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Băileştiul se dezvoltă ş i nu oricum. Pri-
marul Coste l Pistriţu a ajuns la concluzia
că a cest municipiu nu se poa te moderniza
într-un mod haotic, ci după un plan bine
cons truit. După mode lul cu c are operează
instituţiile  europe ne, şi edilul din Băileşti
vrea  să pună în aplicare  o stra tegie a mplă
de dezvolta re, care să s e întindă pe urmă-
torii şase ani şi să se a xeze pe  câţiva  pi-
loni. Educa ţia, s ănătate a şi cultura sunt
prio rităţile care ar tre bui să primeas că o
mare  atenţie  şi mulţi bani de la bug etul
loca l şi, îndeosebi, fonduri europene.  Nu-
mai anul trecut Primăria  Băileş ti a a cce-
sat 25 milioane de euro de  la Uniunea
Europeană.

Paradoxuri
istorice:
Şi spunând
adevărul nu li se
va da dreptate!

Ultimul număr al revistei „Vitra-
lii – Lumini şi umbre”, publica-
ţie editată de Asociaţia cadrelor mi-
litare în rezervă şi în retragere din
Serviciul Român de Informaţii, în
nota de acum consacrată, este cap-
tivant la lectură, excelând prin tex-
te incitante, bine scrise, argumen-
tate şi circumscrise strădaniei de a
extrage adevărul din „stratul gros
de zgură verbală” şi nu numai, am
adăuga, care se doreşte „Unica şi
Adevărata Relatare”.

Despre istorie,
patrimoniu şi nu
numai, cu Adrian
Cioroianu, la
Craiova
„Dacă istoria nu e o afacere,
din păcate patrimoniul
a fost un business strălucit”

Investiţiile nu se
opresc la Brădeşti:
„Important
e să laşi ceva
în urmă...”

La sfârşitul săptămânii trecute,
craioveanul Adrian Cioroianu, pro-
fesor –  calitate pe care, mărturi-
seşte, o acceptă înaintea celei de
istoric – şi decan al Facultăţii de
Istorie a Universităţii din Bucureşti,
a zăbovit câteva zile în oraşul natal,

onorând invitaţia de a conferenţia
în cadrul proiectului „Scriitori la
Tradem”. Tema, am spune, aproa-
pe nici nu conta, căci charismatic
cum este, tobă de cultură şi specia-
list incontestabil într-ale istoriei,
cum nu o dată a dovedit-o, ar fi atras
oricum un numeros public. A ales
să prezinte „O poveste fără Făt
Frumos. Istorie şi patrimoniu în
România după 1990”.

Reportaj
pag. 6 şi 7
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Simona Halep
câştigă turneul de la Doha

Simona s-a impus în finala Tur-
neului de la Doha, învingând-o pe
germanca Angelique Kerber (6-2,
6-3). Cap de serie numărul 7, ro-
mânca a confirmat forma arătată
anul trecut când şi-a adjudec at
primele şase trofee din carieră. Pe
lângă cecul robust în a cărei po-
sesie a intrat, Simona Halep se află
acum pe locul 9 în WTA.

ULTIMA ORĂ



2 / cuvântul libertãþii luni, 17 februarie 2014
actualitate

$1 EURO ...........................4,4813 ............. 44813
1 lirã sterlinã................................5,4630....................54630
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METEO

Ceaþã1 dolar SUA.......................3,2721........32721
1 g AUR (preþ în lei).......137,6798.....1376798
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BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES

GEORGE POPESCU

Ideologia ºi spectrul ei iluzoriuIdeologia ºi spectrul ei iluzoriuIdeologia ºi spectrul ei iluzoriuIdeologia ºi spectrul ei iluzoriuIdeologia ºi spectrul ei iluzoriu
Asistãm, în aceste ultime douã decenii în care

lumea însãºi acuzã o vertiginoasã metamorfo-
zã, la o acutizare a disputei de naturã ideologicã
aproape fãrã precedent în istorie; o bãtãlie acer-
bã, distribuitã cu un patetism maladiv ºi cu o
virtuozitate de cele mai multe ori ingenuã, între
susþinãtorii unei „drepte” subjugate conservãrii
actualului capitalism euro-atlantic ºi cei ai unei
„stângi” obsedate de virtuþile („demodate” ori
abolite) ale justiþiei sociale. Confruntarea, pe cât
de spectaculoasã se dovedeºte în cadrul unor
ºcoli de gândire de pe mapamond, pe atât de
frivolã a devenit, mai ales în ultima vreme, pe
scena politicã de la noi.

Recondiþionatã de prãbuºirea comunismului
real, graþie revoltelor populare cu regizori doar
bãnuiþi ºi, deci, încã necunoscuþi, dreapta, ghid
ºi far cãlãuzitor al unei tradiþii capitaliste secu-
lare ce ºi-a asociat, doctrinar, în ultima jumãta-
te de veac, piaþa liberã un suspect etalon al
democraþiei lipsite de fundamentul unei partici-
paþii directe, vede în stânga un reflex mumifi-
cat al  ideologiei marxiste. Incoerentã doctri-
nar, în numele aceleiaºi democraþii de vitrinã,
stânga revendicã ºi ea acuitatea aceleiaºi ideo-
logii, disociindu-se clamoros de vreo tradiþie
marxistã, ale cãrei temeiuri – cele cu adevãrat
legitime – nici nu dã semne cã le-ar cunoaºte,
în litera ºi în spiritul lor originare. Rezultatul,
stupefiant dar în mod ciudat eludat din dezba-
terea publicã, este un talmeº-balmeº aiuritor,

un fel de struþo-cãmilã înhãmatã la un car cu
osii tras pe un patinoar. Semnele acestei confu-
zii sunt la vedere: justiþia, cea socialã înainte de
toate, e calul de bãtaie al tuturor, de parcã mili-
ardarul neaoº cârmit la dreapta din trecuta postu-
rã de chioºcar pe la începutul anilor 90 s-ar fi
trezit, orbit de bogãþia încropitã ad-hoc, des-
cendenþa de clasã a unor Rockfelleri.

Adevãrul e cu totul altul ºi e straniu cât de
puþini, politicieni ºi analiºti, mai simt nevoia unui
minim efort de verificare ºi de elucidare a unor
aspecte ce þin de un elementar abecedar polito-
logic.

Termenul de ideologie a apãrut, destul de târ-
ziu (pe la finele veacului al XVIII-lea, în Fran-
þa, cu un semnificat pe cât de concret ºi, deci,
lãmuritor, pe atât de strãin de declasãrile se-
mantice ce aveau sã-l atribuie confruntãrii de
idei. Întâiul sãu sens era de ºtiinþã, disciplinã a
ideilor ºi a senzaþiilor”: un fel, timid, de sociali-
zare a filosofiei, cãreia tradiþia preponderent
metafizicã îi eluda valenþele sociale. Paradoxal,
prima loviturã avea s-o primeascã, când încã
era în faºã, Napoleon care, în 1812, decreta,
de pe piedestal „imperial”, aºadar despotic, cã
„Ideologia e aceastã tenebroasã metafizicã cã-
utând cu subtilitate cauzele originare ºi care vrea
sã întemeieze pe atari baze legislaþia popoare-
lor...”.

ªi oricât de paradoxal ar pãrea, lovitura suc-
cesivã ce-ar fi trebuit sã devinã cumva morta-

lã, îi aparþine lui Marx însuºi care, imputând-o
clasei dominante, o acuzã de a fi o mascã („o
îmbrãcãminte de idei”) menitã a disimula ade-
vãrata realitate din lumea socialã vie.

Devine astfel legitimã întrebarea privind, pe
de o parte, resemantizarea pozitivã a termenu-
lui în chiar interiorul marxismului, iar pe de altã
parte, nonºalanþa cu care îl folosesc „drepte-
le”, de azi ºi de ieri (sã nu uitãm terifiantele
derapaje fascisto-naziste), imputându-le sforãi-
tor tuturor „stângilor” (aici devine obligatoriu
referinþa la celelalte, egal terifiante, derapaje sta-
linisto-comuniste).

Însã, în praxisul politicii (fie ºi reale) ºi în
ciuda oricãrei nevoi de disociere, asumãrile „ideo-
logice” nu depãºesc limita confuzei istorii a ter-
menului. Cãci, observând spectrul confruntãri-
lor de acum, de la noi ºi de peste tot, e dificil,
dacã nu chiar imposibil, a reuºi determinãri dife-
rite în sensul concret social al deciziilor de pute-
re. Prin 1998, un premier italian de stânga, pe
deasupra fost comunist, Massimo D’Alema, afir-
ma, la Londra, cã, contrar oricãror aºteptãri,
guvernul sãu reuºise performanþa celei mai mari
ºi mai profunde privatizãri din toatã istoria þãrii
sale. ªi aºa ºi a fost. Iar Victor Ponta, la rândul
sãu, e sedus de acelaºi elan, al privatizãrilor,
mai exact, a ceea ce a mai rãmas dupã ce s-a
vândut tot. Ca fier vechi ori ca dote de simbrie
în contul unor instituþii globale substitute, în
noua mitologie capitalistã, unor instanþe divine.

ªedinþã
de urgenþã
la PNL asearã

Surse apropiate Partidului
Naþional Liberal (PNL) au
declarat cã, asearã, condu-
cerea formaþiunii urma sã se
reuneascã într-o ºedinþã de
urgenþã, în care unul din
subiectele de discuþie ar fi
putut fi soarta Uniunii
Social-Liberale (USL),
potrivit Realitatea.net. Liderii
de filiale PNL, vicepreºedin-
þii partidului ºi liderii grupu-
rilor parlamentare se numãrã
printre cei convocaþi asearã,
de la ora 18.00, pentru o
reuniune neoficialã cu
preºedintele Crin Antonescu,
prim-vicepreºedintele Klaus
Iohannis ºi secretarul general
Eduard Hellvig, au precizat
sursele citate. ªedinþa avea
în vedere o analizã a manda-
tului de negociere pentru o
nouã reuniune a USL, în
aceastã dimineaþã dimineaþã,
în care sã se discute propu-
nerile liberalilor pentru cele
patru portofolii din Guvern.
De asemenea, liderii PNL
urmau sã stabileascã strate-
gia parlamentarã în cazul în
care premierul Victor Ponta
îºi menþine solicitarea pentru
înfiinþarea unui post de
vicepremier alocat Partidului
Conservator, iar blocajul din
USL va continua.

Dãianu a
transmis, ieri, cã-
tre HotNews.ro,
câteva precizãri
privind veniturile
brute câºtigate în
ultimele douã luni
din 2013, menþi-
onând cã “venitul

meu brut din decembrie 2013 cuprinde, alãturi de
salariul brut, o primã de vacanþã anualã (echiva-
lând cu un salariu) de care beneficiazã lucrãtorii
ASF ºi pe care am ridicat-o în acea lunã si o
primã de sfârºit de an. De aici apare discrepanþa
mare faþã de noiembrie ºi celelalte luni”. Alte
exemple de venituri ale angajaþilor ASF, toþi cu
nume importante în politicã, pentru aceleaºi douã
luni din 2013, sunt urmãtoarele: Laura Chiþoiu
(soþia ministrului demisionar al Finanþelor, Da-
niel Chiþoiu) - 19.059 euro, Cristina Zgonea
(fosta soþie a preºedintelui Camerei Deputaþilor,
Valeriu Zgonea) - 16.700 euro, Aura Socol (so-
þia lui Cristian Socol, consilier al premierului) -

Salariile de mii de euro din ASF ºi explicaþiile instituþiei
Supravegherea costã mult în România. Potrivit
Realitatea.net, preºedintele Autoritãþii de Suprave-
ghere Financiarã (ASF), fostul liberal Dan Radu
Ruºanu, este, aºa cum era de aºteptat, cel mai bine
plãtit angajat al ASF, numai în ultimele douã luni din

16.067 euro, Iuliana Scutaru (soþia deputa-
tului PNL George Scutaru) - 15.356 euro,
Remus Cãtãlin Câmpeanu (fiul ministrului
Muncii, Mariana Câmpeanu) - 10.822 euro,
Daniela Motreanu (soþia deputatului PNL Dan
Motreanu) - 13.178 euro, Ana Maria Tudor
(fiica vicepremierului Gabriel Oprea) - 9.844
euro.

Scuza ASF: Toate rudele politicienilor au fost
angajate mai demult

Într-o intervenþie în emisiunea „Deschide
Lumea”, de la Realitatea TV, purtãtorul de cu-
vânt al ASF, Radu Soviani, a explicat faptul cã
salariile de aici sunt sub cele din Banca Naþio-
nalã a României. „ASF a fost de la început trans-
parentã în privinþa  politicii de salarizare ºi cu-
noaºteþi comunicarea prin care am spus cã pre-
ºedintele are 14.000 (n.r. - euro) net, prim-vi-
cepreºedintele 12.000, vicepreºedintele la fel.
Toate celelalte salarii sunt potrivit legii ºi sunt la
un nivel mai mic decât cele întâlnite în Banca
Naþionalã a României”. Potrivit lui Soviani,

nivelul ridicat al unor venituri poate avea legã-
turã cu anumite prime: „E posibil ca în unele
cazuri salariile din noiembrie ºi decembrie
sã includã fie prima de vacanþã, fie prima de
sfârºit de an ºi de aceea pentru noiembrie
sau decembrie e posibil ca veniturile brute
comunicate sã fie mai mari decât salariile.
Prima de vacanþã nu poate depãºi nivelul unui
salariu lunar”. Purtãtorul de cuvânt al ASF a
explicat ºi cum au fost angajate mai multe
rude de politicieni în cadrul instituþiei. „Ei
au fost în fostele comisii de supraveghere.
Doamna Zgonea a fost angajatã de CSA în
2006, doamna Scutaru în 2006. Nu vorbim
de persoane angajate de ASF. Motivul cã e
soþul cuiva nu e suficient  pentru a fi dat
afarã când s-a creat ASF. Doamna Chiþoiu,
din 2006. Aura Socol e un bun profesor de
economie, cred cã e angajatã dupã înfiinþa-
rea ASF. Fiul doamnei Câmpeanu, angajat
dupã înfiinþarea ASF. Ana Maria Tudor, fii-
ca vicepremierului Oprea, în 2012, înainte
de înfiinþarea ASF”, a spus Soviani.

2013 acesta având un venit brut total de 72.094 euro,
informeazã Hotnews.ro. Urmãtorul în acest clasa-
ment este prim-vicepreºedintele Daniel Dãianu, cu
un venit brut de 68.042 euro în noiembrie ºi decem-
brie 2013 (17.096 euro ºi respectiv 50.946 euro).

ªedinþa Curþii Constituþionale a
României (CCR) pentru analiza pro-
iectului de revizuire a Constituþiei s-a
încheiat ieri, în jurul orei 15.00, ju-
decãtorii Curþii gãsind 25 de elemen-
te de neconstitutionalitate, potrivit

Proiectul de revizuire a Constituþiei: Judecãtorii CCR au încheiat
dezbaterile, 25 de elemente sunt neconstituþionale

unor surse din cadrul instituþiei. Ju-
decãtorii au dat deja votul în legãturã
cu decizia Curþii, urmând sã fie re-
dactatã minuta care va fi transmisã
spre publicare în Monitorul Oficial.
CCR a început vineri dezbaterea pro-

iectului de modificare a Constituþiei.
La finalul reuniunii de sâmbãtã, pre-
ºedintele Augustin Zegrean declara cã
fuseserã analizate primele 102 arti-
cole, precizând cã au fost gãsite ele-
mente de neconstituþionalitate la apro-

ximativ 10 articole. Potrivit unor sur-
se din CCR, la modificãrile de la arti-
colele 3 (Teritoriul), 23 (Libertatea
individualã) ºi 28 (Secretul corespon-
denþei) ar exista probleme de necon-
stituþionalitate.
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Comisia Europeană îşi face în
săptămânile viitoare bagajele, lă-
sând nerezolvabilul din manda-
tul său „moştenire” c elor  care
vor ac cede în funcţii de decizie
după „înc urcatele” alegeri euro-
parlamentare din luna mai.  Şi
pentru noi românii marea frus-
trare rămâne neac c ederea în
spaţiul Sc hengen,  după ce toate
exigenţele tehnice au fost înde-
plinite. Exemplar. Supralic itarea
MCV, c a ultim argument la fap-
tul că România are probleme în
zona justiţiei ş i luptei c ontra c o-
rupţiei, a fost o decizie emina-
mente politică. Dar realmente ilo-
gică. Fiindcă, fără exc epţie, în

MIRCEA CANŢĂR

O greşeală a lui Jose Manuel Barroso
toate rapoartele MCV ins tituţiile
cheie în înfăptuirea actului de
justiţie şi de combatere a corup-
ţiei, nu le mai enumerăm,  au fost
sis tematic evidenţiate pentru ac-
tivitatea lor. Numai că şi la în-
tocmirea menţionatelor rapoarte
MCV a contat „aportul propriu”,
ceea c e nu se mai spune, al c o-
zilor de topor. Libera c irc ulaţie
între ţările membre ale Uniunii
Europene a c ons tituit unul din
fundamentele construcţiei UE şi,
în acelaş i timp, un vector al va-
lorificării culturii vechiului con-
tinent. Odată cu votarea limitării
imigraţiei (50,3% în Elveţia) s -a
dezvoltat o idee periculoasă, con-

form căreia trebuie organizate
referendumuri pentru adoptarea
unor politici antiimigraţioniste,
după modelul helvet, şi în alte
ţări. Practic  s-a deschis o cutie
a Pandorei. Nu puţine partide an-
tieuropene în alegerile europar-
lamentare vor avea c a mesaj pre-
cumpănitor  tocmai ac est lucru.
Şi nu este vorba doar de Frontul
Naţional al Marinei Le Pen, din
Franţa, care nu c onduce în toa-
te sondajele de opinie,  dar es te
devansat c u doar două procente
de UMP (22%) ş i deţine un
avans de 4 procente în faţa so-
cialiş tilor,  aflaţi la putere. Es te
doar un exemplu.  Se va spune

că problema Schengen a Româ-
niei nu mai es te,  de o vreme,  a
Comisiei Europene, a Parlamen-
tului European, şi decizia apar-
ţine s tatelor  membre – dec i es te
una politică – care ridică obiec-
ţii. Aşa stau lucruri, dar „proble-
ma” a fost...  a Comisiei Euro-
pene.  Şi preşedintele ei,  Jose
Manuel Barroso, o putea tran-
şa, aşa c um putea,  ş i înc ă poa-
te, „scoate din discuţie” rapor-
tul MCV, un anac ronism din
moment ce s-a vorbit de un sis-
tem unic de monitorizare a tu-
turor s tatelor  membre UE. Nu
s-au spus prea multe luc ruri
despre conţinutul rec entei întâl-

nir i a preşedintelui CE,  Jose
Manuel Barroso, cu preşedintele
român, Traian Băsescu,  dar pro-
babil că şi ac eastă c hestiune,  a
amânării sine-die a acc ederii la
Sc hengen, a fost acroşată.  Ro-
mânia, ş i detaliul se c unoaş te,
este un grănic er destoinic  al
UE, pe f lancul său sudic , cu s i-
guranţă mult mai de nădejde
dec ât alte ţări. I s-a făcut o ne-
dr epta te imen să,  re demo n-
s trându-se c ă în UE unii sunt
mai egali ca alţii.  Iar  România
joacă rolul iepuraşului din în-
tâmplarea cu ursul c are a avut
invitaţi toţi „prietenii” săi din
pădurea liberă.

Acest împrumut se înscrie în
strategia prioritară a EIB de a spri-
jini IMM-urile din Europa, în mod
special în actualul context econo-
mic dificil. În acest scop, EIB îşi
uneşte forţele cu instituţii financiare
bine consolidate, precum BCR Lea-
sing, care cunosc piaţa locală şi
care numără printre clienţii lor în-

EIB extinde sprijinul pentru IMM-uri şi municipalităţi
Banca Europeană pentru Investiţii (European

Investment Bank- EIB) acordă BCR Leasing un
împrumut de 15 milioane Euro pentru finanţarea
întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), a întreprin-
derilor cu capitalizare medie şi a entităţilor publi-

ce din România care implementează proiecte în
industrie, servicii şi infrastructură. Imprumutul
de 15 milioane Euro acordat BCR Leasing IFN SA
reprezintă o primă tranşă dintr-o linie de credit
totală de 75 milioane Euro convenită cu EIB.

treprinderi mici şi mijlocii, între-
prinderi cu c apitalizare medie şi
entităţi publice. În particular, IMM-
urile vor fi sprijinite în activitatea
de achiziţie, renovare sau extinde-
re a activelor corporale (cu excep-
ţia terenurilor), de investiţii în cer-
cetare şi dezvoltare, de consolida-
re a reţelelor de distribuţie pe pie-

ţele naţionale sau pe alte pieţe din
UE şi în acoperirea cerinţelor de
capital de lucru pe termen mediu
şi lung pentru finantarea activităţi-
lor comerciale obişnuite.
„Aceste entităţi reprezintă
motorul economiei româneşti”

Entităţile din sectoarele publice
care întreprind investiţii în infras-
tructură la scară mică şi medie sau
investiţii comunitare sustenabile vor
fi eligibile pentru a beneficia de asis-
tenţă în scopul îmbunătăţirii servi-
ciilor publice în domeniul transpor-
tului, energiei, deşeurilor, telecom-
unicaţiilor, apei, sănătăţii,educaţiei şi
locuinţelor sociale. “Fondurile EIB
vor fi disponibile cu ajutorul unui
nou intermediar al EIB– BCR Lea-
sing – în vederea facilitării accesu-
lui IMM-urilor, întreprinderilor cu
capitalizare medie şi municipalităţi-
lor la finanţări pe termen lung. Noua
facilitate va consolida asistenţa acor-
dată de EIB către IMM-uri şi între-
prinderi cu capitalizare medie şi va
sprijini competitivitatea şi produc-
tivitatea acestora. Dat fiind că aceste
entităţi reprezintă motorul economiei
româneşti, această operaţiune va

avea un impact pozitiv asupra per-
spectivelor de creştere economică
şi de creare a locurilor de muncă”,
a declarat Mihai Tănăsescu, vice-
preşedinte EIB responsabil pentru
România.
“Finanţarea noastră
are o strânsă legătură
cu economia reală”

Împrumutul EIB către BCR Lea-
sing este acordat în baza Planului
Comun IFI pentru Dezvoltare în
Europa Centrală şi de Sud-Est, care
este destinat să îmbunătăţească
accesul la finanţări pe termen lung
pentru IMM-urile din Europa în
vederea ameliorării efectelor crizei

financiare. “Finanţarea noastră are
o strânsă legătură cu economia re-
ală şi cu sectorul de producţie. Noi
avem convingerea că dezvoltarea
resurselor financiare pe care am
întreprins-o împreună cu EIB va
ajuta firmele locale şi utilităţile pu-
blice să devină mai eficiente, ino-
vatoare şi competitive. Depunem
toate eforturile pentru a oferi ser-
vicii inteligente de intermediere fi-
nanciară în scopul sprijinirii eco-
nomiei româneşti în ansamblu şi al
sprijinirii societăţii în realizarea ni-
velului de dezvoltare al UE”,  a
subliniat Bogdan Speteanu, CEO
al BCR Leasing.

MARGA BULUGEAN

Promoţia la creditele de nevoi personale „Ex-
presso”, demarată de BRD în luna octombrie a
anului trecut,  se prelungeşte, în aceleaşi condiţii,
până la sfârşitul lunii februarie a anului curent.
Dobânda fixă standard oferită de bancă este de
10% (8,90% în cazul clienţilor cu venituri domi-
ciliate la BRD), iar comisioanele de analiză a do-
sarului şi de administrare lunară au fos t reduse la
0. Pentru un credit de 15.000 lei acordat pe o du-
rată de 5 ani, Dobânda Anuală Efectivă (costul total
al c reditului, care încorporează dobânda nominală
şi toate celelalte costuri legate de finanţare) este
astfel, până la sfârşitul promoţiei, de 10,61% (în

Se prelungeşte promoţia la creditele
de nevoi personale „Expresso”

cazul domicilierii veniturilor la BRD) sau de 11,82%
(fără domic ilierea veniturilor). „Clientul are posi-
bilitatea alegerii formulei de c reditare pe care o
doreşte. Opţiunile pornesc de la perioada de cre-
ditare (maximum cinci ani),  cuantumul (până la
maximum 65.000 de lei) sau modalitatea de ram-
bursare (în rate constante sau desc rescătoare). La
acordarea c reditului sunt luate în calcul orice fel
de venituri - de la salarii, pensii, venituri din acti-
vităţi independente, până la dividende, venituri din
chirii sau rente viagere”,  se prec izează într-un
comunicat de presă al BRD.

MARGA BULUGEAN
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Situatã în partea de nord a ju-
deþului Dolj, la numai 30 de kilo-
metri de Craiova, comuna Brãdeºti,
se întinde pe o zonã cu dealuri
scunde ºi vãi înguste. Aproape
5000 de locuitori sunt împãrþiþi în
ºase sate: Brãdeºti-Centru, Brãdeº-
tii-Bãtrâni, Tatomireºti, Rãcarii de
Jos, Meteu ºi Piscani. De fapt, în
curând satul Rãcarii de Jos va re-
veni la numele de pe vremuri, Rã-
cari, pentru cã oamenii de aici au
vrut acest lucru ºi l-au obþinut în
urma unui referendum. „A fost
dorinþa localnicilor aºa cã am or-
ganizat un referendum în urma
cãruia s-a stabilit revenirea la ve-
chea denumire. Pe noi nu ne în-
curcã cu nimic, aºa cã le-am res-
pectat dorinþa. Au fost destui care
au spus cã ei s-au nãscut în Rã-
cari ºi de asta îºi doresc schimba-
rea denumirii, astfel cã, am depus
deja toatã documentaþia în vede-
rea schimbãrii denumirii satului“,
ne-a explicat primarul comunei
Brãdeºti, Ion Rãcãreanu.

Premiat pentru
dezvoltarea
localitãþii

Ca un bun gospodar, lucru con-
firmat ºi prin obþinerea premiului
“Cel mai bun primar de comuna
din Regiunea Oltenia”, în decem-

Investiþiile nu se opresc la Brãdeºti:

„Important e sã laºi ceva în urmã...”„Important e sã laºi ceva în urmã...”„Important e sã laºi ceva în urmã...”„Important e sã laºi ceva în urmã...”„Important e sã laºi ceva în urmã...”

Pentru cã nu este departe de oraº, are acces la drumul euro-
pean 70, comuna Brãdeºti este o zonã cu potenþial uriaº pentru
evntuali investitori. Pe care autoritãþile spun cã-i aºteaptã cu
braþele deschise, dar ºi cu ceva facilitãþi, ca sã le fie uºor la
demararea unei afaceri. “Într-adevãr, este o zonã cu potenþial de
dezvoltare la noi. Avem o platformã cu hale industrial care pot fi
închiriate de eventuali investitori, aceºtia beneficiind de toate
utilitãþile. Avem gaze, iluminat, alimentare cu apã ºi, bineînþeles,
ºi canalizare când va fi gata. Numai sã fie ei dispuºi sã investeas-
cã, pentru cã loc este suficient”, ne explicã Ion Rãcãreanu.

„Aº vrea sã pot face mai multe pentru oamenii de aici, pentru
cã sunt oameni liniºtiþi, ºi meritã sã se bucure de un trai mai bun.
Pânã în 2008 nu era nimic. Nici apã, nici asfalt..., dar acum, cã le-
am fãcut pe astea, nu însemnã cã trebuie sã ne oprim. Nici nu
intenþionãm. ªi pentru un vot sau douã în plus. Funcþia asta e
vremelnicã. Azi eºti, mâine nu mai eºti primar. Dar, zic eu, este
foarte important sã laºi ceva în urmã ºi asta încerc, împreunã cu
toþi cei de aici, angajaþi ai primãriei ºi consilieri locali: sã lãsãm
ceva bun în urma noastrã, sã dezvoltãm zona asta... ”, mai spu-
ne primarul comunei Brãdeºti, Ion Rãcãreanu.

Situatã nu departe de Craiova, pe
drumul european 70, comuna Brã-
deºti se modernizeazã de la o zi la
alta. Sunt lucrãri de infrastructurã
finalizate sau în derulare, sunt mul-
te proiecte în aºteptare, numai bani
sã fie... Autoritãþile locale spun cã
e o comunã cu multe lucruri fru-
moase, cu oameni liniºtiþi, care îºi
vãd de treburile lor, oameni pentru
care meritã sã te zbaþi, ca sã le îm-

brie 2013, la Braºov, în cadrul Galei
APL.H, Administraþia localã la
înãlþime, pentru impactul major
avut în dezvoltarea localitãþii pe
care o reprezintã, primarul Ion Rã-
cãreanu se preocupã de nevoile
tuturor localnicilor, deºi este per-
fect conºtient cã nu-i poþi mulþumi
pe toþi. De altfel, în biroul sãu este
un dute-vino continuu, oamenii
intrã, îºi spun pãsurile sau vin cu
vreo hârtie la semnat ºi îi rezolvã
pe toþi, pentru cã administraþia,
spune el, aºa se face, când are
omul nevoie.

Încet, încet, comuna Brãdeºti
ºi-a schimbat faþa, iar lucrurile se
miºcã în continuare. Toate ºcolile
ºi grãdiniþele din satele component
au fost modernizate, au centrale
proprii aºa încât cei mici sã aibã
asiguratã încãlzirea ºi, mai mult
decât atât, în acest moment se lu-
creazã de zor la o grãdiniþã nou-
nouþã, în Brãdeºti, lângã ºcoalã.
Fondurile au fost obþinute de la
Ministerul Educaþiei prin BERD ºi
BEI, iar în toamna acestui an noul
spaþiu va fi gata sã-i primeascã pe
cei mici. “Lucrãrile au demarat
astã-toamnã, dar au mers foarte
bine. Clãdirea a fost ridicatã de
la zero, iar acum este ºi acoperitã.
Se lucreazã la interior, iar pânã în
toamnã va fi gata amenajatã, cu
mobilier ºi tot ce e nevoie pentru

ca preºcolarii sã se simtã
bine”, mai spune Ion Rãcã-
reanu. În plus, a fost finali-
zatã reþeaua de iluminat pu-
blic stradal, care este moder-
nã ºi, de când a fost pusã în
funcþiune, a scãzut ºi numã-
rul infracþiunilor comise
noaptea pe raza localitãþii.

Proiecte multe,
bani puþini

Dar investiþiile nu se
opresc aici pentru cã proiec-
tele sunt multe: prin progra-
mele de dezvoltare localã sunt în
plan o bazã sportivã multifuncþio-
nalã, podul în satul Tatomireºti,
extinderea reþelei de alimentare cu
apã, reþea de canalizare ºi, bineîn-
þeles asfaltarea drumurilor ºi strã-
zilor. De altfel, prin fonduri euro-
pene este în lucru ºi ar trebui sã se
încheie la începutul lunii iunie, as-
faltarea drumului care leagã Rãca-
rii de Jos de comuna Coþofeni, ce
este paralel cu DE 70 Craiova – Fi-
liaºi ºi are o lungime de 11 km. “Noi
ne-am dori multe lucruri, de fapt
localnicii de aici au nevoie, însã
nu prea sunt bani. Sperãm sã pri-
mim mãcar pentru finalizarea lu-
crãrilor începute, pentru cã dezvol-
tarea infrastructurii este o priori-
tate pentru mine”, ne mai explicã
primarul comunei Brãdeºti. Nevoie
ar fi ºi de un sediu nou de primãrie,
pentru cã actuala clãdire, deºi nu
s-ar zice – pentru cã a fost reabili-
tatã, modernizatã ºi cosmetizatã
atât cât s-a putut – are 100 de ani.
Zâmbind, primarul adaugã cã au
fost investite fonduri de la bugetul
local ºi în modernizarea farmacii-
lor, pentru cã au ajuns medicamen-
tele sã se vândã mai bine decât bã-
utura, ceea ce înseamnã cã oame-
nii îmbãtrânesc…

Nici zãpada cãzutã, care a fost
foarte bunã pentru agriculturã, nu
a luat pe nepregãtite autoritãþile lo-
cale. Au utilaje proprii, un tractor
cu plug ºi un buldoexcavator, cu
care au curãþat drumurile ºi s-au
descurcat foarte bine. Pentru oa-
meni a fost bunã zãpada, pentru
cã din agriculturã trãiesc. Mai
mult, satul Rãcarii de Jos este ves-
tit pentru legumicultorii sãi, local-
nicii având tradiþie în domeniu. Au
pus déjà rãsadurile, cu care vor ieºi
curând în pieþele din Craiova. În
rest, oamenii îºi duc traiul liniºtiþi,
ºi aºteaptã de pe acum cea mai
mare sãrbãtoare a lor, Ziua Comu-
nei, la început de mai, eveniment
pentru care ºi autoritãþile locale
încep deja sã se pregãteascã.

bunãtãþeºti traiul. Tocmai de aceea
primarul spune cã important este sã
laºi ceva în urmã, aºa cã acum se
lucreazã la o grãdiniþã nouã, iar lu-
crãrile la sistemul de alimentare cu
apã ºi asfaltãrile aºteaptã doar ca
vremea sã se îmbunãtãþeascã... În
aceste condiþii, ºi investitorii sunt
aºteptaþi cu braþele deschise ºi cu
destule facilitãþi pe care autoritã-
þile le pun la dispoziþie.
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Ultimul numãr al revistei „Vitralii – Lumini
ºi umbre”, publicaþie editatã de Asociaþia ca-
drelor militare în rezervã ºi în retragere din Ser-

Preselecþia presupune trei probe: proba de
dicþie (se va regãsi în discuþiile libere purtate
cu juriul), proba de improvizaþii pe teme date
(trebuie sã dezvoltaþi o poveste pornind de la
câteva cuvinte cheie date de juriu) ºi proba de
talent (la alegere dans, muzicã, actorie). În Cra-
iova preselecþiile au loc duminicã 9 martie, în
intervalul orar 10.00-18.00, la Palatul Copiilor
situat în strada „Si-
mion Bãrnuþiu” nr.
20. Nu se percep
taxe de participare.
Tabãra de FILM se
va desfãºura în pe-
rioada 15 iulie – 15
august 2014 ºi vor
participa copiii se-
lectaþi ºi o echipã
de profesioniºti în
domeniu. Copiii
vor participa la
cursuri de: actorie,
de dicþie, de miºca-
re scenicã, introdu-
cere în arta teatru-

„Într-o societate democraticã, la un moment
dat, vine timpul când adevãrul – oricât de ne-
plãcut ar fi sã-l auzi, oricât de nepolitic ar fi
sã-l spui – trebuie totuºi rostit”. Deºi, parcã,
din toate textele publicate în numãrul de faþã o
afirmaþie a generalului colonel (r.) dr. Constan-
tin Olteanu, fost ministru al Apãrãrii Naþionale,
dar ºi deþinãtor al altor demnitãþi, într-o discu-
þie (partea a II-a) cu istoricul Alex Mihai Stoe-
nescu, rãmâne tulburãtoare. Armata, în 1989, a
acþionat cum a fost comandatã. „A fost pentru
prima oarã în istorie când Armata românã a
luptat fãrã sã ºtie cine este inamicul”. E cu-
tremurãtor ceea ce declarã Constantin Olteanu.
Mai mult decât... QED. Întrebãri esenþiale ale
obsedantei revoluþii din decembrie 1989 încã
dãinuie ºi abordarea netedã, puerilã a multor
politologi ºi istorici descumpãneºte. Tocmai
în acest context, demersul publicistic al unor
oameni aparþinând intelligence-ului, aflaþi în
punctele cheie ale unui sistem, inclusiv de apã-
rare, demolat din temelii, meritã cunoscut. Deºi,
chiar spunând adevãrul, prin probe de netã-
gãduit, este greu de crezut cã li se va da ºi
dreptate. Existã ºi o anumitã inculturã politicã,
ºi ea explicabilã. Despre puterea comunistã se
vorbeºte ºi acum, - imagine destul de nebu-
loasã - de parcã ar fi fost vorba de un bloc
absolut compact, în care subdiviziunile com-

ponente n-ar fi existat. Suntem de multã vreme
aºa cum suntem. Nu-i o chestiune de acum 10
ani, de acum 40 de ani sau o moºtenire a comu-
nismului. Care a avut pãcatele lui, inclusiv pe
acela de a scoate ce e mai rãu din noi. Noi aveam
probleme ºi înainte. De flexibilitate. Pliaþi pe for-
me de relief exterioare, n-am avut consecvente
forme proprii. Exceptând o perioadã, pentru care
facem trimitere, între altele, la trilogia, recent apã-
rutã, coordonatã de Lavinia Betea despre Nico-
lae Ceauºescu. Când ºi astãzi, ºi a spus-o un
istoric ºi politolog american, Tony Judt, la Cole-
giul Noua Europã, „comunismul rãmâne mare-
le pericol, pentru cã nu e compromis”, deºi Marx
nu e mai rãspunzãtor de crimele comuniste decât
apostolul Pavel pentru crimele Inchiziþiei. ªi nu
ne mai întindem. Zdrobiþi realmente prin raportul
„Comisiei Tismãneanu”, care reia ca laitmotiv for-
mula „regim ilegitim ºi criminal”, cu funcþia ei
retoricã nu doar normativã, chiar dacã aºa ceva
nu se mai judecã ºi a rãmas pe buzele vulgului
impertinent ºi necruþãtor, misiunea autorilor vo-
lumului „Adevãruri incomode – Decembrie
1989” ºi a întregii pledoarii pro domo, rãmâne
una dificilã. Destui fãcând încã figura unor ob-
sedaþi de comunism. ªi reiterez: autorii volumu-
lui pomenit, poate, chiar spun adevãrul. Fiindcã
au avut în mânã toate cãrþile, fãrã a anticipa dez-
nodãmântul final.

viciul Român de Informaþii, în nota de acum
consacratã, este captivant la lecturã, excelând
prin texte incitante, bine scrise, argumentate ºi
circumscrise strãdaniei de a extrage adevãrul
din „stratul gros de zgurã verbalã” ºi nu
numai, am adãuga, care se doreºte „Unica ºi
Adevãrata Relatare”. Editorialul numãrului 17
al revistei anunþã însã apariþia volumului „Ade-
vãruri incomode – Decembrie 1989”, sub co-
ordonarea redacþiei menþionate [Director: col.
(r.) Filip Teodorescu – consultanþi ºtiinþifici acad.
Dinu C. Giurescu, prof. univ. dr. Ioan Scurtu,
prof. univ. dr. Corvin Lupu, conf. univ. dr.   Aurel
David, redactor-ºef - general de brigadã (r.) prof.
univ. dr. Cristian Trancotã], ceea ce înseamnã
o abordare ineditã a desfãºurãrii evenimente-
lor din Decembrie 1989, neîndoielnic o revolu-
þie. Mai exact, o abordare dintr-o altã perspec-
tivã. I-am spune necesarã. Vaccinaþi la deriva
totalitarã, nu putem face abstracþie de faptul cã
istoria este un discurs explicativ, o naraþiune
bazatã pe fapte reale, care trebuie analizate prin
grila epistemologicã: ce fel de cauzalitate ur-
mãresc autorii? În funcþie de ceea ce istoricii
considerã important, cauzele ºi efectele vor fi
altele. Inspirat ºi mai ales sugestiv se dove-
deºte citatul aparþinând fostului vicepreºedin-
te al SUA, Al Gore, care deschide proiectul edi-
torial al revistei „Vitralii – Lumini ºi umbre”:

Preselecþii pentru „Tabãra de Film”
Tinerii talentaþi din Craiova sunt aºteptaþi sã participe la preselecþiile celei

de-a IV-a ediþii a proiectului “Tabãra de Film”. În acest an, organizatorii ºi-au
propus ca în cadrul unei caravane desfãºurate în principalele oraºe sã desco-
pere ºi sã selecteze copii ºi tineri cu talente deosebite. În „Tabãra de film”
existã doar limita de vârstã (9-18 ani), restul þine doar de talentul ºi dorinþa

de afirmare a concurenþilor pentru a-ºi îndeplini visul.

lui. Pe lângã cursuri ºi filmãri copiii
vor lua lecþii de coregrafie, canto ºi
diverse activitãþi recreative pline de
distracþie ºi bunã dispoziþie!

Musicalul “Revederea”,
realizat în cadrul ediþiei
de anul trecut

În cadrul ediþiei de anul trecut a
Taberei de Film, copiii au realizat fil-
mul “Revederea” – un musical cu
Maia Morgenstern, Aliona Moon,
Wilmark ºi Tudorel Filimon , ce va
rula în cinematografele din România
ºi Republica Moldova., ulterior fiind
difuzat pe postul public TVR1. Echi-
pa de producþie a filmului va fi for-

matã din: Rom Film Support (Asociaþia pen-
tru spijinirea ºi promovarea filmului româ-
nesc) – producãtor; TVR1 ºi Radio România
(prin Radio România Regional ºi Radio Ac-
tualitãþi) – coproducãtor. Proiectul Tabãra de
Film este realizat în parteneriat cu Ministerul
Educaþiei Naþionale.

ALINA DRÃGHICI

Astfel, elevii au fost provocaþi sã-ºi dez-
volte spiritul antreprenorial, având posi-
bilitatea sã-ºi contureze o carierã de suc-
ces din timp, prin alegerea unor strategii
inovatoare care sã le determine traseul pro-
fesional.

“În sensul modern al economiei de pia-
þã, un anteprenor este un agent econo-
mic care adoptã un comportament activ
ºi novator, care acceptã deliberat riscuri
financiare pentru a dezvolta proiecte noi.
Un anteprenoriat nu este intotdeauna re-
zultatul unei vocaþii sau a unui talent, el
poate însemna cultivarea unei oportuni-
tãþi, a unei ºanse, a unei idei venite con-
junctural îngemãnate cu muncã ºi pasiu-

Elevii Colegiului Naþional
“Carol I” au participat joi, 13
februarie a.c., la prima ediþie a
concursului “Cea mai bunã
idee de afacere”, organizat de
unitatea de învãþãmânt în
parteneriat cu Universitatea
din Craiova- Facultatea de
Economie ºi Administrarea
Afacerilor ºi Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj.

Premiul I a  fost obþinut de firmele
CHALLENGE (salã jouri video), ºi CLAS-
SROOM CAFÉ (cafenea). Locul II a fost
ocupat de FUTURE HEROES- MED (af-
terschool –educaþie sanitarã), urmat de
locul III care a fost câºtigat de APICO-
LIS (apiculturã), iar Menþiunea a fostr atri-
buitã firmei de publicitate SPOTLIGHT.

ne”, a afirmat prof. Mihaela Ristea, co-
ordonator al proiectului. Elevii Colegiu-
lui Naþional „Carol I” s-au arãtat încân-
taþi, ºi s-au inscris în  concurs  19 echi-
paje formate din copii de clasa a X-a, co-
ordonate de profesorul Simona Parghe-

sian. Pentru etapa a doua a concursului s-a
calificat numai douã echipaje care vor par-
ticipa în continuare constituirea de echipe
formate din elevi ºi studenþi ºi care vor dez-
volta mai departe ideile iniþiale de afaceri.

ALINA DRÃGHICI

Elevii de la C. N. “Carol I” provocaþi sã gãseascã
„Cea mai bunã idee de afacere”
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Primarul Costel Pistriþu
lucreazã acum la strategia
de dezvoltare a municipiului
Bãileºti pentru perioada
2014-2020. Potrivit acestu-
ia, Educaþia ºi Sãnãtatea
vor fi prioritãþile spre care
se vor îndrepta cei mai
mulþi bani. „Dacã nu
beneficiezi de o educaþie
bunã ºi nu ai un sistem de
sãnãtate îngrijit, atunci nu
te poþi numi locuitor de
municipiu. ªi pânã acum
am acordat destul de multe
fonduri de la bugetul local
pentru ºcoli ºi spitalul de
aici, dar dorinþa mea este
sã dezvolt ºi mai mult
infrastructura educaþionalã
ºi pe cea de sãnãtate”, a
declarat primarul Pistriþu.
În fiecare an, Primãria
Bãileºti a acordat burse
pentru elevii cu rezultate
foarte bune de la Liceul
„Mihai Viteazul”, iar cei
care ajung la olimpiade
primesc o vacanþã la mare.

Bãileºtiul se dezvoltã ºi nu oricum. Primarul
Costel Pistriþu a ajuns la concluzia cã acest mu-
nicipiu nu se poate moderniza într-un mod hao-
tic, ci dupã un plan bine construit. Dupã mode-
lul cu care opereazã instituþiile europene, ºi edi-
lul din Bãileºti vrea sã punã în aplicare o stra-
tegie amplã de dezvoltare, care sã se întindã

Viitorul
economic:
ateliere
meºteºugãreºti
ºi mici fabrici

Pentru cã Bãileºtiul era, la
începutul secolului al XX-lea,
un important punct pentru
agricultura din judeþ, aici fiind
o adevãratã bursã cerealie-
rã, primarul Costel Pistriþu
îºi propune sã dezvolte
aceastã laturã economicã a
municipiului. „Prinþul ªtir-
bei, al cãrui conac este
chiar sediul primãriei în

care ne aflãm, a reuºit sã
facã o producþie avantajoa-
sã pentru zona Bãileºtiului.
Aici veneau sã-ºi vândã
cereale cei din Rast ºi din
toate localitãþile din jur. M-
am întrebat de ce nu putem

ºi noi sã facem acelaºi
lucru ca odinioarã”. Planul
primarului este sã îi sprijine
pe micii investitori din
Bãileºti astfel încât sã-ºi
deschidã afaceri de familie,
ateliere ºi fabrici de micã
dimensiuni, iar exemplul pe
care acesta l-a oferit era
acela de înfiinþare a unor
ateliere de prelucrare a lânii
de oaie, îndeletnicire care
avea tradiþie în zonã.

Teatrul de Varã
va fi reabilitat

Pentru cã vorbim de
oraºul lui Amza Pellea, din
ecuaþie nu poate fi exclusã
cultura ºi investiþiile care
sunt necesare pentru pro-
movarea acesteia. Deºi
existã un Festival al Zaibã-
rului care aminteºte de
marele actor, primarul
Costel Pistriþu îºi propune
sã reamenajeze „Teatrul de
Varã” din Bãileºti care a
fost construit cu sprijinul lui
Amza Pellea ºi care acum
se aflã într-o stare proastã.
”E pãcat sã vorbim de
Amza Pellea ºi sã nu avem
un teatru de varã pe mãsu-
rã. Pe scena acesrui teatru,
marele nostru actor îºi

spunea textele atât de
îndrãgite, derula festivalul
„De la o glumã la alta”,
care era foarte iubit de toþi
românii ... ªi noi suntem
acum datori sã îl reabilitãm
ºi sã îl oferim locuitorilor
municipiului nostru în niºte
condiþii demne de un astfel
de nume care ne face
cinste”, a mai declarat
Costel Pistriþu.

Proiect
transfrontalier
cu douã
localitãþi
din Bulgaria

„Teatrul de Varã” din
Bãileºti ar urma sã fie
reabilitat cu fonduri euro-
pene pe care autoritãþile
intenþioneazã sã le atragã
printr-un proiect transfron-
talier. Fiind înfrãþit cu douã
municipii din Bulgaria,
Bergoviþa ºi Lom, munici-
piul Bãileºti ar putea sã
acceseze sume importante
de bani împreunã, care sã
ajute la dezvoltarea institu-
þiilor de culturã. ”Avem o
colaborare cu douã oraºe
din Bulgaria. O localitate
mai mare, care este Lom-
ul, ºi o localitate mai micã,

Primãria Bãileºti va avea un sediu nou
În acest an, Primãria Bãileºti îºi construieºte un sediu nou. Imobilul

în care a funcþionat Casa Pionierului va fi reamenajat, începând din
aceastã primãvarã, urmând ca aici sã fie mutate toate birourile admi-
nistraþiei locale. „Este singurul imobil pe care îl mai deþinem, iar aceastã
modernizare va þine seama de nevoile cetãþeanului. Acesta nu va mai
fi nevoit sã meargã în mai multe locuri pentru rezolvarea unei singure
probleme, pierzând timp ºi energie”, a declarat primarul Costel Pistri-
þu. Imobilul în care funcþioneazã acum va fi retrocedat moºtenitorilor
Prinþului ªtirbey care au câºtigat în instanþã aceastã clãdire.

Bãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea aveaBãileºtiul ar putea avea
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pe urmãtorii de ºase ani ºi sã se axeze pe câþi-
va piloni. Educaþia, sãnãtatea ºi cultura sunt
prioritãþile care ar trebui sã primeascã o mare
atenþie ºi mulþi bani de la bugetul local ºi, înde-
osebi, fonduri europene. Numai anul trecut Pri-
mãria Bãileºti a accesat 25 milioane de euro
de la Uniunea Europeanã.

Pagini realizate de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Bergoviþa. Pe ultima am
vizitat-o ºi am discutat cu
autoritãþile de acolo pentru
accesarea unui proiect
transfrontalier. Ei vor sã
modernizeze pista de ski,
iar noi am putea sã reabili-
tãm teatrul de varã”.
Teatrul de Varã se aflã
situat în Parcul din centrul
Bãileºtiului ºi, când va fi
reabilitat, aici se vor
desfãºura toate festivaluri-
le importante din municipiu.

Lacul
de la Cilieni,
cu mare
potenþial
pentru
agrement

Tot în planurile îndrãzne-
þe ale primarului din Bãi-
leºti se aflã ºi înfiinþarea
unei ºcoli de echitaþie.
Mulþi locuitori cresc cai,

fiind unic în judeþ „botezul
cailor” de Boboteazã, iar
Costel Pistriþu se gândeºte
sã exploateze acest poten-
þial. ”Mã gândesc cã ar fi
bine sã avem un centru de
echitaþie aici, la Bãileºti.
Oricum se cresc mulþi cai
la noi ºi oamenii ar putea
sã mai facã un ban. Li se
dã o acreditare în sensul cã
animalele sunt apte pentru
acest sport ºi fiecare,
printr-un contract de
prestãri servicii, sã le punã
la dispoziþie pentru trei-
patru ore. Cei care vor sã
înveþe sã cãlãreascã pot
alege unul dintre caii
disponibili ºi toatã lumea
are de câºtigat”. Mai mult
decât atât, autoritãþile
locale au în plan sã amena-
jeze o bazã sportivã de
caiac-canoe pe lacul Cilieni
ºi un aerodrom ierbat
pentru avioanele mici.

”Oamenii cu bani pot sã
aterizeze cu avionul privat
pe aerodromul din Bãileºti
ºi sã stea câteva ore aici”.

Piaþa Centralã
va fi
modernizatã
în acest an

Sunt însã ºi multe lucrãri
care au fost deja demarate
ºi care se continuã a se
realiza ºi în acest an, cu
bani de la bugetul local. O
astfel de lucrare este
modernizarea Pieþei Centra-
le din Bãileºti. Primul modul
din cele trei, cel de „Legu-
me-Fructe” a început anul
trecut ºi va fi finalizat în
curând. Al doilea sector al
pieþei,  cel de „Lactate”, ar

urma sã fie finalizat pânã la
sfârºitul lunii martie, iar al
treilea, cel pentru produsele
non-alimentare, va fi gata în
perioada august-septembrie.
„Aceste lucrãri, ca ºi
modernizarea strãzii Tãbã-
cari, vor rezolva problema
cãilor de acces ºi a parcãri-
lor din zona pieþei, oferind
condiþii foarte bune atât
pentru cei care vin sã îºi

„Aleea Victoriei” se transformã în strada ”Prinþul ªtirbey”
Aleea Victoriei, din zona Parcului Tineretului, va fi redenumitã în

strada „Prinþul ªtirbey”. „Aleea Victoriei nu mai este încadratã ca
alee, ci ca stradã. Ne-am gândit sã îi schimbãm ºi numele, în strada
„Prinþul ªtirbey”, care are o semnificaþie mai mare pentru istoria acestui
municipiu”, a declarat primarul Costel Pistriþu. Anul trecut, strada a
fost modernizatã parþial. Au fost introduse reþele de apã ºi canalizare
ºi urmeazã sã se amenajeze trotuarele, spaþiile verzi ºi 20 de locuri de
parcare.

Clubul Pensionarilor, în fosta Casã de Culturã
Clubul Pensionarilor va avea, în acest an, un buget propriu cu care

se vor realiza proiectele pe care ºi le doresc pensionarii. Clubul este
gãzduit în clãdirea fostei Casei de Culturã din municipiu ºi dispune de
douã sãli, una în care se pot proiecta filme, dotatã ºi cu calculatoare,
iar cealaltã este destinatã pentru diverse jocuri, ºah, remi ºi cãrþi. Pro-
fesorii pensionari îi ajutã, în cadrul clubului, pe elevii care nu au posibi-
litãþi financiare pentru a face o pregãtire suplimentarã.

o ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþieo ºcoalã de echitaþie
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vândã produsele, cât ºi
pentru cei care doresc sã le
cumpere”. Tot în zona pieþei
vor fi amenajate ºi parcãri-
le. Lucrãrile vor începe în
primãvara acestui an. Cu
aceastã ocazie va fi moder-
nizatã zona de intrare, dar ºi
zona de parcare din partea
de sud a pieþei agro-alimen-
tare, dinspre strada „Inde-
pendenþei”.
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Asociaţia Activ.Cult susţine Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021
Pagină realizată

de MAGDA BRATU

După cursurile Şcolii nr. 18 şi Liceului de
Filologie-Istorie din oraşul natal, azi Colegiul
Naţional „Elena Cuza”, Adrian Cioroianu (47
de ani) a luat drumul capitalei, din simplul mo-
tiv, mărturiseşte, că la Craiova nu exista pe-
atunci Facultate de Istorie. A studiat la Univer-
sitatea din Bucureşti între 1988 şi 1993, apoi
peste ocean, la Universitatea Laval din Que-
bec (1996-1997), unde a obţinut şi doctoratul,
cu teza „Mitul, imaginea şi cultul liderului în
România comunistă”, înaintând pas cu pas pe
acest drum, până la a deveni istoricul de astăzi.

„Este unul dintre cei mai occidentali
oameni de cultură pe care îi are România”

Pentru Cosmin Dragoste, manager al insti-
tuţiei-gazdă a evenimentului de vineri seara şi,
la rându-i, profesor la Facultatea de Litere a
Universităţii craiovene, Adrian Cioroianu „este
unul dintre cei mai occidentali oameni de cul-
tură, în cel mai bun sens al cuvântului, pe care
România îi are în momentul de faţă, atât prin
rafinamentul intelectual de care întotdeauna a
dat dovadă, cât şi prin obiectivitatea caracte-
ristică şi imparţialitate”. «Este cel care – pentru
mine, personal – a reuşit să facă istoria foarte
„digerabilă”. Pentru că, în afară de talentul scri-
itoricesc, are şi acele cunoştinţe necesare de a
fi transmise mai departe, are acel mod atât de
frumos de a scrie istoria», a adăugat acesta.

Gabriel Coşoveanu, p rodecan al aceleiaşi
Facultăţi de Litere ş i preşed inte al Filialei Cra-
iova a Uniun ii Scriitorilo r din România, vor-
beşte despre „dragul nostru craiovean” refe-
rindu-se la Cioroianu şi afirmă că acesta este
„un cosmopolit”. La rândul său, poetul Nico-
lae Coande –  secretar literar al Teatrului Naţi-
onal „Marin Sorescu” şi in iţiatoru l proiectu-
lui „Scriitori la Tradem”, îl consideră „un om
de o  eleganţă deosebită, exterioară şi interi-
oară, morală în primul rând, şi un  povest itor
de mare talent”.

Absolvent în haosul anilor ‘90,
dar cu mult mai multe şanse

decât studenţii de azi
„Mă simt foarte onorat de prezenţa

dvs. aici şi de invitaţia pe care am pri-
mit -o”, a declarat  Adrian Cioroianu,
după sincera primire a gazdelor. Aces-
ta a pornit discuţia despre „Istorie şi
patrimoniu în România după 1990”
de la o întâmplare… istorică, stârnit fi-
ind de prezentarea unei copii a paginii
ziarului „Înainte” datată 23 decembrie
1989, cu un articol apărut sub semnă-
tura sa, intitulat „Ţara fără dictator”.
Cu o privire lucidă asupra evenimente-
lor d in urmă cu aproape un sfert de
veac, dar şi cu mult umor, Cioroianu a
rememorat împrejurările haotice în care
a scris respectivul text şi l-a adus la
redacţia singurului cotidian ce apărea în acea
perioadă, ca şi surprinderea de a-l regăsi publi-
cat a doua zi. „Păstrez ziarul şi acum, îl am înră-
mat în biroul meu, la facultate, la Bucureşti!”, a
declarat istoricul, zâmbind.

„Am avut marea şansă ca Revoluţia să mă
prindă în facultate, doar ce începusem anul al
II-lea. Am absolvit exact în haosul acela al ani-

lor ‘90, dar a fost o perioa-
dă infinit mai bună decât a
studenţilor de acum”, a mai
spus acesta, referindu-se la
oportunităţile pe care le au
azi tinerii absolvenţi. «Ca
decan, când le semnez di-
plomele ş i le înmânez în
cadrul acelei ceremonii fru-
moase, la care ei vin îmbră-
caţ i cu  togă şi au pălării
dintr-alea ca în America, se
cântă Gaudeamus igitur şi
ei u rcă pe s cenă, eu  le
strâng mâna şi le urez suc-
ces şi facem poze, mă în-
treb: „Doamne, dar unde se duc copiii ăştia?!
Ce vor face ei?”. Din acest punct de vedere,
situaţia a fost infinit mai bună în 1993, când am
absolvit eu. Practic, am avut multe uşi deschi-
se», a afirmat Cioroianu, care a şi povestit, în
acest context, despre onoarea de a primi din
partea profesorului său Lucian Boia propune-
rea de a-i fi asistent. Istoricul n-a ratat ocazia
de a reaminti despre interminabilele discuţii pri-
vind manualele şcolare opţionale (şi nu alter-
native!), nu însă şi despre salariile profesorilor.
„Poţi să ai cel mai bun manual din lume, dacă
n-ai profesor bun elevii nu vor învăţa. Noi am
făcut şcoală după manuale comuniste, dar am
avut noroc de profesori foarte buni”.

Discursul despre istorie a fost dinamic,
cel despre patrimoniu
intenţionat n-a existat

Revenind la tema conferinţei, Adrian Cioro-
ianu a plecat de la o definire a termenilor. „Am
reţineri în a susţine că istoria e o ştiinţă; consi-
der – şi o afirma Xenopol – că e o disciplină. Iar
patrimoniul nu este altceva decât materializa-
rea istoriei. Este clădirea în care ne aflăm aici, e
strada pe care am venit, e un cântec al Mariei

Tănase, e o podoabă bisericească de valoare,
este sabia lui Ştefan cel Mare. Toate acestea
sunt materializări ale istoriei. Acceptăm ideea
că până în 1989, în România, atât istoria, cât şi
patrimoniul erau controlate de stat. După 1989,
cele două au mers pe drumuri separate”, consi-
deră Cioroianu.

Dacă imediat după Revolu ţie a început o

amplă dezbatere pentru cău tarea ş i recupera-
rea istoriei adevărate, pat rimoniu l a fost  dat
uitării. Şi chiar in tenţionat, nu de puţine ori,
susţine acesta. „A existat acea magie, acea fan-
tezie, acea speranţă – nu ştiu în ce măs ură
împlinită – că după căderea comunismului vom
redes coperi istoria adevărată. Eu însumi am
crezut-o , v-o  spun  cu mâna pe inimă. Eram
convins că to tul se va separa şi vom vedea
foarte clar ce ş i cum. (…) Discurs ul des pre
isto rie a fost foarte dinamic, cu multe pole-
mici. Cel despre patrimoniu, după părerea mea,
în mod intenţionat  nu s-a purtat”, a afirmat
Adrian Cioroianu. Convingerea sa este că „îm-
potriva pat rimoniu lui în mod categoric putem
vorbi de un complot, iar lucrul acesta îl vedem
peste tot în ţară”.

Clădirile în care s-a născut România
modernă… ruinele istoriei

Istoricul a subliniat însă că patrimoniul a
fost Cenuşăreasa tranziţiei, dar nu numai în Ro-
mânia, ci şi în alte ţări din Europa, demonstrat
fiind în istorie că reformele sunt  urmate de o
criză, iar revoluţ iile, de o lips ă de grijă în pri-
vinţa bunurilor culturale. „În primul rând că
nu ne era clar ce e ăla patrimoniu. Ce ne intere-

sa pe noi ce se întâmplă cu  ca-
sele din Craiova ale lui Barbu
Drugă? Nu ne-a interesat pe noi
cei mulţi, dar pe alţii, da. Şi aţi
văzu t unele clădiri istorice ale
Craiovei ce proprietari au! Dacă
în mod evident is toria nu e o
afacere, din  păcate patrimoniul
a fost un business s trălucit”, a
afirmat Cioro ianu.

Acesta a dat exemplul unor
clădiri în  care, „întâmplător”,
peste noapte izbucneşte un in-
cendiu, astfel fiind scoase pe lis-
ta monumentelor de patrimoniu,
iar în locul lor apărând după o
vreme hoteluri, birouri ori blocuri
de locu inţe. „Deci, în timp ce
eram ocupaţi cu rediscutarea is-
toriei şi redescoperirea adevăru-

lui, patrimoniul a devenit o uriaşă afacere. Sunt
sute, dacă nu mii de cazuri numai în Bucureşti,
după 1990”. Despre cum istoria şi patrimoniul
se îngemănează, dar cât o valorificăm pe una şi
îl ignorăm pe celălalt, vorbesc – a exemplificat
Adrian Cioro ianu –  Hotelu l Concordia d in
Bucureşti şi Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi,
clădiri în care s-a decis, la 1859, alegerea lui

Alexandru Ioan Cuza, dar care astăzi sun t în
paragină. „E un fenomen foarte curios: chiar
dacă ştiu sau nu istorie, românii au într-o  oa-
recare măsură un sentiment  al proprietăţii pe
isto ria lor. Dar în privinţa problemelor legate
de patrimoniu nimeni nu se simte p roprietar. E
diferenţă în tre pas iunea noastră pentru isto-
rie şi totalul nostru dezin teres pentru ceea ce
se cheamă, până la urmă, materializarea ei”, a
mai s pus istoricul.

Soluţia? O lege „copy-paste”
după un model occidental

Concluzia lui Adrian Cioroianu, din încheie-
rea conferinţei „O poveste fără Făt Frumos.
Istorie şi patrimoniu în România după 1990”,
a fost că avem nevoie de o Lege a patrimoniu-
lui „luată ad litteram după o lege funcţională
dintr-un stat occidental”. „La drept vorbind,
instituţiile statului român modern au fost luate,
cum se spune azi, copy-paste. Craioveanul
Eugeniu  Carada, când a făcut Banca Naţiona-
lă a României, n-a s tat să inventeze o inst itu-
ţie: s-a dus  la Paris, a văzut cum funcţionează,
a luat modelul şi nimeni nu e deranjat de faptul
că n-ar fi o instituţie românească. La fel ar fi şi
cu legea privind patrimoniul…”, a încheiat in-
vitatul. După conferin ţă, Adrian Cioroianu a
cont inuat să dialogheze cu publicu l, apo i a
oferit  autografe pe cele mai recente două
volume publicate.

La sfârşitul săptămânii trecute, craiove anul
Adrian Cioroianu, profesor – calitate pe care, măr-
turiseşte, o acceptă înaintea celei de istoric – şi
decan al Facultăţii de Istorie a Universităţii din
Bucureşti, a zăbovit câteva zile în oraşul natal,
onorând invitaţia de a conferenţia în cadrul pro-
iectului „Scriitori la Tradem”. Tema, am spune,
aproape nici nu conta, căci charismatic cum este,
tobă de cultură şi specialist incontestabil într-ale
istoriei, cum nu o dată a dovedit-o, ar fi atras ori-
cum un numeros public. A ales să prezinte „O po-
veste fără Făt Frumos. Istorie şi patrimoniu în Ro-
mânia după 1990”, iar Salonul Medieval al Casei
de Cultură „Traian Demetrescu” a fost arhiplin.

Familia domniei sale, numeroşi prieteni, foşti
colegi de liceu, tine ri sau vârstnici care împăr-
tăşesc ace eaş i pasiune pentru istorie s-au bucu-
rat de  o întâlnire deloc protocolară cu autorul
atâtor cărţi,  fost e uroparlame ntar şi ministru
de  Externe în Cabine tul Tăriceanu. Cu haru-i
re cunoscut de  povestitor,  Adrian Cioroianu a
încântat audie nţa referindu-se nu numai la tema

 „Dacă istoria nu e o afacere,
din păcate patrimoniul a fost
un business strălucit”

anunţată,  ci şi strecurând scurte istorisiri cu
tâlc, inclus iv din perioada re voluţiei care  i-a
marcat anii de stude nţie  în capitală. Pornind de
la de finire a te rmenilor, Cioroianu a făcut o
incurs iune  în tre cutul apropiat, sfârş ind prin a
afirma că, „în t imp ce e ram ocupaţi cu re discu-
tarea istorie i şi re descoperire a adevărului, pa-
trimoniul nostru a de venit o uriaşă afacere ”.

În acelaşi cadru, invitatul şi-a lansat volumul
„Cea mai frumoasă poveste. Câteva adevăruri sim-
ple despre istoria românilor”, re cent publicat la
„Curtea Veche Publishing”, ce reuneşte peste 90
de scurte naraţiuni despre oameni, fapte şi întâm-
plări care ne-au marcat trecutul în ultimul secol
şi jumătate. Totodată, şi-a prezentat romanul de
dragoste „Adulter cu smochine şi pescăruşi”, apă-
rut la aceeaşi editură, dar în 2012. „Sunt puţin
înciudat, pentru că, dintre toate cărţile pe care le-
am publicat până acum, cea mai vândută a fost
una… de ficţiune! Şi deseori mă întreb: oare e
drept? Pentru că la o carte de istorie lucrez un an!
Vă spun deschis, romanul l-am scris în două luni
şi ceva…”, a declarat acesta, mai în glumă, mai în
serios. Cu Adrian Cioroianu şi volumele sale cra-
iovenii se vor putea reîntâlni la Târgul de Carte
Gaudeamus – ediţia a XIII-a, care va avea loc la
Craiova între 26 februarie şi 2 martie.

Despre istorie, patrimoniu şi nu numai,
cu Adrian Cioroianu, la Craiova
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Liderul Partidului Democrat (PD) din Italia,
Matteo Renzi, care se pregãteºte sã devinã noul
ºef al guvernului, întâmpinã deja probleme în
scrierea programului ºi compunerea echipei sale,
a dezvãluit ieri, 16 februarie, presa italianã. „Pri-

Pentru presa italianã, Matteo Renzi,Pentru presa italianã, Matteo Renzi,Pentru presa italianã, Matteo Renzi,Pentru presa italianã, Matteo Renzi,Pentru presa italianã, Matteo Renzi,
„seducãtorul”, trebuie sã facã faþã realitãþii„seducãtorul”, trebuie sã facã faþã realitãþii„seducãtorul”, trebuie sã facã faþã realitãþii„seducãtorul”, trebuie sã facã faþã realitãþii„seducãtorul”, trebuie sã facã faþã realitãþii

mele obstacole pentru Renzi, ne-
gocieri dificile cu (Angelino) Al-
fano”, vicepremier în Guvernul
Enrico Letta ºi ºef al Noului
Centru Dreapta (NCD), care a
pus, sâmbãtã, condiþii pentru in-
trarea în noul Executiv ºi susþi-
nerea acestuia, scrie „Corriere
della Sera”. „Echipe ºi aliaþi, ne-
cunoscutele lui Renzi”, titreazã
„La Stampa”, în timp ce Euge-
nio Scalfari, fondatorul cotidia-
nului de stânga „La Repubblica”
scrie în editorialul sãu cã „Mat-
teo «seducãtorul» trebuie sã facã
faþã realitãþii”. Ironic, pe prima
paginã, „Il Fatto Quotidiano”

scrie: „Renzi, afacerea se complicã”. Convins
a obþine mandatul formãrii guvernului din mâi-
nile preºedintelui Giorgio Napolitano, dupã con-
sultãrile acestuia cu principalii lideri politici, Mat-
teo Renzi – arogant, charismatic, cinic, deter-

minat, strãlucitor – lista calitãþilor ºi defectelor
este lungã, se vede acum confruntat cu nu pu-
þine probleme. ªi prima dintre ele o constituie
atitudinea lui Angelino Alfano, care s-a declarat
de acord cu participarea la un eventual guvern
Renzi cu douã condiþii. Mai întâi, „axa actualei
coaliþii anormale dreapta-stânga sã nu se de-
plaseze spre stânga”, apoi „fãrã mari modifi-
cãri de program pentru ieºirea þãrii din crizã”.
Pentru a ajuta la „happy end”-ul acestei afa-
ceri, Angelino Alfano este gata sã semneze un
acord în 48 de ore, dar numai respectându-se
condiþiile sale.

Numeroase persoane au protestat, sâm-
bãtã seara, în faþa Preºedinþiei Italiei, de-
nunþând acordul preºedintelui Giorgio Na-
politano de a-l primi pe liderul Forza Italia,
Silvio Berlusconi, la consultãrile politice în
vederea formãrii noului guvern. Protestatari
furioºi au aruncat cu roºii spre maºina în
care se afla fostul premier italian, informea-
zã Corriere della Sera, în ediþia online.

Cel puþin 12 persoane au
murit, iar alte 1.650 au fost
rãnite în urma cãderilor masi-
ve de zãpadã ce s-au abãtut
asupra capitalei nipone Tokyo
ºi a unor regiuni din estul arhi-

ªTIRI

ªTIRI
Presa rusã

speculeazã
cã Putin s-a
cãsãtorit
cu sportiva

Alina Kabaieva
Presa rusã speculeazã cã

preºedintele Vladimir Putin, în
vârstã de 61 de ani, s-a cãsã-
torit în secret cu fosta gimnastã
Alina Kabaieva, în vârstã de 30
de ani, în contextul în care cei
doi au apãrut în public purtând
verighete, informeazã blogul
publicaþiei „Daily Mail”. Preºe-
dintele Rusiei se aflã zilele
acestea la Soci, unde se desfã-
ºoarã Jocurile Olimpice de iar-
nã. Putin a afiºat o posibilã ve-
righetã în cursul întâlnirii pe
care a avut-o cu ºeful Statului
Major al armatei egiptene, aflat
în vizitã în Rusia. La rândul ei,
Kabaieva a purtat o verighetã
la un eveniment sportiv desfã-
ºurat în oraºul Nizhnekamsk.
Zvonuri similare apãruserã ºi în
septembrie 2013, când un cu-
noscut avocat anunþa cã Putin
s-a cãsãtorit religios la Mãnãs-
tirea Iverskicu cu sportiva Ali-
na Kabaieva.  Kremlinul  a
respins, la acea vreme, infor-
maþiile.

William Hague:
Regimul Assad,

responsabil de

eºecul negocierilor
de la Geneva

Eºecul negocierilor de la Ge-
neva pe tema conflictului din
Siria reprezintã „un revers
grav”, apreciazã ministrul bri-
tanic de Externe, William Ha-
gue, acuzând regimul Bashar
al-Assad cã este responsabil de
acest impas. „Imposibilitatea
ajungerii la un acord pentru o
nouã rundã de negocieri repre-
zintã un revers grav privind cri-
za din Siria. Responsabilitatea
aparþine în mod direct regimu-
lui al-Assad”, a spus Hague. A
doua rundã a conferinþei de
pace pe tema Siriei organizatã
la Geneva s-a încheiat sâmbã-
tã, fãrã rezultat ºi fãrã stabili-
rea unei noi serii de discuþii, a
anunþat Lakhdar Brahimi, emi-
sarul special al ONU ºi al Ligii
Arabe. „Cred cã este de prefe-
rat ca fiecare parte sã se gân-
deascã la responsabilitãþi ºi sã
spunã dacã doreºte continua-
rea sau nu a negocierilor”, a
subliniat Brahimi, citat de AFP.
„A fost o sesiune scurtã, ten-
sionatã, dominatã de disensiuni
referitoare la abordarea faþã de
violenþe ºi faþã de tranziþia po-
liticã”, a precizat Ahmad Jakal,
un reprezentant al opoziþiei si-
riene. Siria se confruntã, înce-
pând din martie 2011, cu revol-
te reprimate violent ºi ciocniri
între grupuri insurgente afilia-
te opoziþiei ºi serviciile de se-
curitate subordonate regimului
Bashar al-Assad.

Cãderi masive de zãpadã în Japonia - cel puþin 12 morþi,

furtunã în Marea Britanie, Irlanda ºi Franþa - 3 morþi

Manifestanþii opoziþiei au evacuat sediul
Primãriei din Kiev

Manifestanþii opoziþiei ucrainene au
evacuat, ieri, sediul Primãriei din Kiev,
ocupat din 1 decembrie 2013, ca reacþie
la eliberarea protestatarilor arestaþi. „Am
evacuat Primãria”, a declarat liderul gru-
pului care ocupa instituþia, Ruslan Andrii-
ko. Primãria din Kiev devenise „cartierul

general” al miºcãrii de con-
testare a administraþiei Vik-
tor Ianukovici, la fel ca Pia-
þa Independenþei ( botezatã
„Maidan”). Evacuarea pri-
mãriei este una dintre con-
diþiile pentru aplicarea legii
amnistiei în cazul protesta-
tarilor eliberaþi vineri. Este
vorba de 234 de persoane
arestate în cursul proteste-
lor  din Ucraina,  care au
fost eliberate, dar anchete-
le vor continua, dupã cum
anunþa, în aceeaºi zi, pro-
curorul-general ucrainean,
Viktor Pcionka. „Cele 234
de  pe r soane  fusese rã
arestate între 26 decembrie

ºi 2 februarie. Nici una nu mai este în
detenþie”, a comunicat procurorul gene-
ral. „Dacã vor fi întrunite condiþiile legii
amnistiei, cercetãrile vor fi abandonate
în decurs de o lunã, începând din 18 fe-
bruarie”, a continuat Pcionka. Pe de altã
parte, preºedintele Viktor Ianukovici a

susþinut, într-un interviu acordat cana-
lului de televiziune ucrainean Inter, citat
sâmbãtã de RIA Novosti, cã semnarea
Acordului de asociere la Uniunea Euro-
peanã ar fi creat o ameninþare serioasã la
adresa producãtorilor ucraineni. Potrivit
acestuia, acordul punea în pericol în spe-
cial sectorul agricol ºi industria construc-
toare de maºini. Pentru ca producãtorii
ucraineni sã beneficieze de aceleaºi drep-
turi ca producãtorii europeni, ei ar tre-
bui sã primeascã subvenþii de aproxima-
tiv 13-14 miliarde de euro anual, a indi-
cat Ianukovici în interviul acordat, vineri
seara, cunoscutului moderator tv Vitali
Korotici. „Producãtorii ºi-ar fi redus pro-
fiturile, iar principala destinaþie a expor-
tului ucrainean - Rusia - a declarat cã îºi
va proteja piaþa, astfel am fi ajuns la un
blocaj în domeniul exporturilor, cu un
prejudiciu de cel puþin 400 miliarde de
grivne”, a specificat liderul ucrainean,
motivând în acest fel suspendarea, pe
neaºteptate, a semnãrii acordului.  De
atunci Ucraina se confruntã cu o crizã
politicã fãrã precedent.

pelagului nipon,
provocând pertur-
bãri majore în tra-
ficul aerian ºi cel
te res t ru ,  anunþã
autoritãþile nipo-
ne, citate de AFP.
Sute de mii de fa-
milii au rãmas fãrã
curent  e lec t r ic .
Stratul de zãpadã
a ajuns sã mãsoa-
re la Tokyo 27 de
centimetri  (10,6

inci) în urma ninsorii abunden-
te, la egalitate cu furtunile de
zãpadã de la sfârºitul sãptãmâ-
nii trecute, considerate cele
mai grele din ultimii 45 de ani.
La Kawasaki, la vest de Tokyo,

19 pasageri au fost rãniþi dupã
ce trenul în care cãlãtoreau s-
a ciocnit de un altul, nereuºind
sã frâneze din cauza zãpezii.
Dupã ce furtuna Ulla (cu rafa-
le de vânt de pânã la 130 de
kilometri pe orã ºi
ploi puternice) a lo-
vit dur, sâmbãtã, în
Marea  Bri tanie  º i
Franþa, 3 oameni au
murit, peste 115.000
de locuinþe au rãmas
fãrã energie electri-
cã, s-au înregistrat
serioase probleme în
transportul  rut ier,
precum ºi numeroa-
se alunecãri de te-
ren.În Franþa, circa

30.000 de locuinþe erau fãrã
curent electric, dupã cum a
anunþa t  Elec t r ic i té  Réseau
Distribution France (ERDF),
care a reuºit pânã la urmã sã
remedieze avariile.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Primãria Craiova anunþã de-
mararea procedurii legale de
selectare a reprezentanþilor sãi
în Consiliul de Administraþie
al Regiei Autonome de Admi-
nistrare a Domeniului Public
ºi Fondului Locativ Craiova, în
conformitate cu prevederile
OUG nr. 109/2011 privind gu-
vernanta corporativã a între-
prinderilor publice. Detaliile se
gãsesc pe pagina de web
www.primariacraiova.ro. Infor-
maþii suplimentare referitoare
la condiþiile ºi criteriile de par-
ticipare/selecþie pot fi obþinu-
te la tel/fax 0351178273.
Primãria comunei Moþãþei
anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de ob-
þinere a Autorizaþiei de mediu
privind activitatea „Reþelei de
alimentare cu apã potabilã„ ce
se desfãºoarã în comuna Mo-
þãþei. Informaþiile privind poten-
þialul impact asupra mediului
pot fi consultate la sediul APM
Dolj- Craiova, str. Petru Rareº
nr. 1 zilnic între orele 9.00- 14.00.
Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj
pânã la data de 3.03.2014.
MECTRAT SRL, anunþã publi-
cul interesat cã a depus docu-
mentaþia pentru Autorizaþie de
mediu - obiectiv atelier trata-
mente ºi vopsitorie piese me-
tal în comuna Cârcea, str. Cio-
cîrliei nr. 4, Dolj. Reclamaþii
pânã la data de 2.03.2014 la se-
diul APM Craiova.

S.C. Ana-Internet S.R.L. anun-
þã publicul interest asupra de-
punerii solicitãrii de obþinere
a Autorizaþiei de mediu privind
activitatea: “Colectarea deºeu-
rilor” ce se desfãºoarã în Câr-
cea, str. Craiovei, nr. 4. Infor-
maþii privind potenþialul impact
asupra mediului pot fi consul-
tate la sediul ARPM Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1, zilnic în-
tre orele 9.00-14.00. Observa-
þiile publicului se primesc zil-
nic la sediul ARPM Craiova
pânã la 4.03.2014.
Comuna Bratovoeºti organi-
zeazã în data de  12.03.2014, ora
10, licitaþie publicã în vederea
închirierii unei supafeþe de 60,
53 mp, situatã în Clãdire Dis-
pensar Uman Bratovoeºti, în
vederea amplasãrii unui Cabi-
net Stomatologic. Garanþia de
participare la licitaþie este de 10
% din valoarea  chiriei/an. Pânã
la data de 11.03.2014, ora 10 se
pot depune documentele. Re-
laþii la telefon - 0251/371029.
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ANIVERSÃRI
Familiile Miertes-
cu, Roºu, Pãnes-
cu, Barbu ºi Enu-
ca, prietenii ºi cu-
noscuþii trans-
mit domnului
B A Z Ã V E R D E
CONSTANTIN, la
aniversarea zilei
de naºtere, urãri
de sãnãtate, feri-
cire, prosperitate
ºi “La Mulþi Ani !”.

Asociaþia Pensi-
onarilor Civili
“Mihai Viteazul”
ureazã colegului
lor economist
B A Z Ã V E R D E
CONSTANTIN  la
zi aniversarã -
multã sãnãtate,
bucurii realizãri
ºi o petrecere
frumoasã alãturi
de familie ºi de
cei dragi.

Cenaclul Epigra-
miºtilor Olteni ºi
Redacþia revistei
Cugetul trans-
mit colegului
B A Z Ã V E R D E
CONSTANTIN,
cu ocazia zilei de
naºtere - sãnãtate,
putere de muncã
ºi creaþie, bucurii
ºi împliniri pe toa-
te planurile. “La
Mulþi Ani !”.
Familiile Geta ºi
Adrian Enuca urea-
zã cu ocazia aniver-
sãrii zilei de naºtere
lui BAZÃVERDE
CONSTANTIN,
multã sãnãtate, via-
þã lungã bucurii ºi
“La Mulþi Ani !”.

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

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domici-
liul clientului, asigur
garanþie. Telefon:
0785/103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând gar-
sonierã în Bucu-
reºti, b-dul Timiºoa-
ra, sector 6, parter
stradal cu mobilã
sau schimb cu simi-
lar Craiova. Telefon:
0752/641.487.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament
Brazdã, 2 deco-
mandate. Telefon:
0770/901.283.
VÂND apartament
Brazda lui Novac,
Simplon, etaj 4/4,
semidecomandat,
recent renovat. Tele-
fon: 0761/ 313.118.
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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.

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 Zona Gã-
rii. Telefon: 0724/
218.019.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
3 camere zona 1
Mai cu îmbunãtã-
þiri. Telefon: 0758/
347.623.
Vând 3 camere de-
comandate 2/4 Ca-
lea Bucureºti, bl, A
13. Preþ 48.000
Euro. Telefon: 0351/
423.550.

Vând (schimb) 3
camere semideco-
mandate 43 mp, etaj
1 cu apartament 2
camere decoman-
date etaj 1 sau 2 plus
1500 Euro. Telefon:
0351/409.381.

CASE
Casã la roºu, pro-
iect deosebit, posi-
bilºi sediu firmã,
plus 800 mp teren,
curent electric, fân-
tânã, reþea apã de
la comunã, la as-
falt, 13 km de Cra-
iova, comuna Ro-
bãneºti. Telefon:
0784/096.826.
Vând casã, 800
mp, localitatea Po-
dari. Telefon: 0765/
252.741.

Vând casã cu 3 ca-
mere, teren, zona
Triaj, fãrã acte, 1500
Euro negociabil. Te-
lefon. 0763/806.750.
Imobil de vânzare;
400 mp, 2 ieºiri,
strada Râului, nr.
162, vad comer-
cial, cadastru. Tele-
fon: 0764/735.304.
Vând casã Buco-
vãþ. Telefon: 0767/
341.784.
Vând casã 4 came-
re la 20 km de Cra-
iova, baie, mansar-
dã nefinisatã. Tele-
fon: 0769/969.604.
Vând casã 5 came-
re, încãlzire centra-
lã, sau schimb cu
apartament minim
3 camere. Telefon:
0746/498.818.

Vând casã Ford, preþ
33000 Euro, 2 came-
re, 78 mp locuibili,
baie, bucãtãrie, teren
200 mp, puþ forat, cen-
tralã pe lemne. Tele-
fon: 0767/392.167.
Vând casã Craio-
va. Telefon: 0788/
452.733. Rog se-
riozitate.
Vând vilã Cãlimã-
neºti 12, pretabil ca-
binet medical –
avocaturã. Accept
douã rate. Telefon:
0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în co-
muna Giurgiþa. Tele-
fon: 0755/953.397.
Vând casã Câm-
pia Islaz cu teren
320 m. Telefon:
0351/178.898.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren 400 mp
în Segarcea, intravi-
lan, cu cadastru, stra-
da Unirii, nr. 29F (în
spatele liceului). Te-
lefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Te-
lefon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp te-
ren pe ºoseaua
Craiova ªimnicu
de Sus la 600 mp
de Lacul Tanchiºti-
lor (între vile). Tele-
fon: 0351/170.504.
Vând teren 5500
Euro lotul de casã
în spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.

Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha
pãdure situatã în Oc-
nele Mari, zona
ºtrand. Telefon:
0741/078.812.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea
asfaltatã, apã, posi-
bilitate energie +
alte avantaje. Tele-
fon: 0785/336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/
222.518.
Vând 9 ha pãdure
– Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
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 PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând teren central
330 mp deschide-
re 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren
arabil. Telefon:
0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Tele-
fon: 0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament
3 camere decoman-
dat, etaj l-3. Telefon:
0763/690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsonierã
Calafat, cu garsoni-
erã Craiova. Tele-
fon: 0251/231.143.
Schimb teren intra-
vilan 4000 mp cu
apartament 2 came-
re + diferenþa. Tele-
fon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, ben-
zinã, revizie 2015,
stare excelentã
91000 km, 6000
RON, consum sub
4,5%. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Vând TOYOTA
RAV 4, diesel 2008,
9600 Euro negocia-
bil. Telefon: 0763/
690.698.
Vând Renault Lagu-
na 2, an 2003, cu-
loare gri metalic, 6
trepte, turbo-diesel,
motor 1.9, 262.000
Km, consum 5,3%,
preþ 2500 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0753/948.440.
 VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Buco-
vãþ, sat Palilula, sta-
re foarte bunã. Tele-
fon: 0251/361.093;
0767/249.701.

Vãnd SELECTOR.
Telefon: 0746/
333.660.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând arzãtoare
gaze sobã D 600,
bocanci piele 43
noi, piatrã polizor
250 x 20 x 25 mm,
polizor (flex) 125
mm 850 W nou,
cauciucuri 155/13
cu jantã noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând video player
- 100 lei. Telefon:
0769/016.889,
0723/984.309.
Vând 4 jenþi cu an-
velope de iarnã
(Michelin) pentru
Renault Megane
2. Telefon: 0729/
814.196.
Vând 2 locuri de
veci cimitirul Ungu-
reni. Telefon. 0351/
437.906.
Vând colþar sufra-
gerie modern mare
bine întreþinut.
Preþ 600 lei nego-
ciabil. Telefon:
0745/520.410;
0761/690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate
din pãr natural. Tele-
fon: 0251/531.294.
Vând 2 maºini de
scris marca OLI-
VETTI STUDIO ºi
BMB 232. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0763/806.750.

Vând purcei viet-
namezi 5 luni. Preþ
convenabil. Tele-
fon: 0744/545.771.
Vând ghete (bo-
canci) nr. 44, piele
naturalã, nefolosiþi,
antiderapante, cãru-
cior copii modern. Te-
lefon: 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 frigorificã
5 sertare, stare foar-
te bunã, asigur ga-
ranþie 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, ghe-
te, pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou,
combinã stereo -
nouã, frigider 320
litri, piei bovinã ve-
lurate, piese Dacia
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gã-
tit etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã
deosebit! 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 naþi-
onale, ceasuri de
masã ºi o pendulã.
Telefon: 0351/
459.222.
Vând un injector
pentru instalaþie de
încãlzit locuinþe la
un preþ ieftin. Tele-
fon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant
sigilatã, televizor
color diagonalã 30
cm - 100 lei, motor
maºinã spãlat Al-
balux, maºinã cu
pedale pentru copii
50 lei. Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5
II E 460, 500 Ron,
Nokia 113, 80 Ron
garanþie. Telefon:
0731/877.880.
Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0765/
291.623.

Vând antifurt auto,
dulap haine, ara-
gaz voiaj ºi butelie,
aparat foto, bicicle-
tã, aparat mãsurã,
pãturã antistres.
Telefon: 0351/
461.140; 0785/
634.748.
Vând covoare plu-
ºate, mochetã, hai-
ne din piele, maºi-
nã de cusut, galerii
sculptate, 9 ha pã-
dure - Gorj. Tele-
fon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi
table bine întreþinu-
te 25 lei, garniþã de
unturã cu capac
smãlþuitã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri,
2 ochiuri, mascã
Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 17 februarie 2014

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa te-
levizor color Grun-
dig micã defecþiu-
ne 50 lei, cuptor cu
microunde geam
spart 40 lei. Tele-
fon: 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 metali-
cã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru meta-
lic handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, chiuvetã pi-
cior (ciupercã), bu-
toi pentru varzã.
Preþ negociabil.
Telefon: 0351/
446.918.
Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popula-
rã ºi uºoarã. Tele-
fon: 0765/789.181.

Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie
pluº, preþ 160 lei,
stare bunã negocia-
bil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, mo-
tor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând sãpun de
casã 15 kg, 8 lei/
kg, 2 damigene 10-
15 litri, 15 lei/buc.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând presã de balo-
tat, mase plastice uºã
cu toc pentru casã
sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând aparat sudu-
rã autogen ºi ma-
triþã. 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 mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã ve-
che de bunã calita-
te, preþ bun. Tele-
fon: 0755/498.834.

Vând þuicã prune
15 lei, de fructe 12
lei. Telefon: 0723/
653.261.
Vând maºinã de
cusut casnicã, sim-
plã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã copil,
covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, marca
Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/
680.138.
SCHIMBURI

Schimb 1 ha pãdu-
re situatã în Ocne-
le Mari pe garsoni-
erã în Craiova, Vâl-
cea. Telefon: 0741/
078.812.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz de
Satu Mare, vechi
dar funcþional. Tele-
fon: 0251/457.204.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã o
fatã la apartament 3
camere cu centralã
Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0766/328.569.
Inchiriez birou +
depozit stradal
Dezrobirii. Telefon.
0351/ 437.906.

Ofer spre închirie-
re casã 2 camere
+ toate utilitãþile pe
strada Brestei( lân-
gã Facultatea de
Sport). De preferat
familie. Telefon:
0769/ 477.662.
Închiriez aparta-
ment 2 camere,
mobilat Craioviþa
Nouã (Bigul Vechi).
Telefon: 0767/
993.510.
Închiriez garaj ma-
ºinã în bloc N 2 -
Nicolae Titulescu
colþ Grãdina Bota-
nicã. Telefon:
0721/640.039.
Garsonierã mobi-
latã et. 1/5, Bucu-
reºti – Vitan. Ex-
clus agenþie, 230
Euro / lunã seriozi-
tate. Telefon: 0722/
456.609; 0722/
714.578.

Închiriez sau vând
locaþie pentzru cul-
tivarea cãpºunilor
din solarii suspen-
date. Telefon: 0762/
278.639.
Închiriez aparta-
ment 2 camere ul-
tracentral, ultralux,
toate dotãrile, inter-
net, AC. Telefon:
0762/109.595.
Închiriez teren pen-
tru 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
eventual cãsãto-
rie. Telefon: 0785/
103.411; 0740/
895.691.

Cadru medical fãrã
vicii caut sufletul pe-
reche pentru con-
vieþuire, vârsta 55-
65 ani. Telefon:
0733/748.576.
CONDOLEANÞE
Colectivul Muzeu-
lui Olteniei Craio-
va anunþã cu ne-
spusã durere tre-
cerea la cele veº-
nice a celui care a
fost dr. Marin Nica,
reputat arheolog
ºi cercetãtor desã-
vârºit al Preistoriei
Olteniei. Un profe-
sionist, un om
blând ºi înþelept.
Cu mare pãrere de
rãu, foºtii colegi ºi
colaboratori de la
Muzeul Olteniei
Craiova îºi iau rã-
mas bun de la un
arheolog de ex-
cepþie! Dumnezeu
sã-l ierte ºi sã-l
odihneascã!
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BUNDESLIGA – ETAPA A 21-A

Vineri: Mainz – Hannover 2-0 (Malli 51, Chou-
po-Moting 90+3).

Sâmbãtã: Dortmund – Frankfurt 4-0 (Aubame-
yang 10, 21, Lewandowski 47 pen., Jojici 68),
Bayern M. – Freiburg 4-0 (Dante 19, Shaqiri 34,
41, Pizarro 88), Werder – M’gladbach 1-1 (Obra-
niak 88 / Raffael 6), Hoffenheim – Stuttgart 4-1

(Schipplock 12, 66, Volland 49, Firmino 90+2
pen. / Rudiger 88; La oaspeþi, Alexandru Maxim
a intrat pe teren în minutul 65, oferind pasa la
gol), Braunschweig – Hamburg 4-2 (Kumbela
51, 61, 85, Hochscheidt 90+3 / Lasogga 23, Ili-
cevici 76), Leverkusen – Schalke 1-2 (Santana
66 aut. / Goretzka 28, Huntelaar 74).

Duminicã: Augsburg – Nurnberg 0-1 (Drmic
65), Hertha – Wolfsburg (dupã închiderea ediþiei).

1. Bayern 59 10. Hoffenheim 25
2. Leverkusen 43 11. Hannover 24
3. Dortmund 42 12. Frankfurt 21
4. Schalke 40 13. Werder 21
5. M’gladbach 34 14. Nurnberg 20
6. Wolfsburg* 33 15. Stuttgart 19
7. Mainz 33 16. Freiburg 18
8. Hertha* 31 17. Hamburg 16
9. Augsburg 31 18. Braunschw. 15

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 24-A

Vineri: Elche – Osasuna 0-0 (Cristian Sãpu-
naru nu a fost convocat în lotul gazdelor).

Sâmbãtã: Atl. Madrid – Valladolid 3-0 (R. Gar-
cia 3, D. Costa 4, Godin 74), Levante – Almeria
1-0 (Barral 62), Barcelona – Rayo 6-0 (Adriano
2, Messi 36, 68, A. Sanchez 53, Pedro 56, Ney-
mar 89; Abia transferat de formaþia oaspete,
Rãzvan Raþ nu a fãcut parte din lot), Villarreal –
Celta 0-2 (Orellana 83, Nolito 90).

Duminicã: Granada – Betis 1-0 (Piti 31), Ge-
tafe – Real M., Bilbao – Espanyol, Sevilla – Va-
lencia (toate dupã închiderea ediþiei).

Astãzi: Malaga – Sociedad (23:00).
1. Barcelona 60 11. Celta 29
2. Atl. Madrid 60 12. Granada 27
3. Real M.* 57 13. Elche 26
4. Bilbao* 44 14. Osasuna 26
5. Villarreal 40 15. Getafe* 25
6. Sociedad* 37 16. Almeria 25
7. Levante 32 17. Malaga* 24
8. Sevilla* 31 18. Valladolid 21
9. Valencia* 31 19. Rayo 20
10. Espanyol* 29 20. Betis 14

LIGUE 1 – ETAPA A 25-A

Vineri: Paris SG – Valenciennes 3-0 (Lavezzi
18, Ibrahimovici 50, Kagelmacher 52 aut.).

Sâmbãtã: Bastia – Monaco 0-2 (J. Rodriguez
45, 77), Lorient – Toulouse 1-3 (Lautoa 41 /
Ben Yedder 60, Aurier 73, Braithwaite 80), Nice
– Nantes 0-0 (Bãnel Nicoliþã nu s-a aflat în
lotul oaspeþilor), Reims – Bordeaux 1-0 (De
Preville 64), Rennes – Montpellier 2-2 (Toivo-
nen 10, 65 / Congre 54, Camara 90), Sochaux –
Guingamp 1-0 (Sunzu 84).

Duminicã: Lyon – Ajaccio 3-1 (Fofana 43, Bri-
and 68, Gomis 90 / Oliech 81), Evian TG – Lille,
St. Etienne – Marseille (dupã închiderea ediþiei).

1. Paris SG 58 11. Lorient* 32
2. Monaco 53 12. Nantes 31
3. Lille* 44 13. Nice 31
4. St. Etienne* 41 14. Montpellier 29
5. Lyon 40 15. Rennes 28
6. Marseille* 39 16. Guingamp 26
7. Reims 39 17. Evian TG* 23
8. Bastia 36 18. Valencien. 21
9. Bordeaux* 34 19. Sochaux 18
10. Toulouse 33 20. Ajaccio 14

SERIE A – ETAPA A 24-A

Vineri: Milan – Bologna 1-0 (Balotelli 86).
Sâmbãtã: Fiorentina – Inter 1-2 (Cuadrado

47 / Palacio 34, Icardi 65).
Duminicã: Catania – Lazio 3-1 (Izco 1, Spolli

48, Peruzzi 58 / Mauri 45+1; ªtefan Radu a
fost integralist la oaspeþi), Juventus – Chievo
3-1 (Asamoah 17, Marchisio 29, Llorente 58 /
M. Caceres 51 aut.; La oaspeþi, Adrian Stoian
a jucat pânã la pauzã), Cagliari – Livorno 1-2

(Nene 64 / Emerson 44, Paulinho 54 pen.), Sas-
suolo – Napoli 0-2 (Dzemaili 37, Insigne 55),
Atalanta – Parma 0-4 (Molinaro 9, Benalouane
74 aut., Cassano 77, Schelotto 90+3; Constan-
tin Nica a fost rezervã la gazde), Genoa – Udi-
nese 3-3 (Konate 45+1, Gilardino 69, 79 / Basta
35, B. Fernandes 40, Muriel 48 pen.), Roma –
Sampdoria (dupã închiderea ediþiei).

Astãzi: Verona – Torino (21:45).
1. Juventus 63 11. Genoa 31
2. Roma** 51 12. Sampdoria* 28
3. Napoli 50 13. Udinese 27
4. Fiorentina 44 14. Atalanta 27
5. Inter 39 15. Cagliari 24
6. Parma* 36 16. Bologna 21
7. Verona* 36 17. Livorno 20
8. Torino* 33 18. Catania 19
9. Milan 32 19. Chievo 18
10. Lazio 32 20. Sassuolo 17
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin.

Manchester City s-a calificat,
sâmbãtã, în sferturile de finalã ale
Cupei Angliei, graþie unei victorii
repurtate în dauna lui Chelsea,
scor 2-0 pe teren propriu.

Stefan Jovetici (16) ºi Samir
Nasri (67) au marcat pentru gaz-
de, care astfel s-au revanºat în
faþa londonezilor, dupã dubla de-
cepþie suferitã în campionat, cel
mai recent în 3 februarie, 0-1
într-un meci disputat de aseme-
nea pe “Etihad”. Totodatã, for-
maþia lui Manuel Pellegrini a rã-
mas angrenatã în lupta pentru
toate cele patru trofee, pe lângã
campionat ºi Liga Campionilor
(va întâlni în “optimi” pe Barce-
lona, prima manºã mâine), ajun-
gând ºi în finala Cupei Ligii, unde
o va înfrunta, în 2 martie, pe
Sunderland.

Costel Pantilimon a fost titular la City, însã
nu a fost mai deloc pus la încercare de vâr-

City s-a rãzbunat pe Chelsea,City s-a rãzbunat pe Chelsea,City s-a rãzbunat pe Chelsea,City s-a rãzbunat pe Chelsea,City s-a rãzbunat pe Chelsea,
eliminând-o din Cupa Anglieieliminând-o din Cupa Anglieieliminând-o din Cupa Anglieieliminând-o din Cupa Anglieieliminând-o din Cupa Angliei

furile lui Mourinho. Pentru portarul de 27
de ani acesta a fost cel de-al 15-lea meci în
acest sezon.

Un trofeu are fostul timiºo-
rean alãturi de gruparea din
nord-vestul Angliei, Supercupa
din 2013. Titlul câºtigat în urmã
cu doi ani nu i-a fost trecut în
palmares, el neavând cel puþin
10 prezenþe în Premier League.

Tot sâmbãtã: Sunderland –
Southampton 1-0 (Gardner
49), Cardiff – Wigan (II) 1-2
(Campbell 27 / McCann 18,
Watson 40). Partida Sheffield
Wed (II) – Charlton (II) a fost
amânatã din cauza condiþiilor
meteo.

Ieri: Everton – Swansea 3-1
(L. Traore 5, Naismith 65, Bai-
nes 72 pen. / De Guzman 16),
Sheffield Utd (III) – Nottingham
Forest (II), Arsenal – Liverpool
(ambele dupã închiderea ediþiei).

Astãzi: Brighton (II) – Hull City.
În caz de egalitate, meciurile se rejoa-

cã, schimbându-se echipa gazdã.

Argentinianul Lionel Messi a de-
venit, sâmbãtã searã, al treilea cel
mai bun realizator din istoria cam-
pionatului spaniol, dupã ce a reuºit
o „dublã” contra lui Rayo Valleca-
no, într-un veritabil recital al Bar-
celonei, 6-0.

Ocazie cu care fostul multiplu
laureant al „Balonului de Aur” a
ajuns la 228 de goluri, la egalitate
cu Raul Gonzales (ex Real Madrid),
însã cu o medie mult mai bunã a
reuºitelor, 0,87 goluri pe meci, faþã
de 0,41.

23 de goluri îl mai separã pe
Messi de recordul deþinut de Tel-
mo Zarra (Athletic Bilbao), care a
perforat porþiile adverse de 251 de

Messi a urcat pe podiumul golgheterilor old-time din Primera
ori, în perioada 1940 – 1955 (o
medie de 0,91 goluri pe meci). Pe
treapta a doua se aflã mexicanul
Hugo Sanchez, cu 234 de reuºite
în tricoul lui Real Madrid, între
1981 ºi 1994 (o medie de 0,67).

Rivalul lui Messi, „galacticul”
Cristiano Ronaldo, se aflã pe locul
14, cu 168 de goluri în 156 de apa-
riþii (o medie fantasticã de 1,08).
Cei doi nu sunt singurii jucãtori încã
în activitate plasaþi în top 20. Chiar
mai bine poziþionat decât Ronaldo
este David Villa, actualmente la
Atletico Madrid. Fostul jucãtor al
Barcelonei ºi Valenciei se aflã pe
locul 11, cu 183 de reuºite în 338
de jocuri (0,54).

Manchester United traverseazã un se-
zon negru, dupã eliminarea din cele douã
cupe interne - Cupa Ligii ºi FA Cup, iar
speranþele unui nou titlu în Premier Lea-
gue sunt inexistente. 

Elevii lui David Moyes vor sã spele ru-
ºinea în optimile UEFA Champions Lea-
gue, unde va întâlni pe Olympiacos Pireu
(25 februarie/19 martie).

Chiar dacã vor trece de greci, “dia-

Tehnicianul olandez Bert van Marwijk,
vicecampion al lumii în 2010, cu naþionala
þãrii sale, a fost demis, sâmbãtã, de Ham-
burg, a anunþat clubul german aflat pe pen-
ultimul loc în Bundesliga, dupã o nouã în-
frângere în campionat, a ºaptea consecuti-
vã. S-a întâmplat tocmai în fieful “lanternei
roºii”, Eintracht Braunschweig, unde han-
seaticii, deºi au condus cu 1-0 la pauzã, au
cedat finalmente cu 4-2.

O decizie în privinþa noului tehnician va
fi anunþatã cel mai probabil astãzi.

Salarii mult diminuate la United,
dacã „diavolii” nu prind Liga

volii” se aflã într-un real pericol. Publi-
caþia englezã Mirror a scris ieri cã jucã-
torii lui Manchester United au stipulatã
o clauzã în contracte, conform cãreia
neparticiparea într-un sezon al UEFA
Champions League este pedepsitã cu o
reducere salarialã de 25 la sutã pentru
sezonul respectiv. 

Pânã în aceastã stagiune, clauza respec-
tivã era consideratã o bagatelã, în condi-

þiile în care United nu a mai
ratat prezenþa în grupele ce-
lei mai importante competi-
þii intercluburi din Europa
din anul competiþional 1995-
1996. De altfel, trupa de pe
“Old Trafford” deþine recor-
dul participãrilor consecuti-
ve - 18 ediþii la rând. 

În acest moment, Man-
chester United este clasatã
abia pe locul 7 în Premier
League ºi are 42 de puncte,
cu 11 mai puþin decât ocu-
panta poziþiei a 4-a, Liver-
pool, ultima care asigurã
prezenþa în preliminariile
UEFA Champions League.  

Van Marwijk,
dat afarã de Hamburg
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Digi Sport 1
23:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Malaga –

Sociedad.

Digi Sport 2
12:00, 17:00 – TENIS (F) – Turneul de la Dubai

(EAU): ziua întâi / 21:45

– FOTBAL – Camp.
Italiei: Verona – Torino.

Digi Sport 3
18:00, 20:00 –

HANDBAL (M) – Liga
Naþionalã: Potaissa
Turda – HCM Baia
Mare, CSA Steaua –
Pandurii Tg. Jiu.

Dolce Sport 1
21:45 – FOTBAL –

Camp. Italiei: Verona –
Torino.

Dolce Sport 2
17:00, 19:00 –

TENIS (M) – turneul de

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
la Rio de Janeiro: ziua întâi.

Eurosport 2
19:00 – FOTBAL – Camp. Poloniei: Piast

Gliwice – Wisla Cracovia / 21.15 – FOTBAL –
Liga secundã germanã: Erzgebirge Aue –

Kaiserslautern.

TVR 1
OLIMPIADA DE

LA SOCI: 17:00 –
BIATLON (F).

TVR 2
OLIMPIADA DE

LA SOCI: 17:00 –

PATINAJ ARTISTIC
(M, F).

TVR 3
OLIMPIADA DE

LA SOCI: 11:30 –
SNOWBOARD (M)
/ 16:30, 18:05 –
BOB (M) / 19:30 –
FREESTYLE (M).

Schi alpin (super G masculin)
1. Kjetil Jansrud (Norvegia)
2. Andrew Weibrecht (SUA)
3. Jan Hudec (Canada) / Bode Miller (SUA)

Schi fond (ºtafetã masculin – 4X10km)
1. Suedia (Marcus Hellner, Lars Nielsen, Johan Olsson, Daniel Richar-

dsson)
2. Rusia (Alexander Bessmertnykh, Dmitriy Japarov, Alexander Legkov,

Maxim Vylegzhanin)
3. Franþa (Robin Duvillard, Jean Marc Gaillard, Maurice Manificat, Ivan

Perrillat Boiteux )

Snowboard (cross feminin)
1. Eva Samkova (Cehia)
2. Dominique Maltais (Canada)
3. Chloe Trespeuch (Franþa)

Patinaj vitezã (1.500 m feminin)
1. Jorien Ter Mors (Olanda)
2. Ireen Wust (Olanda)
3. Lotte Van Beek (Olanda)
Dupã închiderea ediþiei s-au decernat medaliile la biatlon (masstart 15 km

masculin).

LIGA I – RESTANÞÃ
Vineri: Steaua – Concordia Chiajna 4-0
Au marcat: Varela 9, Chipciu 32, 60, Sânmãrtean 43 pen.
Mâine (18:15), în cealaltã partidã restantã, Steaua va primi, tot acasã, repli-

ca Universitãþii Cluj.

Simona Halep (10 WTA ºi fa-
voritã 7) a cucerit, asearã, cel mai
important titlu din carierã, împu-
nându-se la Doha (Qatar), scor 6-
2, 6-3 cu germanca Angelique Ker-
ber (nr. 9).

Dupã ce a început excelent, cu
un break, Simona nu i-a mai dat
nici o ºansã adversarei, care nu a
gãsit soluþiile pe teren. Meciul s-a
terminat în doar o orã ºi ºase mi-
nute.

În drumul spre mult dorita
cupã, în afara lui Kerber, Halep
le-a eliminat pe Kaia Kanepi (nr.
27, Estonia, 6-4, 3-6, 7-6), Anni-
ka Beck (nr. 55, Germania, 6-4,
6-1), Sara Errani (nr. 7, Italia, 6-
2, 6-0) ºi Agnieszka Radwanska

Ieri, la JO de iarnã de la Soci

Clasamentul pe medalii
1. Germania 12 (7-3-2)
2. Olanda 17 (5-5-7)
3. Norvegia 14 (5-3-6)
4. Elveþia 7 (5-1-1)
5. Rusia 16 (4-7-5)
6. Canada 14 (4-6-4)
7. SUA 16 (4-4-8)
8. Polonia 4 (4-0-0)
9. China 5 (3-2-0)
10. Belarus 4 (3-0-1)
11. Suedia 9 (2-5-2)
12. Austria 7 (2-4-1)
13. Franþa 6 (2-0-4)
14. Japonia 5 (1-3-1)
15. Cehia 4 (1-2-1)
16. Slovenia 5 (1-1-3)
17. Coreea S. 3 (1-1-1)
18. M. Brit. 2 (1-0-1)
19. Slovacia 1 (1-0-0)
20. Italia 5 (0-2-3)
21. Finlanda 2 (0-2-0)
22. Letonia 3 (0-1-2)
23. Australia 2 (0-1-1)
24. Croaþia 1 (0-1-0)
25-26. Kazahst. 1 (0-0-1)
           Ucraina 1 (0-0-1)

Tilul carierei!

Halep, triumf fenomenal al Doha:Halep, triumf fenomenal al Doha:Halep, triumf fenomenal al Doha:Halep, triumf fenomenal al Doha:Halep, triumf fenomenal al Doha:
„Nu credeam cã pot câºtiga aici”„Nu credeam cã pot câºtiga aici”„Nu credeam cã pot câºtiga aici”„Nu credeam cã pot câºtiga aici”„Nu credeam cã pot câºtiga aici”

De astãzi, Simona va urca pe locul 9 în lume

(nr. 4, Polonia, 7-5, 6-
2).

Românca a mai
câºtigat în circuitul
WTA turneele de la
Nürnberg, ‘s-Herto-
genbosch, Budapesta,
New Haven, Mosco-
va ºi Sofia, toate ºase
în 2013. Turneul de la
Doha, dotat cu premii
de 2.440.070 de do-
lari, este primul de ca-
tegorie Premier 5 câº-
tigat de Halep. Pentru
acest succes, con-
stãnþeanca a obþinut
441.000 de dolari ºi
900 de puncte WTA.
Puncte ce o vor ajuta
sã se afle de astãzi pe
locul 9 în lume.

“Am venit de la un
turneu indoor ºi nu
credeam cã pot câºti-
ga aici. M-am adaptat

bine, cred cã sunt cele mai bune
momente din viaþa mea. Este mo-
mentul în care am cea mai
mare încredere în mine, men-
tal sunt foarte puternicã ºi mã
bucur de fiecare meci. Mâi-
ne dimineaþã (n.r. astãzi) mã
duc la Dubai, unde sper sã
joc la fel de bine”, a declarat
Halep dupã meci.

“Felicitãri Simonei pentru
o sãptãmânã extraordinarã,
bravo! Mulþumesc sponsori-
lor ºi echipei, pentru cã a cre-
zut în mine. Mulþumesc ºi
fanilor mei, care au fãcut o
atmosferã fantasticã”, a de-
clarat la final ºi Kerber, la fes-
tivitatea de premiere.

 Tecãu/Rojer,
învinºi în finala
de la Rotterdam

Horia Tecãu ºi olandezul Jean
Julien Rojer au pierdut, ieri, finala
turneului de la Rotterdam, cedând
în compania mai bine cotaþilor Mi-
chael Llodra ºi Nicolas Mahut
(Franþa), scor 2-6, 6-7.

Diferenþa s-a fãcut la ºansele de
break convertite – sportivii din
Hexagon au câºtigat de douã ori
contra serviciului, din cele trei ºanse
avute, în timp ce Horia ºi Rojer,
trimfãtori weekend-ul trecut la Za-
greb, au ratat nu mai puþin de 8
oportunitãþi ºi nu au reuºit sã facã
nici un break.

În cazul unui succes, Horia ar
fi ajuns la cota 18 în privinþa titlu-
rilor cucerite în circuitul ATP. Fi-
nala competiþiei din Olanda a fost
cea cu numãrul 31 jucatã de spor-
tivul român. 

Tecãu ºi Rojer vor primi 44 090
de euro ºi 300 de puncte ATP în
clasamentul de dublu.

Prima rundã a acestui an debuteazã vineri ºi programeazã meciurile:
Sãgeata – Botoºani, Astra – Corona, Oþelul – Pandurii, Dinamo – Viitorul, CFR
Cluj – Vaslui, Braºov – Petrolul, Ceahlãul – „U” Cluj, Concordia – Steaua, Gaz
Metan – ACS Poli.

 CLASAMENT                    M V                 E                 Î  G    P

6

5

4

Steaua 18 12 6 0 40-12   42
Astra 19 13 3 3 45-19   42
Petrolul 19 11 7 1 29-11   40
Pandurii 19 10 4 5 41-23   34
Dinamo 19 9 5 5 28-16   32
FC Vaslui 19 8 5 6 21-15   29
CFR Cluj 19 7 7 5 26-21   28
Gaz Metan 19 7 6 6 23-21   27
Ceahlãul 19 7 6 6 19-18   27
Concordia 19 7 4 8 22-24   25
ACS Poli 19 6 4 9 17-24   22
Botoºani 19 5 5 9 17-31   20
Sãgeata 19 5 4 10 18-38   19
Oþelul 19 5 3 11 21-35   18
Viitorul 19 4 6 9 13-31   18
Braºov 19 3 7 9 18-26   16
„U” Cluj 18 4 4 10 16-32   16
Corona 19 2 4 13 14-31   10

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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CS Universitatea a câştigat şi
contra ruşilor de la Enisey, un
meci pe care l-a dominat clar

Craiova nu s-a mai deplasat
mult din resortul de la Kaya Riu
pentru ultimul meci amical din Be-
lek. La c âţiva kilometri distanţă,
într-un alt complex c u terenuri
impecabile dintre cele câteva sute
ridicate de turci în plin câmp în
zona Antalyei, adversara Craiovei
a fost Enisei Krasnoyarsk, ocupan-
ta locului 12 în Liga a II-a din Ru-
sia. Cele două echipe se aflau apro-
ximativ în acelaşi stadiu al pregă-
tirii, liga secundă din Rusia urmând
să se reia la 10 zile după cea de la

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)

Clubul CS Universitatea va organiza sâmbătă, 22 fe-
bruarie, Memorialul „Ion Oblemenco“, un turneu interna-
ţional desfăşurat pe arena care poartă nume „Tunarului”,
cu începere de la ora 14. Pentru a evita orice alte comen-
tarii venite din partea unor , CS Universitatea precizează
că a obţinut acceptul de folosire a mărcii înregistrate „Ion
Oblemenco“, deţinută de familia Tunarului. De altfel, apro-
piaţii marelui fotbalist sunt invitaţi de onoare ai eveni-
mentului. Universitatea va lupta pentru trofeu cu grupă-
rile Dunav Ruse (Bulgaria) şi FK Sloga Petrovac (Serbia),
ambele de eşalon secund. Se va juca în sistem fiecare cu
fiecare, tip campionat. Meciurile vor avea o durată de 60
de minute (două reprize a câte 30 de minute, cu pauză de
5 minute). Programul turneului este următorul: de la ora
14:00 se vor întâlni Dunav Ruse şi Sloga Petrovac. De la
ora 15:15, Universitatea va juca împotriva câştigătoarei

Baschetbaliştii craioveni au câş-
tigat derby-ul Olteniei, cu Energia
Rovinari, scor 87-85 (25-21, 21-23, 17-
18, 24-23) după ce au marcat prin Tra-
vis Bureau coşul decisiv când mai
era o secundă de joc. Craiovenii, care
risipiseră un avantaj de 8 puncte de
care beneficiau cu un minut şi jumă-
tate înainte de final, au răzbunat alt-
fel înfrângerea de anul trecut tot în
ultima secundă contra gorjenilor, dar

Victorie pe final pentru baschetbaliştii caioveni
şi eşecul identic de la Oradea. Pen-
tru SCM Craiova au evoluat: Sokk
(11), Seals (19), Kovac (10), Popescu
(6), Tyler (14). Au mai intrat: Bureau
(19), Căpuşan (4), Babic (4).

În  Liga Naţ ională femin ină de
handbal, SCM Craiova a terminat la
egalitate, 24-24, în deplasare cu Ne-
prun Constanţa. Este al doilea egal
consecutiv al craiovencelor, după cel
cu Brăila, din Polivalentă. Au marcat

pent ru ech ipa lui Carmen Amariei:
Dincă 5, Han 4, Amariei 3, Haşegan
3, Tivadar 3, Snopova 3, Cioaric 3.

La volei, fetele de la SCM U Cra-
iova au  cedat acasă contra cam-
pioanei Ştiinţa Bacău, căreia i-au
răpit însă un set, scor 1-3 (25-23,
11-25, 11-25 9-25). În  sch imb, băie-
ţii lui Dan  Pas cu nu au  avu t pro-
bleme cu Arcada Galaţi, s cor 3-0
(25-18, 25-18, 25-14).

CS Universitatea are dreptul
de folosire a mărcii „Ion Oblemenco”

din primul meci. De la ora 16:30, echipa Craiovei va închi-
de turneul, urmând să evolueze în compania învinsei din
duelul Dunav Ruse – Sloga Petrovac. Memorialul „Ion
Oblemenco“ va fi transmis live de TVR Craiova. Accesul
suporterilor va fi liber şi se va face începând cu ora 12.30.
Simbolic, craiovenii pot opta să vină cu un „bilet de intra-
re”, o floare, omagiu depus la statuia lui Ion Oblemenco
din faţa stadionului. „Vrem ca Memorialul „Ion Oblemen-
co“ să fie organizat an de an cu o săptămână înainte de
începerea returului, astfel încât să devină o competiţie de
tradiţie. Totodată, sâmbătă, va fi un turneu util pentru
jucători, având în vedere că urmărim promovarea în prima
divizie. Iar pentru suporterii noşti reprezintă un bun prilej
de a-i vedea la lucru pe băieţi, după stagiile de pregătire
din Antalya“ a precizat preşedintele clubului din Bănie,
Gheorghiţă Geolgău.

Universitatea Craiova –
FK Enisey Krasnoyarsk 2-1

Au marcat: Ferfelea 27 (p.), Curelea 39 /Ciadov 1.
Universitatea: Brac (46 Irimia 70 Latinovic) – Kitanovski (70 Cârjă),

Tomic, Ljubinkovic (60 Patriche), Vătăjelu (60 Velcovici) – Pătraşcu –
cpt. (60 Vandelannoite) – Valskis (60 Câju), Ferfelea (60 Precup) – Ga-
nea (70 Varga), Curelea (70 Voinea), Sin (60 Şerban).

Enisey: Borodin (46 Diacenko) – Maruşceak – cpt., Magadiev, Şaba-
ev (46 Maslovski), Golubev (46 Loiotkin) – Raşovski, Ciadov (46 L.
Buş), Leşonok (46 Pestriakov), Galiş (46 Goliodkin) – Ivanov (46 Aliev),
Leskano (46 Rijov). Antrenor: Alexandr Valentinovic.

4 din 4
pentru
alb-albaştri
în Belek

noi. În ciuda ploii abundente de pe
tot parcursul zilei, terenul nu a avut
deloc de suferit, fiind la nivelul
celor de golf amplasate peste tot
în Belek. Ruşii au început practic
de la 1-0, iar Brac îşi poate asuma
reuşita adversarilor. Sârbul a de-
gajat imprecis, iar mingea i s-a în-
tors rapid în careu, de unde Iva-
nov a tras puternic. Pe respinge-
rea lui Brac în dreapta, Ciadov a
preluat şi a trimis în colţul lung.
N-a fost decât un chibrit aprins în
plină furtună, apropo de condiţiile
în care s-a jucat meciul, fiindcă
alb-albaştrii aveau să controleze
meciul până la final, indiferent de
scor, de intensitatea ploii sau de
schimbări. În faţa unor adversari

superiori ca talie,  dar Trupa lui
Stângă a construit cu răbdare, iar
viteza acţiunilor a fost sporită şi
de terenul ud. Valskis a dat tonul
ocaziilor, stângul său fiind departe
de calitatea dreptului. Ferfelea şi
Ganea au încercat egalarea din afa-
ra careului, iar Sin, de neoprit pe
stânga, putea finaliza de câteva ori,
dar a preferat centrări imprecise.
Chiar dacă îşi crează destule oca-
zii din faze lucrate, derulate pe tra-
see interesante, Universitatea avea
să marcheze din două faze fixe.

Ferfelea - la al treilea gol,
Valskis a scos ambele lovituri

Golul egalizator a fost din penal-
ty. Valskis a intrat în careu şi a ciu-
pit mingea înaintea unui adversar,
care i-a lovit astfel piciorul drept,
iar Ferfelea a marcat al treilea său
gol în acest stagiu. Penalty-ul a fost
contestat preţ de câteva minute de
antrenorul ruşilor, însă inclusiv site-

ul oficial al ruşilor notează că deci-
zia centralului turc a fost corectă.
De altfel, arbitrul-gazdă a penalizat
permanent intrările la limită ale ru-
şilor, dar şi riposta lui Vătăjelu, după
ce un adversar l-a aruncat câţiva
metri cu o alunecare periculoasă.
Imediat, argentinianul Lescano a
ratat ceea ce avea să fie ultima şi
cea mai mare ocazie a ruşilor, din
postură unu la unu cu Brac încer-
când o scăriţă blocată uşor de sârb.
Ferfelea şi-a trecut în cont un as-
sist, fiindcă lovitura liberă scoasă
de Valskis şi executată de el l-a gă-
sit pregătit pe Curelea, care a mar-
cat cu capul din centrul careului.
Partea secundă a fost începută cu
ocaziile lui Ganea şi Curelea, care
şi-au permis să şi preia în careul
advers, dar au fost blocaţi de Dia-
cenko. În a doua repriză, la forma-
ţia din Liga a II-a din Rusia a evo-
luat şi fostul mijlocaş de la „U” Cluj
şi Oţelul Galaţi, Laurenţiu Buş, care
s-a remarcat prin câteva acţiuni în
bandă, centrările sale nefiind însă
speculate de vârfurile echipei din
Kransoyarsk. Pentru Craiova, Pre-
cup a a avut două şanse importante
de a majora avantajul, nouarul fina-
lizând din centrul careului acţiuni
derulate frumos în partea stângă,
pe traseul Velcovici-Câju-Şerban.
Meciul s-a terminat cu victoria alb-
albaştrilor, a patra din tot atâtea
meciuri în Belek, cu 4-0 cu Dresda
II, 1-0 cu Cerno More Varna şi tot
1-0 cu FC Zugdidi. Delegaţia cra-
ioveană a revenit sâmbătă seara în

ţară, iar marţi se va reuni pentru
ultima parte a pregătirii.

Stângă: „Evidenţiez toată
echipa, nu doar pe Ferfelea şi
Curelea”

La finalul ultimul amical, Ovi-
diu Stângă s-a declarat mulţumit
de evoluţia echipei.  „Este o victo-
rie de sfârşit de cantonament, o
victorie meritată după ce s-a în-
tâmplat pe teren. Am început prac-
tic de la 1-0 pentru ei, iar noi ne-
am creat foarte multe ocazii şi am
reuşit să întoarcem rezultatul. Nu
pot fi evidenţiaţi doar Curelea şi
Ferfelea, pentru că fotbalul este un
joc de echipă, şi până să marche-
ze ei a trebuit ca alţi jucători să
aduc ă mingea în faţă. Eu sunt
mulţumit de rezultate şi de joc, dar
perioada următoare trebuie să o
gestionăm foarte bine” a spus
Stângă. Despre evoluţia jucători-
lor noi, antrenorul a avut de spus:
„Vandelannoite este un juc ător
util, care poate să ajute clubul în
perioada următoare. Tomic a avut
o evoluţie ok, în media echipei, a
înţeles exact ce se doreşte aici,
după primul meci în care a fost
uşor debusolat“. „Nu cred c ă ni
se urcă la cap victoriile, aceste
succ ese din cantonament sunt
foarte bune pentru moralul nos-
tru în campionat. Noi abia aş tep-
tăm să înceapă campionatul“ a de-
clarat şi Vătăjelu.


