serie de
locuitori, iar în alte zone, pre-
cum Egans Road, mai multe

Guvernele taiwanez ºi chinez vor aveaGuvernele taiwanez ºi chinez vor aveaGuvernele taiwanez ºi chinez vor aveaGuvernele taiwanez ºi chinez vor aveaGuvernele taiwanez ºi chinez vor avea
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revendicã separat autoritatea deplinã asupra
Chinei. Beijingul considerã cã Taiwanul îi
aparþine ºi nu a renunþat la reunificare. Aspe-
ritãþile dintre cele douã pãrþi s-au atenuat dupã
alegerea ca preºedinte în Taiwan a lui Ma

Ying-jeou, în 2008. Reales în 2012, el este
favorabil stabilirii de legãturi cu China.
Dupã contacte timide în anii 1990, Tai-
wanul ºi China au intrat în 2010 într-o
etapã decisivã pe calea dezgheþãrii relaþii-
lor, prin semnarea unui acord-cadru de
cooperare economicã, sub impulsul lui Ma
Ying-jeou.Acest acord ºi alte gesturi de
deschidere, cum ar fi reluarea de zboruri
aeriene directe, nu au fost totuºi nego-
ciate decât de organizaþii semi-oficiale,
Beijingul ºi Taipeiul neavând în continua-
re nici o relaþie oficialã. Vizita care înce-
pe în 11 februarie „are implicaþii cruciale
pentru continuarea instituþionalizãrii de re-
laþii între cele douã maluri ale Strâmtorii
Formosa”, a declarat Wang YU-chi pre-
sei, la sfârºitul lunii ianuarie, în momen-

tul anunþãrii deplasãrii sale. Diplomatul ar
urma sã dicute în special crearea de birouri
de legãturã, integrarea economicã regionalã
ºi accesul la îngrijiri medicale pentru studen-
þii taiwanezi din China.

Incendii devastatoare în Australia

case au fost distruse de flãcãri.
Autoritatea pentru combaterea
incendiilor de pãdure a anunþat
cã în Gippsland acþioneazã 600
de pompieri, 200 de camioane
ºi mai multe hidroavioane, dar
cã operaþiunile de stingere a fo-
cului se desfãºoarã în „condiþii
groaznice” ºi cã vântul va con-
tinua sã sufle cu putere. În Aus-
tralia de Sud continuã zi ºi noap-
te eforturile pompierilor de a
pune capãt unui incendiu care
s-a declanºat în urmã cu 25 de
zile, în zona munþilor Southern
Flindres.

Referendum pe tema imigraþiei masive în Elveþia
te din UE, dar este înconjuratã complet de þãri
membre UE. Legatã prin acorduri bilaterale cu
UE, negociate aspru timp de cinci ani, Elveþia a
acceptat sã îºi deschidã piaþa muncii pentru cele
500 de milioane de persoane active din Uniune.
În momentul intrãrii în vigoare a libertãþii de
circulaþie, care s-a fãcut progresiv din 2002,
autoritãþile au afirmat cã nu vor veni decât 8.000
de persoane pe an, maximum. În realitate Elve-
þia, cu sãnãtatea sa economicã insolentã, care
se distinge clar de zona euro, primeºte 80.000
de persoane care vin sã munceascã, ceea ce
provoacã nemulþumirea partidului UDC
(dreapta populistã), cel mai important din Par-
lamentul elveþian. Acest partid se aflã la origi-

nea referendumului, de-
oarece a reuºit sã strân-
gã numãrul necesar de
semnãturi pentru organi-
zarea unei astfel de con-
sultãri, prevãzute în sis-
temul politic elveþian, ba-
zat pe democraþia direc-
tã. Dacã va câºtiga tabã-
ra care susþine referendu-
mul, Elveþia va stabili cote
ºi contingente în funcþie
de nevoile în materie de
imigraþie, un sistem aflat
în funcþiune înainte de
acordurile bilaterale cu

UE. Guvernul elveþian, majoritatea partidelor
politice ºi patronatul s-au pronunþat categoric
împtoriva referendumului. Potrivit lor, sã pui
capãt imigraþiei ar însemna sfârºitul prosperi-
tãþii elveþiene. Bruxelles-ul a anunþat deja cã
dacã Elveþia pune capãt acordurilor de liberã
circulaþie, toate celelalte acorduri care leagã
Berna de UE vor fi denunþate. Susþinãtorii re-
ferendumului, în frunte cu UDC, au replicat
spunând cã este vorba despre o problemã de
suveranitate naþionalã ºi cã þara nu trebuie sã
se plieze pe dictatul european. În plus, UDC
apreciazã cã aceastã imigraþie masivã euro-
peanã constatatã în ultimii ani este cauza a nu-
meroase probleme cu care se confruntã elve-
þienii, cum ar fi transporturile în comun su-
praaglomerate, penuria de locuinþe, peisaje des-
figurate de construcþii. Imigraþia a devenit de-
a lungul anilor un subiect problematic în El-
veþia. Pentru a rãspunde parþial protestelor unei
pãrþi a populaþiei pe acest subiect, Guvernul a
adoptat mãsuri care sã facã mai dificil acce-
sul la ajutoare sociale pentru nou-veniþii euro-
peni. În 2013, strãinii reprezentau 23,5% (1,88
de milioane de persoane) din populaþia Elve-
þiei. Înaintea acordurilor de liberã circulaþie cu
UE, existau aproximativ 20% strãini în Elveþia.
Italienii ºi germanii sunt cei mai numeroºi, cu
291.000 ºi, respectiv, 284.200 de cetãþeni. Ei
sunt urmaþi de portughezi (237.000) ºi fran-
cezi (104.000).
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Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, prin Cen-
trul Multifuncþional str. Târgului nr.
26 scoate la licitaþie publicã cu stri-
gare în vederea închirierii spaþii ex-
poziþionale permanente parter, etaj
1 ºi spaþii birouri, etaj 2. Licitaþia va
avea loc la sediul Centrului Multi-
funcþional Craiova la data de
7.02.2014, începând cu ora 10.00.
Relaþii suplimentare la telefon:
0765/ 577.711; 0761/ 787.716.

ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniver-
sãrii zilei de naº-
tere colegii din
Cenaclul Literar
Macedonski urea-
zã domnului pre-
ºedinte MIHAI
DUÞESCU “La
Mulþi Ani”, sãnã-
tate, prosperitate
ºi bucurii în viaþã.

OFERTE SERVICIU
CHIC Salon Grã-
dina Botanicã, an-
gajeazã coafezã.
Telefon: 0761/
418.493.

IDEI DE AFACERI
Caut un investitor
român sau strãin
pentru o afacere în
maxim 120 zile, în-
cepe recuperarea
banilor Telefon:
0762/278.639.

MEDITAÞII
Profesor de liceu
meditez românã.
Telefon: 0770/
661.161.

PRESTÃRI SERVICII
Bacalaureat ro-
mânã - recupera-
re. Telefon: 0770/
661.161.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.
Execut lucrãri la
cererea clientului.
Telefon: 0767/
233.157; 0751/
059.638.
Repar frigidere ºi
lãzi frigorifice la
domiciliul clientu-
lui, asigur garan-
þie. Telefon: 0785/
103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând
garsonierã în Bucu-
reºti, b-dul Timiºoa-
ra, sector 6, parter
stradal cu mobilã
sau schimb cu si-
milar Craiova. Tele-
fon: 0752/641.487.

PROPRIETAR,
vând garsonierã,
ultracentral.  Tele-
fon: 0723/065.620.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament
Brazdã, 2 deco-
mandate. Telefon:
0770/901.283.

Particular vând
apartament 2 ca-
mere, etj 2/4, zona
Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E ne-
gociabil. Telefon:
0720/556.607.

Vând apartament 2
camere, parter, pre-
tabil firmã, Calea Se-
verinului Telefon:
0767/656.269.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere zona 1 Mai
cu îmbunãtãþiri. Tele-
fon: 0758/347.623.

CASE
Imobil de vânza-
re; 400 mp, 2 ie-
ºiri, strada Râu-
lui, nr. 162, vad
comercial, ca-
dastru. Telefon:
0764/735.304.
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Staþiunea de Cercetare –Staþiunea de Cercetare –Staþiunea de Cercetare –Staþiunea de Cercetare –Staþiunea de Cercetare –
DeDeDeDeDezvzvzvzvzvoltaroltaroltaroltaroltare e e e e AgAgAgAgAgricolã ªimnicricolã ªimnicricolã ªimnicricolã ªimnicricolã ªimnic,,,,,
cu sediul în Crcu sediul în Crcu sediul în Crcu sediul în Crcu sediul în Craioaioaioaioaiovvvvva,a,a,a,a, ªosea- ªosea- ªosea- ªosea- ªosea-
ua Bãlceºti,ua Bãlceºti,ua Bãlceºti,ua Bãlceºti,ua Bãlceºti, Nr Nr Nr Nr Nr..... 54, 54, 54, 54, 54, vinde la vinde la vinde la vinde la vinde la
cele mai avantajoase pre-cele mai avantajoase pre-cele mai avantajoase pre-cele mai avantajoase pre-cele mai avantajoase pre-
þuri urþuri urþuri urþuri urþuri urmãtoarmãtoarmãtoarmãtoarmãtoarele prele prele prele prele produse:oduse:oduse:oduse:oduse:

1.1.1.1.1.Sãmânþã porSãmânþã porSãmânþã porSãmânþã porSãmânþã porumb:umb:umb:umb:umb:
soiuri OLsoiuri OLsoiuri OLsoiuri OLsoiuri OLT ºi FUNDULEA 376T ºi FUNDULEA 376T ºi FUNDULEA 376T ºi FUNDULEA 376T ºi FUNDULEA 376

2.2.2.2.2.  Sãmânþã floarea Sãmânþã floarea Sãmânþã floarea Sãmânþã floarea Sãmânþã floarea-----soarelui:soarelui:soarelui:soarelui:soarelui:
FFFFFAAAAAVVVVVORIT ORIT ORIT ORIT ORIT ºiºiºiºiºi PERFORMER PERFORMER PERFORMER PERFORMER PERFORMER

3.3.3.3.3.Sãmânþã lucerSãmânþã lucerSãmânþã lucerSãmânþã lucerSãmânþã lucernã:nã:nã:nã:nã:
Sandra BazaSandra BazaSandra BazaSandra BazaSandra Baza

4.4.4.4.4.OrzOrzOrzOrzOrzoaicã ºi ooaicã ºi ooaicã ºi ooaicã ºi ooaicã ºi ovãz consumvãz consumvãz consumvãz consumvãz consum
InfInfInfInfInfororororormaþii suplimentarmaþii suplimentarmaþii suplimentarmaþii suplimentarmaþii suplimentare lae lae lae lae la

telefon: 0251/468.159; sautelefon: 0251/468.159; sautelefon: 0251/468.159; sautelefon: 0251/468.159; sautelefon: 0251/468.159; sau
0765/233.013.0765/233.013.0765/233.013.0765/233.013.0765/233.013.

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Bebeficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

Vând casã Buco-
vãþ. Telefon: 0767/
341.784.
Vând casã 4 ca-
mere la 20 km de
Craiova, baie,
mansardã nefini-
satã. Telefon:
0769/969.604.
Vând casã, 800
mp, localitatea
Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând casã 5 ca-
mere, încãlzire cen-
tralã, sau schimb cu
apartament minim
3 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã Ford,
preþ 33000 Euro,
2 camere, 78 mp
locuibili, baie, bu-
cãtãrie, teren 200
mp, puþ forat,
centralã pe lem-
ne. Telefon: 0767/
392.167.

Vând casã Craio-
va. Telefon: 0788/
452.733. Rog se-
riozitate.
Vând vilã Cãlimã-
neºti 12, pretabil
cabinet medical –
avocaturã. Ac-
cept douã rate.
Telefon: 0763/
667.425; 0761/
687.300.
Vând casã recent
renovatã cu apã
curentã, livadã,
vie, în comuna
Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã Câm-
pia Islaz cu teren
320 m. Telefon:
0351/178.898.
Vând casã în
Calafat, str. Jiului,
stare bunã, 600
mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren 400
mp în Segarcea,
intravilan, cu ca-
dastru, strada
Unirii, nr. 29F (în
spatele liceului).
Telefon: 0251/
428.415; 0743/
510.255.
Vând 1700 mp,
13 m lãþime Cen-
tura de Nord, 15
E/mp. Telefon:
0728/800.447.
Vând 2600 mp
teren pe ºoseaua
Craiova ªimnicu
de Sus la 600 mp
de Lacul Tanchiº-
tilor (între vile).
Telefon: 0351/
170.504.
Vând 9 ha pãdu-
re – Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând teren 5500
Euro lotul de
casã în spatele
spitalului Balº-Olt.
Telefon: 0763/
690.698.
Vând urgent te-
ren Centura de
Nord, 13 euro/
mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha
pãdure situatã în
Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon:
0741/078.812.

Vând 2 ha teren
arabil, facilitãþi
ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate
energie + alte
avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravi-
lan zona ANL 412
m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp
Bãile Govora, Bel-
vedere, împrej-
muit, curent, apã,
gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.

VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând teren cen-
tral 330 mp des-
chidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/
495.167.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU
COMERCIAL
Brazdã, 26500
Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aparta-
ment 3 camere
decomandat, etaj
l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Schimb teren in-
travilan 4000 mp
cu apartament 2
camere + dife-
renþa. Telefon:
0727/884.205.

Schimb garsonie-
rã Calafat, cu gar-
sonierã Craiova.
Telefon: 0251/
231.143.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Renault
Laguna 2, an
2003, culoare gri
metalic, 6 trepte,
turbo-diesel, mo-
tor 1.9, 262.000
Km, consum
5,3%, preþ 2500
Euro negociabil.
Telefon: 0753/
948.440.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Vând TOYOTA
RAV 4, diesel
2008, 9600 Euro
negociabil. Te-
lefon: 0763/
690.698.
VÂND autotu-
rism Peugeot
306, 1,9 TD,
1996. Telefon:
0765/990.828.
Vând WV Golf
3, 1996, 12400
Euro, negociabil.
Telefon. 0762/
621.066.

UTILAJE
Vând semãnã-
toare grâu Ma-
tei Titi, Bucovãþ,
sat Palilula, sta-
re foarte bunã.
Telefon: 0251/
361.093; 0767/
249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând video pla-
yer - 100 lei. Te-
lefon: 0769/
016.889, 0723/
984.309.
Vând 4 jenþi cu
anvelope de iarnã
(Michelin) pentru
Renault Megane
2. Telefon: 0729/
814.196.
Vând 2 maºini de
scris marca OLI-
VETTI STUDIO ºi
BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.

Vând purcei viet-
namezi 5 luni.
Preþ convenabil.
Telefon: 0744/
545.771.
Vând ghete (bo-
canci) nr. 44, piele
naturalã, nefolosiþi,
antiderapante,
cãrucior copii mo-
dern. Telefon:
0724/009.627.
Vând 4 locuri de
veci fãcute dar ne-
finisate la cimitirul
Romaneºti, conve-
nabil ºi 2 locuri ne-
fãcute. Telefon:
0729/977.036.
Vând ladã frigori-
ficã 5 sertare, sta-
re foarte bunã,
asigur garanþie 1
an. Telefon: 0740/
895.691; 0785/
103.411.
Vând trandafiri la
ghiveci, culorile alb,
portocaliu, albas-
tru, roºu cu sau
fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci,
ghete, pantofi
negri, flex mare,
calculator instrui-
re copii nou, com-
binã stereo -
nouã, frigider 320
litri, piei bovinã ve-
lurate, piese Da-
cia noi. Telefon:
0735/445.339.

Vând set vase
inox nemþeºti cu
cinci funduri, pen-
tru gãtit etajat pa-
tru feluri, fãrã ulei,
cu doar cinci mi-
nute încãlzire.
Cadou nuntã de-
osebit! Telefon.
0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri.
Telefon: 0770/
862.007.
Vând sobã de în-
cãlzit cu gaze.
Telefon: 0769/
682.917.
Vând cãmãºi na-
þionale, ceasuri de
masã ºi o pendu-
lã. Telefon: 0351/
459.222.
Vând un injector
pentru instalaþie
de încãlzit locuin-
þe la un preþ ieftin.
Telefon: 0729/
092.211.
Vând uºã glasvant
sigilatã, televizor
color diagonalã 30
cm - 100 lei, motor
maºinã spãlat Al-
balux, maºinã cu
pedale pentru co-
pii 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 antifurt
auto, dulap haine,
aragaz voiaj ºi
butelie, aparat
foto, bicicletã,
aparat mãsurã,
pãturã antistres.
Telefon: 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
table bine întreþi-
nute 25 lei, garni-
þã de unturã cu
capac smãlþuitã
20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate,
preþ negociabil.
Telefon: 0767/
453.030; 0764/
779.702.
Vând arzãtor
gaze sobã Ø
600, bocanci pie-
le 43 noi, piatrã
polizor 250/20/25
mm, cauciucuri
155/13 cu jantã
noi, ansamblu ax
volan ºi contact
cu cheie Dacia
1310. Telefon:
0251/427.583.

Vând plitã electri-
cã douã ochiuri,
nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri,
mascã Merce-
des. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4
roþi lemn imita-
þie car complet.
Telefon: 0251/
598.518.
Vând în Iºalniþa
televizor color
Grundig micã
defecþiune 50 lei,
cuptor cu micro-
unde geam spart
40 lei. Telefon:
0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emai-
latã, pe lemne ºi
gaze,  ºamotatã
tip Coralex, stare
foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/
010.296.

Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã nea-
grã, schelã me-
talicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând þuicã de
prune. Telefon:
0765/ 291.623.
Vând covor per-
san 220/180, 70
lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/
989.439.
Vând cadru me-
talic handicap,
masã sufragerie 6
persoane, chiuve-
tã picior (ciuper-
cã), butoi pentru
varzã. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0351/446.918.
Convenabil, ca-
napea, fotolii, bi-
bliotecã. Telefon:
0756/819.472.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 10 februarie 2014
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vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
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TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

Vând PICK-UP,
marcã ruseas-
cã ºi discuri
Electrecord de
muzicã popula-
rã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/
789.181.
Vând canapea
extensibilã tapi-
þerie pluº, preþ
160 lei, stare
bunã negociabil.
Telefon: 0351/
440.594.
Vând aparat
ºlefuit, lentile
pentru opticã,
diverse scule,
motor rezervã,
furnituri ptr.
opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând sãpun
de casã 15 kg,
8 lei/kg, 2 da-
migene 10-15
litri, 15 lei/buc.
Telefon: 0770/
303.445.

Vând presã de
balotat, mase
plastice uºã cu toc
pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând aparat su-
durã autogen ºi
matriþã. Telefon:
0761/366.090.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând þuicã prune
15 lei, de fructe 12
lei. Telefon: 0723/
653.261.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.

Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând mobilã ve-
che de bunã cali-
tate, preþ bun.
Telefon: 0755/
498.834.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canis-
tre metal, piscinã
copil, covor per-
san. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã dor-
mitor ºi sufrage-
rie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon:
0757/322.534.
Vând ieftin cen-
tralã termicã pe
gaze, în funcþiu-
ne, marca Po-
cket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/
680.138.
SCHIMBURI

Schimb 1 ha pã-
dure situatã în
Ocnele Mari pe
garsonierã în
Craiova, Vâlcea.
Telefon: 0741/
078.812.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz
de Satu Mare,
vechi dar funcþi-
onal. Telefon:
0251/457.204.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gaz-
dã o fatã la
apartament 3
camere cu cen-
tralã Craioviþa
Nouã. Telefon:
0766/328.569.
Închiriez sau
vând locaþie
pentzru culti-
varea cãpºuni-
lor din solarii
suspendate.
Telefon: 0762/
278.639.
Închiriez apar-
tament 2 ca-
mere ultracen-
tral, ultralux,
toate dotãrile,
internet, AC.
Telefon: 0762/
109.595.

Garsonierã mobi-
latã et. 1/5, Bucu-
reºti – Vitan. Ex-
clus agenþie, 230
Euro / lunã serio-
zitate. Telefon:
0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez teren
pentru Staþie GPL,
Centru vânzare
maºini sau parca-
re. Telefon: 0722/
943.220; 0755/
139.772.
MATRIMONIALE
Domn serios 52
ani cu serviciu
caut doamnã
serioasã pentru
prietenie even-
tual cãsãtorie.
Telefon: 0785/
103.411; 0740/
895.691.

Cadru medical fãrã
vicii caut sufletul
pereche pentru
convieþuire, vârsta
55-65 ani. Telefon:
0733/748.576.

PIERDERI
PIERDUT certifi-
cat de membru nr.
DJ 0130177 elibe-
rat pe numele Dr.
Gâdea Meronicã.
Se declarã nul.
CONDOLEANÞE
Sarmiza Popescu
este alãturi de fa-
milia Cristian ºi
Leonarda Burlan
în aceste momen-
te grele pricinuite
de trecerea în ne-
fiinþã a tatãlui PÃ-
DEANU GRIGO-
RE. Sincere con-
doleanþe! Dum-
nezeu sã-l odih-
neascã îm pace!
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Fãrã doar ºi poate, nici cei mai optimiºti
fani ai celor de la Liverpool nu ºi-ar fi putut
imagina un asemenea deznodãmânt (5-1)
în meciul pe care echipa lui Brendan Rod-
gers l-a susþinut sâmbãtã dupã-amiazã, pe
teren propriu, contra liderului la acel mo-
ment din Premiership, Arsenal.

În minutul 20, tabela arãta deja un scor
de-a dreptul ºocant, 4-0 în favoarea gaz-

Derby fãrã istoric!

Liverpool a nimicit liderul Arsenal,Liverpool a nimicit liderul Arsenal,Liverpool a nimicit liderul Arsenal,Liverpool a nimicit liderul Arsenal,Liverpool a nimicit liderul Arsenal,
într-un debut furibundîntr-un debut furibundîntr-un debut furibundîntr-un debut furibundîntr-un debut furibundPREMIER LEAGUE – ETAPA A 25-A

Sâmbãtã: Liverpool – Arsenal 5-1 (Skrtel
1, 10, Sterling 16, 52, Sturridge 20 / Arteta 69
pen.), Aston V. – West Ham 0-2 (K. Nolan 46,
48), Chelsea – Newcastle 3-0 (Hazard 27, 34,
63 pen.), Crystal P. – West Brom 3-1 (Ince 15,
Ledley 27, Chamakh 69 pen. / Bifouma 46),
Norwich – Man. City 0-0 (Costel Pantilimon
a fost rezervã la oaspeþi), Southampton – Sto-
ke 2-2 (Lambert 6, Davis 41 / Odemwingie 38,
Crouch 44), Sunderland – Hull 0-2 (Long 17,
Jelavici 62), Swansea – Cardiff 3-0 (Routled-
ge 47, Dyer 79, Bony 85).

Duminicã: Tottenham – Everton 1-0 (Ade-
bayor 65; La gazde, Vlad Chiricheº n-a fost
convocat), Man. United – Fulham (dupã închi-
derea ediþiei).

1. Chelsea 56 11. Hull 27
2. Arsenal 55 12. Aston V. 27
3. Man. City 54 13. Stoke 26
4. Liverpool 50 14. Crystal P. 26
5. Tottenham 47 15. West Ham 25
6. Everton 45 16. Norwich 25
7. Man. Utd* 40 17. Sunderland 24
8. Newcastle 37 16. West B. 23
9. Southampton 36 19. Cardiff 21
10. Swansea 27 20. Fulham* 19

delor, aceasta fiind ºi cea mai
clarã diferenþã la care au con-
dus vreodatã “cormoranii” în
momentul respectiv din toate
partidele pe care le-au dispu-
tat în întreaga istorie a Pre-
mier League!

Coºmarul londonezilor a în-
ceput încã din secunda 55,
când Skrtel a deschis scorul
dupã o centrare venitã de la
cãpitanul Gerrard (ambii
foto). Reþeta succesului avea
sã se repete în minutul 10,
moment în care slovacul de
29 de ani a reluat printr-o lo-
viturã de cap o centrare din
corner expediatã de acelaºi
Gerrard.

Raheem Sterling a dus scorul la 3-0 în
minutul 16, pentru ca apoi Sturridge sã ri-
dice borna la 4-0 pentru amfitrioni, dupã o
excelentã pasã în adâncime venitã de la Cou-
tinho. A fost o periodã în care cei de la Ar-
senal au fost supuºi unei presiuni fantasti-
ce în propriul careu, cãreia nu i-au gãsit
nici un antidot.

Mai mult, pânã la golul 4, Suarez a mai
lovit o datã bara, cu un ºut superb de la 25
de metri, iar Sturridge a ratat singur cu
portarul.

La adãpostul acestui avantaj consistent,
gazdele au ridicat puþin piciorul de pe ac-
celeraþie, însã au continuat sã stãpâneascã
jocul, în timp ce “tunarii” au dat senzaþia
cã ºi-au uitat bombele acasã. Acelaºi scor
s-a înregistrat ºi la pauzã, pentru ca în mi-
nutul 52 Sterling sã reuºeascã dubla ºi sã
facã 5-0!

Golul de onoare (dacã mai putea fi vor-
ba de aºa ceva?), a purtat semnãtura lui
Arteta, dintr-un penalty, la capãtul unei faze
în care Gerrard l-a faultat în careu pe Ox-
lade-Chamberlain.

BUNDESLIGA – ETAPA A 20-A

Vineri: M’gladbach – Leverkusen 0-1

(Heung-Min Son 62).
Sâmbãtã: Wolfsburg – Mainz 3-0 (R. Rodri-

guez 59 pen., Dost 66, L. Gustavo 75), Werder –
Dortmund 1-5 (Aycicek 89 / Lewandowski 26,
85, Mkhitaryan 41, 62, Friedrich 48), Nurnberg
– Bayern M. 0-2 (Mandzukici 18, Lahm 49),
Freiburg – Hoffenheim 1-1 (Schmid 68 / Modes-
te 85), Frankfurt – Braunschweig 3-0 (Flum 7,
Meier 43, Aigner 44), Hamburg – Hertha 0-3

(Allagui 15, A. Ramos 23, 38).
Duminicã: Stuttgart – Augsburg 1-4 (Rausch

62 / Milik 35, Hahn 43, 56, Werner 64; Titular la
gazde, Alexandru Maxim a evoluat pânã în mi-
nutul 63), Schalke – Hannover (dupã închiderea
ediþiei).

1. Bayern 56 10. Hannover* 24
2. Leverkusen 43 11. Hoffenheim 22
3. Dortmund 39 12. Frankfurt 21
4. Schalke* 34 13. Werder 20
5. M’gladbach 33 14. Stuttgart 19
6. Wolfsburg 33 15. Freiburg 18
7. Hertha 31 16. Nurnberg 17
8. Augsburg 31 17. Hamburg 16
9. Mainz 30 18. Braunschw. 12

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 23-A

Vineri: Espanyol – Granada 1-0 (H. Moreno
79; La gazde, Gabriel Torje nu a fost convocat).
Sâmbãtã: Valencia – Betis 5-0 (Mathieu 41,

Alcacer 44, 68, Feghouli 62, Vargas 79), Rayo –
Malaga 4-1 (I. Falque 26, 63, Arbilla 28, Larri-
vey 45 pen. / Iakovenko 72), Real M. – Villarreal
4-2 (Bale 7, Benzema 25, 76, Jese 64 / Mario 43,
Dos Santos 69), Almeria – Atl. Madrid 2-0 (Verza
80, 86 pen.).
Duminicã: Osasuna – Getafe 2-0 (O. Riera 6,

R. Torres 88; La oaspeþi, Ciprian Marica a jucat
pânã în minutul 40), Valladolid – Elche, Socie-
dad – Levante, Sevilla – Barcelona (toate dupã
închiderea ediþiei).
Astãzi: Celta – Bilbao (23:00).
1. Real M. 57 11. Celta* 25
2. Atl. Madrid 57 12. Getafe 25
3. Barcelona* 54 13. Osasuna 25
4. Bilbao* 43 14. Almeria 25
5. Villarreal 40 15. Malaga 24
6. Sociedad* 36 16. Granada 24
7. Sevilla* 31 17. Elche* 24
8. Valencia 31 18. Valladolid* 20
9. Espanyol 29 19. Rayo 20
10. Levante* 28 20. Betis 14

LIGUE 1 – ETAPA A 24-A

Vineri: Toulouse – St. Etienne 0-0.
Sâmbãtã: Marseille – Bastia 3-0 (Payet 13,

25, Gignac 55), Ajaccio – Rennes 3-1 (Faty
18, Andre 37, Cavalli 77 / Doucoure 33), Guin-
gamp – Reims 1-2 (Alioui 62 / O. Fortes 69,
Ayite 72), Lille – Sochaux 2-0 (Origi 3, Mendes
90+3), Montpellier – Evian TG 1-1 (Cabella
44 / Berigaud 31), Valenciennes – Nice 2-1

(Doumbia 26, Waris 88 / Maupay 75).
Duminicã: Nantes – Lyon 1-2 (Djordevici

84 / Lacazette 40, Gomis 77 pen.), Bordeaux –
Lorient, Monaco – Paris SG (ambele dupã închi-
derea ediþiei).

1. Paris SG* 54 11. Toulouse* 30
2. Monaco* 49 12. Bastia* 30
3. Lille 44 13. Nice 30
4. St. Etienne 41 14. Montpellier 28
5. Marseille 39 15. Rennes 27
6. Lyon 37 16. Guingamp 26
7. Reims 36 17. Evian TG 23
8. Bordeaux* 34 18. Valencien. 21
9. Nantes 33 19. Sochaux 15
10. Lorient* 32 20. Ajaccio 14

SERIE A – ETAPA A 23-A

Sâmbãtã: Fiorentina – Atalanta 2-0 (Ilicici 16,
Wolski 86; Constantin Nica a fost rezervã la vizi-
tatori), Udinese – Chievo 3-0 (Di Natale 56, Fer-
nandes 74, Agyemang-Badu 86), Napoli – Milan
3-1 (Inler 11, Higuain 56, 82 / Taarabt 8).
Duminicã: Torino – Bologna 1-2 (Immobile 5

/ Cristaldo 11, 24), Sampdoria – Cagliari 1-0 (Gas-
taldello 11), Parma – Catania 0-0, Livorno – Ge-
noa 0-1 (Antonelli 10), Verona – Juventus 2-2

(Toni 52, Taleb 90+4 / Tevez 4, 21), Lazio – Roma
0-0 (La gazde, ªtefan Radu a bifat toate minute-
le. În cealaltã tabãrã, Bogdan Lobonþ a fost re-
zervã), Inter – Sassuolo (dupã închiderea ediþiei).

1. Juventus 60 11. Milan 29
2. Roma* 51 12. Sampdoria 28
3. Napoli 47 13. Atalanta 27
4. Fiorentina 44 14. Udinese 26
5. Verona 36 15. Cagliari 24
6. Inter* 33 16. Bologna 21
7. Torino 33 17. Chievo 18
8. Parma* 33 18. Livorno 17
9. Lazio 32 19. Sassuolo* 17
10. Genoa 30 20. Catania 16
* - un joc mai puþin.

Raþ ar putea ajunge
în Primera

La o sãptãmânã dupã ce ºi-a reziliat de comun acord contac-
tul cu West Ham United, unul întins pe durata a opt luni, “umblã
vorba” cã Rãzvan Raþ (32 de ani) ar putea ajunge sã se dueleze
cu Messi sau Cristiano Ronaldo, în Primera.

Cadena SER a scris ieri cã Rayo Vallecano discutã cu funda-
ºul român, iar mutarea în Spania are ºanse mari sã se concreti-
zeze deoarece ºi jucãtorul îºi doreºte o “experienþã” în campio-
natul iberic.

Rayo Vallecano se aflã în acest moment pe locul 19 în
Primera – poziþie retrogradabilã, la patru puncte de salvare.

O nouã dramã a lovit lumea fotbalului!
Fostul stelist Maicon Pereira de Oliveira ºi-a
pierdut viaþa într-un accident rutier care a
avut loc sâmbãtã, la Doneþk. Informaþia a
fost publicatã pe site-ul oficial al lui ªahtior,
formaþie antrenatã de Mircea Lucescu ºi de
care aparþinea fotbalistul brazilian în vârstã
de 25 de ani.

“A fost un fotbalist talentat, un om des-
chis ºi prietenos. Maicon iubea viaþa, era un

Fostul stelist Maicon a decedat

în urma unui accident rutier
om care gândea pozitiv. Într-un mod tragic
ºi absurd, moartea a luat dintre noi o per-
soanã minunatã. Maicon avea doar 25 de ani.
E o loviturã grea pentru toatã lumea. FC
ªahtior îºi exprimã condoleanþele familiei
îndoliate ºi prietenilor. Odihneascã-se în
pace!”, a scris site-ul oficial al lui ªahtior
Doneþk.

Maicon a evoluat pentru Steaua în returul
sezonului 2010-2011, când a fost împrumu-

tat de la Volyn Luþk. La finalul
acelei ediþii de campionat, roº-
albaºtrii au refuzat sã plãteascã
800.000 de euro pentru un
transfer definitiv. La Steaua,
Maicon a reuºit 3 goluri în cele
8 partide în care a îmbrãcat tri-
coul roº-albastru.

Revenit în Ucraina, brazilianul
a fãcut pasul spre ªahtior Do-
neþk în 2012. A fost apoi împru-
mutat la Zorya Lugansk, pentru
ca în vara lui 2013 sã fie cedat
din nou, tot sub formã de îm-
prumut, la Ilyichivets Mariupol.

S P O R T  L A  T V ,  A S T Ã Z I  –
T R A N S M I S I I  Î N  D I R E C T
Digi Sport 2
14:30 – TENIS (F) – Turneul de la Doha (Qa-

tar): ziua întâi.
Digi Sport 3
18:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: BCM

„U” Piteºti – Steaua CSM / 19:45 – HANDBAL
(M) – Liga Naþionalã: CSA Steaua – Dinamo.

Dolce Sport 2
20:30 – TENIS (M) – Turneul de la Rotterdam

(Olanda): ziua întâi.
Eurosport
17:45 – FOTBAL – Turneu amical – Cupa

Atlanticului (Portugalia) / 21:15, 23:30 – SPOR-
TURI DE IARNÃ, Olimpiada de la Soci (Rusia).

Eurosport 2
21:15 – FOTBAL – Liga secundã germanã:

Munchen 1860 – Dusseldorf / 22:45 – FOTBAL
– Turneu amical – Cupa Atlanticului (Portugalia).

TVR 1

OLIMPIADA DE IARNÃ – la Soci (Rusia):
17:00 – BIATLON (M).

TVR 2
OLIMPIADA DE IARNÃ: 9:00, 13:00 – SCHI

ALPIN (F).
TVR 3
OLIMPIADA DE IARNÃ: 11:45 – SHORT

TRACK (M, F), 15:00 – PATINAJ VITEZÃ (F),
16:45 (alternativ) SANIE (F), PATINAJ VITEZÃ
(F), 18:35 – SANIE (F), 20:00 – Freestyle (M).

Reprezentativa de futsal a Italiei a triumfat, sâmbãtã searã, pentru
a doua oarã la un Campionat European, trecând în finala competiþiei
gãzduite de oraºul belgian Anwerp de Rusia, cu scorul de 3-1. Pen-
tru învingãtori au punctat Gabriel Lima (7), Murilo (14) ºi Giasson
(19), iar de cealaltã parte ºi-a trecut numele pe lista marcatorilor
Eder Lima (10).

“Regina” precedentelor patru ediþii, Spania, a cucerit brozul, im-
punându-se într-un meci spectacol în faþa vecinei Portugalia, 8-4.

La turneul final a participat ºi România, eliminatã în “sferturi”
chiar de finalista Rusia, scor 0-6. Pe locul ºase s-au clasat la final
tricolorii, din 12 echipe.

Italia a câºtigat titlul continental
la fotbal în salã
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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)

Stângă şi-a testat jucătorii pen-
tru a doua oară în stagiul de pregă-
tire care vrea să consolideze relaţii-
le de joc în echipa Craiovei. Nou-
tăţi au fost destule, dar în acelaşi
timp şi multe absenţe. Pleşan n-a
apucat încă să joace în 2014, iar
revenirea sa este prevăzută pentru
restartul sezonului, iar Sin, Câju,
Izvoranu, Adi Ionescu şi Precup au
fost şi ei doar spectatori la meciul
cu Cerno More Varna. Acesta s-a
disputat la 50 de kilometri de can-
tonamentul alb-albaştrilor, iar cro-
nicile de altădată ar fi notat un teren
impecabil în cadrul bazei „World of
sunrise” şi o temperatură în jurul a
20 de grade. Bulgarii, care se de-
clarau mândri de locul 6 ocupat
după tur, au avut primele ocazii, pe
superiorităţi în atac. Craiova a ri-
postat prin două lovituri libere ale
lui Ferfelea, una nimerind bara, iar
cealaltă l-a întins pe portarul bul-
gar, care a scos de pe linie. Chiar
dacă a fost foarte aproape de gol,
play-maker-ul Craiovei l-a lăsat pe
Varga să-şi testeze abilităţile la o fază
identică în startul părţii secunde şi
aşa a venit şi şutul peste zid, direct
în plasă a trimis decarul venit de la
Sportul. De altfel, fosta „gaşcă ne-
bună” având pe teren în partea a
doua întregul cvartet trimis în Bă-
nie. „Am simţit că trebuie să bat eu
şi am dat gol, m-al bucura să repet

Varga a bătut VarnaVarga a bătut VarnaVarga a bătut VarnaVarga a bătut VarnaVarga a bătut VarnaVarga a bătut VarnaVarga a bătut VarnaVarga a bătut VarnaVarga a bătut Varna
O lovitură liberă executată peste zid de atacantul adus din

Regie a adus succesul Craiovei în amicalul cu bulgarii
Universitatea Craiova – Cerno More Varna 1-0

A marcat: Varga 48.
Universitatea: Irimia (46 Brac) – Kitanovski (46 Cârjă), Pătraşcu,  Ljubinkovic, Velcovici (46 Vătăjelu) –

Vandelanoitte (46 Patriche) – Ganea (60 Şerban), Ferfelea, Valskis,  Varga – Voinea (46 Curelea) . Antrenor:
Ovidiu Stângă.

Cerno More: Kitanov – Venkov, Kotev, Stanchev, Atanasov – Palankov, Gheorghiev, Aleksandrov –
Kokonov, Bacari, Bojilov.  Antrenor: Giorgi Ivanov.

Nou-veniţii
au deja
nickname-uri

Jucătorii proaspăt sosiţi în
familia Ştiinţei au primit deja
porecle sau colegii le-au preluat
deja pe cele vechi. Stângă l-a
strigat pe Vătăjelu „Sarma”,
fiindcă „mi-a spus că nimeni nu-
i zice Bogdan, aşa că nu recu-
noaştea indicaţiile”. Kitanovski
este „Tancul”, evident prin
prisma gabaritului său, dar cel
mai original nickname i-a fost
dat lituanianului Nerijus
Valskis, care a fost „românizat”
cu apelativul Nelu.

Pentru cel mai important amical al juveţilor în Belek a venit special
din Spania şi directorul de imagine Gică Craioveanu, care a asistat la
meci alături de patronii echipei şi a făcut comentarii spumoase, dar şi
avizate. „Îmi place echipa, mai ales că a primit şi întăriri importante,
am pariat de la început pe acest proiect, suntem lideri şi am încredere
că vom promova. Peste toţi este Ferfelea, este un jucător „minci-
nos”, aşa cum îmi place mie să zic, scoate adversarul din joc şi crează
superioritate, deschide bine jocul” a spus „Gicanu”, care a trebuit să
revină în Spania la câteva ore după amicalul Craiovei. Un alt remarcat
al lui Craioveanu a fost lituanianul Valskis. Craioveanu a surprins
declarând că şi-ar dori să-şi facă retragerea oficială ca fotbalist la un
meci al CS Universitatea Craiova. „Mi-aş dori să joc măcar 15 minute,
ştiu că aş face faţă, vom vedea când se va întâmpla asta” a spus
fostul internaţional, care săptămâna aceasta va împlini 46 de ani.
Remarcatul lui Craioveanu şi al tuturor, Ferfelea, a spus la final: „Mă
bucură aceste aprecieri, mai ales atunci când vin la un om de fotbal,
un jucător extraordinar. Dacă are de gând să se retragă alători de noi,
ar fi o mare onoare pentru noi”.

gestul şi în campionat” a spus Var-
ga. Craiova a fost echipa superioa-
ră, avut mai mult posesia contra
bulgarilor, dar nu şi-a creat prea
multe ocazii prin faze c urs ive.
Stângă a explicat aces t lucru şi
printr-o oboseală resimţită de elevii
săi după programul intens de pre-
gătire, dar şi prin indisponibiliţile din
această perioadă.

Vătăjelu
pare cel mai mare câştig

Dintre noii veniţi, fundaşul stân-
ga adus de la Metalul Reşiţa, Bog-
dan Vătăjelu, a fost jucătorul care
aduce deja un plus evident. „Sar-
ma” l-a înlocuit pe „Baronul”, care
nici el nu făcuse o repriză slabă, dar
în cea secundă oltenii au creat de-
seori superioritate datorită acţiuni-
lor jucătorului de 21 de ani. Funda-
şul dreapta Tome Kitanovski a ară-
tat o determinare specific popoare-
lor ex-iugoslave, care-l ajută în de-
fensivă, însă la gabaritul său, tipic
unui fundaş central, macedoneanul
nu aduce aport ofensiv important,
fiind  destul de rigid. Dacian Varga
a excelat la lovitura liberă care a
adus victoria, dar este departe de
forma arătată cândva. Este evident
că anul în care nu a jucat nu a fost
recuperat aşa de repede, fizic nea-
vând resurse fizice suficiente. La

calităţile sale şi dorinţa de revenire
în prim-plan, Varga poate fi însă
extrem de important în retur. Val-
skis a făcut în schimb risipă de
energie şi a smuls câteva aprecieri
datorită apariţiilor în avanposturi,
însă nu a părut să fie totuşi jucăto-
rul atât de lăudat de Stângă şi reco-
mandat de zecile de goluri în liga
baltică. Patriche a jucat simplu, nu
a avut şi nici nu şi-a creat proble-
me, în timp ce Şerban poate fi o
soluţie de viitor, cu mai mult tupeu
şi implicare în joc. Belgianul Valde-
lanoite este supraponderal şi doar
experienţa şi alunecările l-au împie-
dicat să nu iasă şifonat după repri-
za pe care i-a acordat-o Stângă. E
riscant să mizezi pe un jucător de
27 de ani aflat în astfel de condiţie
fizică, chiar dacă plasamentul îl re-
comandă într-o anumită măsură.
Cât despre restul alb-albaştrilor, o
oarecare creştere se constată la Pă-
traşcu, folosit stoper în prima par-
te şi închizător în cea de-a doua.
De asemenea, Voinea a fost mai
activ decât Curelea, având şi mai
multe mingi, dar atacantul de 22 de
ani este prea temător în anumite du-
eluri, poate şi din cauza multitudinii
de accidentări apărute în lot. De
departe însă, Ferfelea este jucăto-
rul cel mai important în strategia lui
Stângă, în jurul său construindu-se
jocul Craiovei.

Craioveanu vrea să se retragă la CS Universitatea

Stângă, încântat de joc,
îngrijorat de accidentări

Ovidiu Stângă a stat tot timpul în picioare pe margine şi a dar
indicaţii fiecărui jucător în parte, de la modul cum aceştia trebuiau să
preia şi până la termeni tactici. Antrenorul a fost „sabotat” de rugă-
ciunile care răzbăteau de la moscheea din apropiere şi care au încetat
abia după pauză. La final, Stângă a declarat: „Este o victorie merita-
tă, muncită, venită pe un fond de oboseală. Ţinând cont de perioada
grea, băieţii se mişcă foarte bine, mă bucur că menţinem aceeaşi linie
pozitivă şi că ne creăm ocazii. Problema este că accidentările au
recidivat, este şi greşeala noastră, nu am făcut recuperarea corectă.
Vandelannoite este un jucător tipic fotbalului belgian – olandez, care
îşi face treaba. Rămâne să-l vedem şi data viitoare”.

Felix Grigore,
sărbătoritul din week-end

Directorul executiv al CS Universitatea Craiova, Felix Grigore, a
primit drept cadou de ziua sa victoria contra bulgarilor. La final, fostul
conducător de la Unirea Urziceni a spus: „Mă bucură cadoul băieţilor.
Eu aşteptam să marcheze Valskis, pentru că el îmi promisese că va
marca de ziua mea. Îl aştept în meciul următor. Cadoul cel mare sper
să fie promovarea, în vară. Băieţii se mişcă foarte bine, s-au integrat şi
cei care au venit acum. Nu au probleme de acomodare”.

Doi tineri au completat lotul
Pentru ultima săptămână de cantonament în staţiunea Belek, Ovidiu

Stângă îi poate verifica şi pe tinerii jucători Petre şi Voineag. Robert
Petre este junior născut în 1997 şi vine de la CSJ Ştiinţa Craiova, în
timp ce Andrei Voineag (20 de ani) a fost crescut la Şcoala Gică Po-
pescu, iar în ultimul an a evoluat în Liga a III-a,a Ştefăneşti. De ase-
menea, aseară trebuia să se alăture lotului şi juniorul Andrei Ivan, care
a participat la primul stagiu, iar apoi a fost la lotul naţional under 17. În
resortul unde este cazată Universitatea se mai află echipa a doua a
clubului Krâlia Sovetov Samara şi ungurii de la Pecs.

Secundul lui Sabău a spionat CSU
Echipa din seria a doua care a adus cei mai bine cotaţi jucători în

iarna aceasta, ASA Tg. Mureş, nu şi-a neglijat contracandidata la pro-
movare şi adversara din prima etapă din 2014 şi a trimis un spion la
meciul CSU – Cerno More. Secundul lui Ovidiu Sabău, Mircea Cojo-
caru, s-a deplasat de la cantonamentul mureşenilor de la Lara, staţiu-
nea în care Craiova a efectuat primul stagiu de pregătire, şi a notat de
dincolo de gardul micuţei arene ceea ce au arătat alb-albaştrii pe teren.
Acelaşi lucru aveau să-l facă şi oltenii, cu prilejul meciului ASA – Me-
talurg Rustavi. Mureşenii s-au întărit în iarna aceasta cu: N’Doye,
Hora, Voiculeţ, Sepsi, Ologu şi golgheterul seriei I, Bobi Verdeş.

Izvoranu,
afectat de decesul lui Maicon

După accidentarea din meciul cu Dynamo Dresda II, care îl poate
ţine o perioadă departe de gazon, Izvoranu a fost marcat de vestea
tragică a decesului fostului său coechipier de la Volyn Luţk, atacantul
brazilian Maicon, acesta sfârşind în urma unui accident rutier. „Era
un băiat special, mi-a fost chiar coleg de cameră în Ucraina şi ne-am
înţeles extraordinar. Sunt foarte afectat, nu-mi vine să cred” a spus
fundaşul Craiovei.


