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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Înainte, Popescule, s-a dus fai-
ma BANILOR o lteni  şi  acum a
ajuns de faimă lipsa banilor.

Ger nu prea a fost anul acesta, deşi am ajuns la mijlocul
lui decembrie. În schimb, ieri-dimineaţă, s-a nimerit o ceaţă
de o tăiai cu cuţitul care nu i-a împiedicat totuşi pe cei decişi
să-şi cumpere porcul de Crăciun din târgul de la Leu. Au
bătut drumul cu folos, spuneau oamenii, pentru că erau foar-
te mulţi porci la vânzare, de la cei mai mici şi până la cei mai
mari. Preţurile au fost bune anul acesta, cu 2 sau chiar 3 lei
pe kilogram mai ieftin faţă de anul trecut. Aşa cum este şi
normal, lucrul acesta nu i-a mulţumit deloc pe crescătorii
care, un an întreg, au îngrijit special animalele gândindu-se
că vor scoate nişte bani acum, în preajma sărbătorilor.
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Acum 25 de ani,
„mămăliga se pregătea
să explodeze”

Decembrie ’89 – ca de fapt întreg
anul – a fost o lună crudă pentru cu-
plul Elena şi Nicolae Ceauşescu. În
jurul nostru – Polonia, Cehoslovacia
Ungaria, Bulgaria, ex-RDG – lucruri-
le se rezolvaseră. Convinsă de ide-
ea că „mămăliga nu face explozie”,
lumea credea încă în prelungirea sta-
tus-quo-ului, deşi des tule semnale,
chiar de dată recen tă, înt reţineau şi
o doză de opt imism. Dacă Valea Jiu-
lui (1977) şi Braşov (1987) nu oferi-
seră decât p rileju ri de îngrijo rare,
acum ieş iseră din tranşeele tăcerii
Dan  Deş liu, Mircea Dines cu, Dan
Petrescu şi alţ ii şi pe deasupra se
avea cunoştin ţă de „Scrisoarea ce-
lor ş ase”, gest augmentat de con-
damnarea Bucureştiulu i la Geneva,
unde soviet icii... părăsiseră s ala
pentru a nu vota con tra.

„Gonea”
cu 106 km/h
pe bulevardul
Decebal

Coaliţia a decis cum va
arăta Guvernul Ponta 4,
supus astăzi votului
Parlamentului

Coaliţia de guvernare a decis ,
ieri, s tructu ra ş i componenţa Gu-
vernului res tructurat , supranumit
Cabinetul Ponta 4, care va fi unu l
politic , format  numai d in politi-
cieni, va avea doar minişt ri p lini,
nu şi min iş tri delegaţ i, ş i va avea
un  număr mai mic de v icepremieri,
- res pect iv  doi în  loc de patru –
Gabriel Oprea (UNPR) ş i Liv iu
Dragnea (PSD), p recizează Media-
fax. Ieri după-amiază, fo rurile  de
conducere ale celo r patru part ide
componente ale coaliţ iei (PSD,
UNPR, PC ş i PLR) s -au  reun it
pen tru a valida min iş trii pe care îi
propun .

„Anotimpurile
mele” – două
concerte susţinute
de Tudor Gheorghe
la Craiova
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Dragnea:

Pregãtim surprize

plãcute PSD
Preºedintele executiv al

PSD, Liviu Dragnea, a

declarat, sâmbãtã, cã el ºi

Victor Ponta pregãtesc

„surprize plãcute” pentru

partid în perioada care a

rãmas pânã la congresul

din martie 2015, arãtând cã

vor „începe” cu colegii care

nu au ºtiut sã gestioneze

puterea pe care au avut-o.

„Deocamdatã, Victor Ponta

a ales sã conducã Guvernul.

Este preºedintele PSD ºi

pânã la congres sã fiþi

siguri cã ºi Victor Ponta ºi

eu vom pregãti surprize

plãcute pentru acest partid.

Trebuie sã facem pas cu pas

ºi cu rãbdare. Vã asigur cã

ºi Victor Ponta ºi eu vom

alege ceea ce trebuie pentru

acest partid”, a spus Drag-

nea, întrebat ce ar trebui sã

aleagã Ponta: funcþia

politicã sau cea administra-

tivã. „O sã începem aºa

cum se începe în mod

normal: de la ceea ce ne-a

creat cele mai mari proble-

me ºi, dupã pãrerea mea, în

multe cazuri nedrept. Dar

sunt unii colegi de-ai noºtri

care nu au ºtiut sã gestione-

ze o putere care a pãrut

foarte mare, din pãcate”, a

dezvãluit Dragnea cam ce se

pregãteºte în PSD, adãu-

gând însã cã acest „proces”

nu va dura mult ºi va

continua, dar nu neapãrat

cu „sânge sau cu foarte

mult scandal”.

Astãzi urmeazã sã aibã loc au-
dierile miniºtrilor în Parlament,
iar astã- seara este preconizat
votul în Parlament. Cum spu-
neam, noul Guvern va avea în
componenþa sa PSD, UNPR ºi
PC, plus oameni de la partidul lui
Cãlin Popescu Tãriceanu, partid
care nu este însã recunoscut ofi-
cial la Tribunal sub numele de
PLR, ci sub cel de Partidului
Naþional al Mediului. Per ansam-
blu însã, Cabinetul Ponta 4 nu va
aduce foarte multe nume noi, ci
doar comasarea mai multor mi-
nistere. Astfel, se va renunþa la
experimentul din perioada guver-
nãrii USL, când, pentru a con-
trola PNL, PSD a spart mai mul-
te ministere sau atribuþiile unora
au fost preluate în subordinea

Birourile Permanente reunite
ale Parlamentului au stabilit,
sâmbãtã, calendarul dezbaterii
proiectului de buget pe 2015,
astfel încât acesta sã intre în
dezbaterea plenului vineri, 19
decembrie. Senatorul PSD Cris-
t ian Dumitrescu a precizat,
dupã ºedinþa conducerii celor
douã Camere, cã de sâmbãtã
pânã astãzi la ora 12,00 grupu-
rile parlamentare, deputaþii ºi se-
natoriii vor putea depune amen-
damente la proiectul de buget
de stat ºi la cel al asigurãrilor
sociale. Astãzi va avea loc cen-
tralizarea amendamentelor, ast-
fel încât mâine dimineaþã sã se
poatã þine ºedinþele comune ale
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Coaliþia de guvernare a decis, ieri,
structura ºi componenþa Guvernu-
lui restructurat, supranumit Cabi-
netul Ponta 4, care va fi unul poli-
tic, format numai din politicieni, va
avea doar miniºtri plini, nu ºi mi-
niºtri delegaþi, ºi va avea un numãr
mai mic de vicepremieri, - respectiv
doi în loc de patru – Gabriel Oprea
(UNPR) ºi Liviu Dragnea (PSD) pre-
cizeazã Mediafax. Ieri dupã-amiazã,
forurile de conducere ale celor pa-

tru partide componente ale coaliþiei
(PSD, UNPR, PC ºi PLR) s-au reunit
pentru a valida miniºtrii pe care îi
propun. Gândul subliniazã cã experi-
mentul propus de premierul Ponta în
primãvara lui 2014, când a introdus
în Guvern mai mulþi tehnocraþi, fãrã
ca partidul sã fie informat asupra nu-
melor acestora, a eºuat, acesta fiind
obligat, dupã pierderea prezidenþia-
lelor, sã-ºi aleagã miniºtrii din ca-
drul PSD. Tehnocraþii au spus la re-

vedere Palatului Victoria pe Facebo-
ok, ei anunþând rând pe rând faptul
cã au fost remaniaþi. În Guvernul
Ponta 4 nu se mai regãsesc nici mi-
niºtrii UDMR, dupã retragerea ma-
ghiarilor de la guvernare, în schimb
au fost cooptaþi oamenii din partidul
condus de Cãlin Popescu Tãriceanu.
PC a negociat dur pentru a obþine
Ministerul Educaþiei, pentru aceas-
ta Daniel Constantin renunþând ºi la
funcþia de vicepremier.

PSD sau a primului ministru, sem-
naleazã Gandul.info.

UNPR rãmâne cu ce are
Cei de la UNPR îºi pãstreaza

funcþia de vicepremier ºi minis-
tru de Interne pentru preºedintele
Gabriel Oprea, dar ºi pe cea de
ministru pentru Relaþia cu Parla-
mentul, pentru Eugen Nicolicea.
Partidul lui Tãriceanu va fi repre-
zentat în Guvern de Andrei Ge-
rea, la Ministerul Economiei, ºi
Graþiela Gavrilescu la Ministerul
Mediului. De la Ministerul Econo-
miei a fost remaniat Constantin
Niþã (PSD), iar la minister se vor
reîntoarce Energia ºi IMM-urile.
Ministerul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guver-
nului ar urma sã fie condus de

Radu Stroe (PLR). Social-demo-
craþii vor sã treacã din nou la mi-
nistere acele atribuþii care au tre-
cut la SGG în 2012, când PSD a
încercat sã goleascã de conþinut
portofoliile încredinþate PNL.

PC a dorit neapãrat
Ministerul Educaþiei

PC va avea în continuare Mi-
nisterul Agriculturii prin Daniel
Constantin, dar acesta a renun-
þat la funcþia de vicepremier. Con-
servatorii au cedat ºi ministerul
Comunicaþiilor, ministrul Rãzvan
Cotovelea urmând sã fie rema-
niat pentru ca formaþiunea sã
obþinã Ministerul Educaþiei, care
se va comasa cu Cercetarea. Aici
sunt în cãrþi Sorin Câmpeanu sau
Dumitru Miron. Ministerul Fi-
nanþelor ºi cel al Bugetului se vor
comasa, el urmând sã fie condus
de Darius Vâlcov – PSD. Dupã
cum se poate vedea, Ioana Pe-
trescu – marea surprizã de la Fi-
nanþe a Guvernului Ponta 3 - ur-
meazã sã nu se mai regãseascã
în viitoarea structurã guverna-
mentalã.

Mare parte dintre miniºtrii
actuali rãmân în funcþie

Fãcând o trecere în revistã, din
actuala structurã guvernamentalã
se vor regãsi în Cabinetul Ponta 4
urmãtorii: Rovana Plumb – Mun-

cã, Mircea Duºa – Apãrare, Da-
rius Vâlcov – Finanþe, Eugen Teo-
dorovici – Fonduri Europene , Bog-
dan Aurescu – Externe, Ioan Rus
– Transporturi, Robert Cazanciuc
– Justiþie, Nicolae Bãnicioiu – Sã-
nãtate ºi Gabriela Szabo - Tineret
ºi Sport. Social-democraþii vor
prelua Ministerul Culturii, o pro-
punere de ministru avansatã fiind
cea a deputatului Ionuþ Vulpescu,
un apropiat al lui Ion Iliescu. De
asemenea, la ministerul Comuni-
caþiilor este vehiculat numele lui
Sorin Grindeanu.

Demisii anunþate pe Facebook
Sâmbãtã, patru din cei opt mi-

niºtri delegaþi, respectiv Rãzvan
Nicolescu, Florin Jianu, Aurelia
Cristea ºi Bogdan Stanoevici, au
anunþat, pe Facebook, faptul cã
nu vor mai face parte din struc-
tura viitorului Cabinet, dupã ce au
avut câte o discuþie cu premierul
Victor Ponta. Portofoliile deþinute
de aceºti miniºtri delegaþi se vor
comasa cu ministerele mari, ast-
fel: Energia ºi IMM-urile vor fi
comasate cu ministerul Econo-
miei, Dialogul Social va fi coma-
sat cu ministerul Muncii, iar
portofoliul delegat pentru Ape va
fi comasat cu ministerul Mediului
sau cel al Agriculturii. Portofoliul
delegat pentru Buget va fi coma-
sat cu ministerul de Finanþe.

Bugetul pe 2015 va intra în dezbaterea
Parlamentului în 19 decembrie

comisiilor de specialitate, în
prezenþa miniºtrilor pentru do-
meniile respective, pentru a fi
avizate, a precizat Dumitrescu.
„Dezbaterea în plen va începe
vineri dimineaþã ºi se va desfã-
ºura ºi duminicã, cu speranþa
cã vom putea sã-l  adoptãm
(n.r. - bugetul) duminicã, dacã
nu, când vom putea sã-l adop-
tãm”, a arãtat Dumitrescu. Par-
lamentul se va reuni, de asem-
nea, duminicã, în ºedinþã so-
lemnã, pentru depunerea jurã-
mântului de cãtre preºedintele
ales Klaus Iohannis. Potrivit lui
Dumitrescu, proiectul de buget
pentru 2015 se aflã pe site-ul
Camerei Deputaþilor, pe site-ul

Guvernului ºi a fost distribuit
cãtre grupurile parlamentare sub

formã electronicã, putând fi ac-
cesat începând de sâmbãtã.
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Decembrie ’89 – ca de fapt întreg
anul – a fost o lună crudă pentru cu-
plul Elena şi Nicolae Ceauşescu. În
jurul nostru – Polonia, Cehoslovacia
Ungaria, Bulgaria, ex-RDG – lucrurile
se rezolvaseră. Convinsă de ideea că
„mămăliga nu face explozie”, lumea
credea încă în prelungirea status-quo-
ului, deşi destule semnale, chiar de
dată recentă, întreţineau şi o doză de
optimism. Dacă Valea Jiului (1977) şi
Braşov (1987) nu oferiseră decât pri-
lejuri de îngrijorare, acum ieşiseră din
tranşeele tăcerii Dan Deşliu, Mircea
Dinescu, Dan Petrescu şi alţii şi pe
deasupra se avea cunoştinţă de „Scri-
soarea celor şase”, gest augmentat
de condamnarea Bucureştiului la Ge-
neva, unde sovieticii... părăsiseră sala
pentru a nu vota contra. În plan ex-
tern, fronda şi radicalizarea deveni-
seră o realitate, încât marile cancelarii
ale lumii vorbeau deschis despre in-
capacitatea preşedintelui român de a
înţelege pe ce lume se află. Prin mă-
măligă, în decembrie 1989, nu se înţe-
legea altceva decât o mare colectivi-
tate. Ţara însăşi. Ne place sau nu, dar
„Scrisoarea celor şase”, foste figuri

MIRCEA CANŢĂR

Acum 25 de ani, „mămăliga
se pregătea să explodeze”

politice, din inima regimului pe care îl
detestau, citită la 11 martie 1989 la
Europa liberă şi BBC – Gheorghe
Apostol, Corneliu Mănescu, Silviu
Brucan, Constantin Pârvulescu, Ale-
xandru Bârlădeanu, Grigore Răceanu
– care nu vorbeau  de legitimitatea
Partidului Comunist şi eşecul socia-
lismului multilateral dezvoltat, repre-
zenta o diversificare a contestaţiei ro-
mâneşti la adresa lui Nicolae Ceau-
şescu. O contestaţie cu valenţe apar-
te. Apoi, premiul danez pentru pace,
acordat Doinei Cornea, nu omagia
doar una din figurile proeminente ale
contestaţiei româneşti, ci simboliza
şansele acestei contestaţii de a intra
într-o etapă a maturităţii sale. Între-
gul context intern, ca şi internaţional,
îi devenise ostil liderului de la Bucu-
reşti. Care, paradoxal, nu încearcă nici
un gest de a veni în întâmpinarea ne-
mulţumirilor sociale care mocneau. Şi,
slavă Domnului, posibilităţi la înde-
mână avea: România îşi plătise dato-
ria externă şi avea lichidităţi în valoa-
re de pes te două miliarde dolari la
Banca Naţională, creanţe în valoare
de alte câteva miliarde, silozurile pli-

ne la refuz cu cereale, un şeptel peste
optim ş.a.m.d.. Un excelent istoric şi
un prieten al României, americanul
Larry Watts ne atrage atenţia în volu-
mul II al cărţii sale „Cei dintâi vor fi
cei din urmă” (Ed. RAO, 2013), cu
argumente infailibile, că deja din vara
anului 1989 Ungaria – care găzduia
tabere de pregătire paramilitară – re-
definise în mod oficial România ca
„principalul său inamic” şi „principa-
la ameninţare militară”, reorientându-
şi politica externă pentru a se focaliza
asupra Transilvaniei. Deşi convinşi
de credibilitatea unei rupturi între ar-
mată şi Securitate, pe de o parte, şi
armată şi conducerea de partid, pe de
altă parte, analiştii americani încă tin-
deau să trateze regimul de la Bucu-
reşti într-o cheie deloc actualizată.
Întâlnirea de la Moscova, din 4 de-
cembrie 1989, şi diseminarea rapoar-
telor despre dialogul tensionat al lui
Nicolae Ceauşescu cu Mihail Gorba-
ciov, atât pe seama invaziei din Ceho-
slovacia, din 1968, dar şi pe alte teme,
inclusă în buletinul CIA „National In-
telligence Daily”, trebuie luată în evi-
denţă şi decriptată special, fiindcă

oficialii sovietici au făcut tot posibi-
lul pentru a-i convinge pe interlocu-
torii americani că „România constitu-
ie o ameninţare agresivă în cadrul blo-
cului sovietic”. Era un joc prin rico-
şeu, extrem de abil, practicat de cel
mai puternic şi progresist partid din
tot estul Europei: KGB. Decembrie
1989 reprezintă una din realităţile cele
mai tulburătoare ce au marcat finalul
deceniului al nouălea. A avut două
planuri care nu s-au exclus reciproc:
revoluţia spontană, datorată popula-
ţiei nemulţumite de lipsurile sociale,
şi lovitu ra de palat, realizată de o
mână-două de oameni. Revoluţia îşi
va realiza rolul fundamental în înde-
părtarea dictaturii Ceauşescu. Că a
fost ulterior „kidnapată” de o condu-
cere provizorie, care se va prezenta
curând la primele alegeri democrati-
ce, câştigate fără drept de apel, este o
altă discuţie, neîncheiată din păcate
nici astăzi. Parte a ţării, Doljul n-a fă-
cut excepţie de la tot ceea ce s-a în-
tâmplat. Absenţa informaţiilor, ceea
ce se ştia provenea doar de la Europa
liberă şi televiziunea sârbă, a avut ro-
lul său în întreţinerea unei stări de

spirit molcome la început, catalizată
ex abrupto. Un film al ultimelor două
luni, cu toate evenimentele mari şi mici
derulate în Dolj, unele în care se regă-
sea şi unicul ziar local, despre care s-a
discutat în CEPEx, n-ar fi deloc lipsit de
importanţă. Ce rol a avut Ion Iliescu în
toată povestea revoluţiei este un alt ca-
pitol, care ne împarte încă în tabere pă-
timaşe. Mai de grabă rolul l-a ales, dacă
nu sistemul care produce asemenea
scenarii, şi nu de dată recentă. Poate fi
considerat şi un personaj tragic. Por-
nea la drum cu şanse comparabile unui
Havel sau Walesa. Nu rareori, a crezut
că ceea ce i se întâmpla i se şi cuvenea.
Paradoxal, deşi s-a uitat, sprijinul moral
cel mai neaşteptat şi cu atât mai impor-
tant a venit din partea scepticului de
serviciu Emil Cioran. „(...) Am încrede-
re în Ion Iliescu, care conduce Fron-
tul Salvării Naţionale. Ştiam de multă
vreme că el este speranţa României”.
Exact acum 25 de ani, la Timişoara se
producea preambulul revoluţiei din de-
cembrie 1989, una asupra căreia încă
nu cădem de acord unii cu alţii şi nici
istoricii nu împărtăşesc un punct de ve-
dere unanim.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Punct final în cazul scandalului
pe care l-au provocat mai mulþi
romi în luna mai 2013, pe strada
„General Dragalina” din Craiova.
Ultimul dintre inculpaþi, Robert
Ciucure zis Amar, faþã de care s-a

Poliþiºtii Serviciului Rutier ºi cei din ca-
drul Biroului Rutier Craiova au acþionat pe
drumurile naþionale ºi europene din judeþ, dar
ºi pe principalele artere rutiere din Craiova
la acest sfârºit de sãptãmânã, pentru depis-
tarea vitezomanilor, dar ºi pentru conºtien-
tizarea ºoferilor  ºi pasagerilor cu privire la

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, joi
seara, în jurul orei 23.00, poliþiºtii craio-
veni au fost sesizaþi prin SNUAU 112 de
Daniela Ungureanu, din Craiova cu privi-
re la faptul cã soþul sãu a surprins un bãr-
bat care a ieºit din garajul locuinþei ºi a
fugit, escaladând gardul locuinþei. La faþa
locului s-a deplasat o echipã din cadrul
Secþiei 4 Poliþie Craiova, care a constatat
cã aspectele sesizate se confirmã, totoda-
tã stabilindu-se cã suspectul reuºise sã
sustragã din garaj un portmoneu în care
se aflau documente de
identitate ºi câþiva lei.

În urma investigaþiilor
efectuate, la scurt timp a
fost identificat ºi prins
autorul faptei, Iulian An-
drei Creþu, de 21 de ani,
din comuna Deleni, jude-
þul Iaºi, care locuia fãrã
forme legale în Craiova.
Faþã de tânãr s-a dispus
începerea urmãririi pena-
le, iar dosarul a fost îna-
intat Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craio-
va cu propunere de pu-

Ultimul dintre scandalagiii de peUltimul dintre scandalagiii de peUltimul dintre scandalagiii de peUltimul dintre scandalagiii de peUltimul dintre scandalagiii de pe
„General Dragalina”, condamnat definitiv„General Dragalina”, condamnat definitiv„General Dragalina”, condamnat definitiv„General Dragalina”, condamnat definitiv„General Dragalina”, condamnat definitiv

Surprins la furat în garajul unuiSurprins la furat în garajul unuiSurprins la furat în garajul unuiSurprins la furat în garajul unuiSurprins la furat în garajul unui
craiovean, a ajuns dupã gratiicraiovean, a ajuns dupã gratiicraiovean, a ajuns dupã gratiicraiovean, a ajuns dupã gratiicraiovean, a ajuns dupã gratii

„Gonea” cu 106 km/h pe bulevardul Decebal

Ionel Cãlin zis „Nixon” ºi concubina sa, Alina ªtefania Cãlin,
au fost arestaþi în luna mai a.c. pentru ºantaj ºi cumpãrare de
influenþã. Cei doi au fost prinºi în flagrant primind 10.000 de
euro de la avocatul Ion Bogdan Mitrache, pe care îl ameninþase-
rã cã îi vor denigra fratele, Cosmin Mitrache, judecãtor la Curtea
de Apel Craiova. Totul a fost generat de faptul cã avocatul, dupã
ce ceruse ºi primise 29.000 de euro, n-a putut sã-l scape pe
Nixon de condamnare în dosarul scandalului de pe strada „Ge-
neral Dragalina” din Craiova. Trimis în judecatã în douã dosare,
avocatul Cosmin Mitrache este judecat de Curtea de Apel Pi-
teºti, în favoarea cãreia s-a declinat, luna trecutã, ºi dosarul de
cumpãrare de influenþã în care au fost trimiºi în judecatã Ionel
Cãlin ºi Alina ªtefania Cãlin.

Ultimul inculpat din dosarul scanda-
lului izbucnit între douã familii de
romi, în noaptea de 25 spre 26 mai
2013, pe strada „General Dragalina”
din Craiova, Robert Ciucure, faþã de
care se dispusese disjungerea cauzei,
a fost condamnat definitiv la 3 ani ºi
4 luni de închisoare pentru tentativã
de omor asupra lui Ionel Cãlin zis Ni-
xon. Sentinþa a rãmas definitivã joi,
la Curtea de Apel Craiova, iar vineri,
poliþiºtii craioveni l-au ridicat pe in-

culpat de la domiciliu ºi l-au dus în
arest, de unde urmeazã sã fie trans-
ferat în penitenciar pentru ispãºirea
pedepsei. Între timp, Nixon, care a dat
bani „în stânga ºi-n dreapta”, încer-
când sã-ºi cumpere o sentinþã mai
blândã ºi a ajuns apoi sã-ºi ameninþe
avocatul, ca sã-i dea înapoi banii cu
dobândã, a fost trimis în judecatã
împreunã cu concubina sa, pentru
cumpãrare de influenþã, dosarul fiind
strãmutat la Curtea de Apel Piteºti.

disjuns cauza, a fost condamnat
definitiv, joi, 11 decembrie a.c., la
3 ani ºi 4 luni de închisoare cu
executare pentru tentativã de omor
asupra lui Ionel Cãlin zis Nixon.
În plus, Ciucure are de achitat vic-

timei sale daune morale în valoare
de 5.000 lei ºi daune civile, repre-
zentând cheltuielile de spitalizare ale
lui Nixon, în valoare de alte 7.752
lei. Hotãrârea a fost luatã de Cur-
tea de Apel Craiova, care a menþi-
nut sentinþa pronunþatã pe fond de
Tribunalul Dolj. Fiind în arest la
domiciliu, dupã pronunþarea sen-
tinþei definitive, vineri, 12 decem-
brie a.c., poliþiºtii craioveni l-au
ridicat ºi l-au introdus în arest, de
unde va fi transferat în penitenciar
pentru ispãºirea pedepsei, conform
reprezentanþilor Biroului de presã
al IPJ Dolj.
Poliþiºtii l-au gãsit pe „Amar” în
portbagaj

Reamintim cã, potrivit rechizi-
toriului întocmit de procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul

Dolj, certurile între familii au în-
ceput din cauza faptului cã fata
lui Robert Ciucure , zis „Amar”,
Kasandra, avea o relaþie de con-
cubinaj cu Mihai Cãlin, fiul lui
Vasile Cãlin, relaþie cu care fami-
liile celor doi nu erau de acord. În
noaptea de 25 spre 26 mai 2013,
membrii celor douã familii s-au în-
cãierat. Cosmin Cãlinescu ºi fra-
tele sãu, Robert Ciucure, circu-
lau cu un Renault Megane pe stra-
da „General Dragalina” din Cra-
iova ºi au fost blocaþi în trafic de
un Audi A6, în care se aflau Ionel
Cãlin zis Nixon (condamnat pe 31
ianuarie a.c. la 2 ani de închisoa-
re pentru comiterea de fraude in-
formatice, la Tribunalului Bucu-
reºti), fratele sãu, Vasile Cãlin,
George Constantin ºi Sorin Con-
stantin, ambii bãieþii lui Nixon.

Robert Ciucure, cu un cuþit tip
baionetã, i-a aplicat lui Ionel Cã-
lin o loviturã în zona abdominalã,
dupã care a fugit. Vasile Cãlin,
George ºi Sorin Constantin l-au
prins pe Ciucure, au smuls mai
multe scânduri din gardul unui
imobil ºi l-au lovit pânã l-au lãsat
lat, apoi l-au pus în portbagaj,
unde l-au gãsit poliþiºtii sosiþi la
faþa locului.

În acelaºi dosar, pe 14 iulie
a.c., Ionel Cãlin zis “Nixon” a fost
condamnat la 2 ani ºi 8 luni de
închisoare cu executare, fratele
sãu Vasile Cãlin, care dispãruse
dupã scandal, a primit 2 ani ºi 10
luni de închisoare, iar bãieþii lui
Nixon, George ºi  Sorin Constan-
tin, au fost condamnaþi la câte 3
ani ºi o lunã de închisoare, hotã-
rârea fiind definitivã.

La acest sfârºit de sãptãmânã,
poliþiºtii rutieri au acþionat din nou pe
principalele artere de circulaþie din
Craiova, pentru prevenirea ºi comba-
terea evenimentelor rutiere cauzate
de  nerespectarea regimului legal de
vitezã ºi de depãºirile neregulamenta-
re. Cel care a bãtut „recordul” de
vitezã a fost un craiovean de 19 ani
depistat de poliþiºti circulând cu 106
km/h pe bulevardul „Decebal”, motiv
pentru care a devenit pieton pentru
urmãtoarele 3 luni.

importanþa respectãrii normelor rutiere ºi
portul centurii de siguranþã.

Pe parcursul acestei razii au fost consta-
tate 200 abateri de naturã contravenþionalã,
pentru care s-a aplicat amenzi în valoare de
peste 34.000 lei, 94 dintre ele fiind pentru
vitezã neregulamentarã. De asemenea, au
fost reþinute în vederea suspendãrii 6 per-
mise de conducere ºi au fost retrase 4 cer-
tificate de înmatriculare.

Astfel, un echipaj de poliþiºti care acþiona
cu aparatul radar pe bulevardul „Decebal”
din municipiu l-a depistat pe Viorel Budicã,
de 19 ani, din Craiova în timp ce conducea
un autoturism Volkswagen cu viteza de 106
km/h. „Conducãtorul auto a fost sancþionat
contravenþional conform O.U.G. 195/2002R
ºi ca mãsurã complementarã i s-a reþinut
permisul de conducere pe o perioadã de 90
zile”, a declarat agent principal Amelia Bar-
bu din cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Un tânãr de 21 de ani, din judeþul Iaºi, care locuia
fãrã forme legale în Craiova, a fost arestat preventiv

pe 30 de zile pentru furt calificat, vineri seara, dupã ce
a fost surprins de un craiovean când fugea din garajul

sãu, de unde îi furase portmoneul.

nere în miºcare a acþiunii penale faþã de
suspect sub aspectul sãvârºirii infracþiu-
nii de furt calificat.

Procurorii au promovat dosarul la instan-
þã, iar în baza probatoriului administrat, vi-
neri seara, Judecãtoria Craiova a dispus
arestarea preventivã a tânãrului pe o pe-
rioadã de 30 de zile. Poliþiºtii craioveni l-au
încarcerat în Centrul de Reþinere ºi Aresta-
re Preventivã din cadrul IPJ Dolj ºi conti-
nuã cercetãrile pentru stabilirea întregii ac-
tivitãþi infracþionale a acestuia.
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Târgul de la Leu a fost, cu si-
guranţă, c el mai aglomerat din
acest an, ier i-dimineaţă, cu zece
zile înainte de ajunul Crăciunului.
De la zeci de metri depărtare,  în-
tâlneai o coloană de maş ini şi că-
ruţe staţionate pe marginea dru-
mului, ceea ce te punea în temă
că a început goana după... porc.
De cum păşeai pe poarta târgului,
îţi dădeai imediat seama că lucru-
rile stăteau exact cum te aşteptai,
poate chiar mai mult decât atât.
Trebuia să te s trecori cu mare
atenţie printre c ăruţele şi remor-
cile în care erau urcaţi porcii.  Cei
care erau interesaţi să cumpere,
îşi făceau loc să vadă marfa ş i să
negocieze puţin la preţ.  Din spate
veneau alţii care cumpăraseră deja
şi c ărau acum porcul în saci sau
în portbagajele maşinilor. Ca să-
şi fac ă loc, claxonau şi ţipau, spe-

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE şi RADU ILICEANU

Porcul de Crăciun, mai ieftin
ca în alţi ani

Ger nu prea a fost anul acesta, deşi am
ajuns la mijlocul lui decembrie. În schimb,
ieri-dimineaţă, s-a nimerit o ceaţă de o tă-
iai cu cuţitul care nu i-a împiedicat totuşi
pe cei decişi să-şi cumpere porcul de Cră-
ciun din târgul de la Leu. Au bătut drumul
cu folos, spuneau oamenii, pentru că erau
foarte mulţi porci la vânzare, de la cei mai

mici şi până la cei mai mari. Preţurile au
fost bune anul acesta, cu 2 sau chiar 3 lei
pe kilogram mai ieftin faţă de anul trecut.
Aşa cum este şi normal, lucrul acesta nu i-
a mulţumit deloc pe crescătorii care, un an
întreg, au îngrijit special animalele gândin-
du-se  că vor scoate nişte bani acum, în
preajma sărbătorilor.

riind păsările de curte care aş tep-
tau şi ele la vânzare. Pes te tot,
vocile oamenilor care îşi dădeau
cu părerea,  comentau sau nego-
ciau, astfel încât hărmălaia era una
de nedescris.

Greutatea ideală:
140 de kilograme!

Porc i erau de toate felurile şi
pentru toate buzunarele,  de la cei
mai mici, de lapte, şi până la uria-
şii de pes te 250 de kilograme.  Cei
mai căutaţi erau, ca de obicei,  cei
de talie mijlocie,  care aveau greu-
tatea de până la140 de kilograme,
ceea ce însemna, în traducerea
cunoscătorilor, că aveau grăsime
puţină şi carnea fragedă. „Târgul
este plin de porci, dar ai mei sunt
cei mai buni. Vă daţi seama că m-
am uitat şi eu în jur şi am stabilit

un preţ care să convină şi cumpă-
rătorului, dar să îmi acopere şi mie
măcar cheltuielile. Cumpăraţi şi nu
o să vă pară rău”, îşi îmbia cum-
părătorii un cetăţean din Leu. Avea
trei porci asemănători ca dimensi-
une şi cerea un preţ de 1.300 de lei
pe fiecare dintre ei. Pe lângă căru-
ţă se perindau mulţi care întrebau
de preţ, cântăreau porcii din ochi,
se mai gândeau puţin şi plecau în
altă parte că doar târgul era mare.

Cel mai aglomerat târg din an
Fiind cea mai aglomerată zi de

dinainte de Crăciun, târgul îşi cam
fixase preţul. Dacă porcul era mai
fraged, de până la 140 de kilograme,
se vindea cu 9 lei per kilogram. Dacă
porcul era mare, cu surplus de gră-
sime, preţul se modifica. Oamenii
mai lăsau la preţ şi un astfel de exem-
plar se vindea cu 7 sau chiar 6 lei
per kilogram. Astfel că, un porc foar-
te mare, care cântărea în jur de 300
de kilograme, se vindea cu 2.400 de
lei. Cel de 200 de kilograme ajungea
la 1.500 de lei. Spre deosebire de alţi
ani, târgul era plin de porci de talie
mare şi mai rar găseai porcii mijlo-
cii. „Oamenii spun că e scump, dar
ăsta mănâncă porumb mult. Faceţi
socoteala cam câţi bani a tocat el până
acum. De aia nici nu o să las din
preţ, am stabilit”, spunea omul un
pic necăjit că mulţi dintre cumpără-
tori îi cereau să lase la preţ, deşi spu-
neau că are groştei mari şi buni.

Cumpărătorii,
împăcaţi cu preţul

Târgul nu ducea lipsă nici de

cumpărători. Pentru că aveau de
unde să aleagă, oamenii stăteau
bine să se gândească înainte să
cumpere. Şi mai mult de atât, le
plăcea să negocieze cât se putea.
Aşa încât, nu de puţine ori, dis-
cuţiile se lăsau şi cu ceartă. „Sunt
porci frumoşi, trebuie să recunosc.
Şi preţurile sunt bunicele, mai mici
faţă de anul trec ut.  Trebuie să
apreciem şi munca oamenilor de
a-i creşte, dar ne gândim şi la bu-
zunarele noastre. Fiind vorba de
porcul pe care îl iei pentru Crăciun,
faci şi tu un efort şi îl cumperi”,
spunea un cumpărător care se ori-
entase deja spre un porc mediu, în
jur de 120 de kilograme, pe care
dăduse 1.080 de lei. Împreună cu
stăpânul, îl legau acum strâns de
picioare pentru a-l încărca într-o
remorcă.

Un viţel se vindea
cu 1.000 de lei

În învălmăşeala de căruţe şi re-
morci cu porci, se găseau, ieri, şi
negustori care aveau la vânzare
viţei şi păsări de curte. Un crescă-
tor tânăr, care se plasase cu maşi-
na chiar la intrarea în târg, cererea
pe un viţel un preţ de 1.000 de lei.
Nu era singurul în târg care co-
mercializa viţei, iar oamenii erau
încrezători că îi vor vinde. La fel
de căutate erau şi păsările de cur-
te. Un curcan de dimensiuni potri-
vite ajungea la preţul de 150 de lei.
La vânzare se găseau şi raţe, co-
coşi şi pui. Gospodinele care ieşi-
seră cu ele la vânzare spuneau că
preţurile nu sunt mari şi chiar erau
dispuse să mai negocieze după ce
clientul era invitat să le cântăreas-
că la mână. Dincolo, la sectorul de
piaţă, găseai de toate, de la carne
de miel şi până la brânză (12 lei pe
kilogramul de brânză de vacă), ouă
de ţară, usturoi, legături de cim-
bru şi jumătăţi de dovleac.
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Senatorul Dincã a prezentat ieri,
în cadrul unei conferinþe de presã,
ºi amendamentele pe care PNL le
face la mult controversatul proiect
de buget, creionat recent de gu-
vernul Ponta. „Strict legat de bu-
getul României, am sã vã prezint
astãzi (n.r. ieri), în trei puncte,
poziþia noastrã atât legatã de inves-
tiþiile din Craiova, din Dolj, dar ºi
ceea ce înseamnã legãtura Olteniei
cu restul þãrii, ºi aici mã voi axa pe
Autostrada Craiova-Bucureºti,
care existã doar pe buzele premie-
rului Victor Ponta, dar nu ºi în
buget, la capitolul Transporturi.

În primul rând vreau sã vã spun
cã acesta este un buget ilegal, pen-
tru cã este fãcut cu încãlcarea le-
gii rãspunderii financiar-bugetare

Senatorul Mãrinicã Dincã:

Bugetul României prezentat cu
ceva întârziere de Guvernul Ponta
este un buget ilegal. De aceastã pã-
rere este opoziþia, iar prin vocea se-
natorului Mãrinicã Dincã se încear-
cã motivarea acestei etichete puse pe

bugetul general consolidat. Parla-
mentarul doljean spune cã este un
buget ilegal pentru cã a fost fãcut cu
încãlcarea legii rãspunderii financiar-
bugetare ºi cu încãlcarea legii trans-
parenþei.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

ºi a legii transparenþei actelor ad-
ministrative. Legea rãspunderii fi-
nanciar-bugetare obligã Guvernul
sã þinã cont de punctul de vedere
al Consiliului Fiscal, aceeaºi obli-
gaþie o are ºi Parlamentul Româ-
niei, iar dupã cum ºtiþi, premierul
Victor Ponta spune, pe 11 decem-
brie dimineaþã, cã bugetul nu este
gata ºi cã abia spre searã va avea
bugetul pe masã, iar Consiliului
Fiscal i-a fost trimis bugetul cu o
zi înainte, pe 10 decembrie. Din
avizul înaintat Guvernului de Con-
siliul Fiscal acesta aratã cã nu poate
sã-ºi facã un punct de vedere con-
form, þinând cont cã bugetul este
incomplet, iar la precizãrile pe care
le-a solicitat Consiliul Fiscal, Gu-
vernul nu a putut sã rãspundã.

Drept urmare, Consiliul Fiscal aº-
teaptã ºi acum un buget complet,
ca sã poatã sã dea un aviz con-
form, de care Guvernul trebuie sã
þinã cont”, a precizat senatorul
Mãrinicã Dincã.

Douã legi
fundamentale
au fost încãlcate

O a doua încãrcare de lege con-
stã în lipsa de transparenþã. De
regulã, orice proiect de buget or-
dinar, pe care Guvernul îl adoptã,
într-o primã etapã îl supune unei
dezbateri publice ºi legea prevede-
re 30 de zile. „Românilor nu le-a
fost lãsat nici mãcar un minut ºi
sã-ºi poatã spune punctul de ve-
dere. Aºadar, douã legi fundamen-
tale au fost încãlcate. Pe de o par-
te. Pe de altã parte, acest buget este
un buget mincinos. Am auzit în
permanenþã cã au prezent venitu-
rile. La toate ministerele, la toate
capitolele. ªi toatã lumea a insistat
pe partea de investiþii. Astãzi ni se
spune cã avem la capitolul investi-
þii o sumã pe care Guvernul Ponta
o laudã ºi spune cã este cea mai
mare pe care a avut-o vreodatã
România. Din punctul meu de ve-
dere nu face altceva decât îi minte

încã o datã pe români. Prevede 39
de miliarde de lei, sume atrase din
fonduri europene pe 2015, în con-
diþiile în care pe anul 2014 nu a
atras nici mãcar jumãtate din suma
despre care face vorbire. Este evi-
dent cã e o minciunã... Iar cel mai
grav lucru este cã pentru exerci-
þiul bugetar al Uniunii Europene,
2014-2020, prevede cã vor fi atrase
doar 400 de milioane de euro ºi asta
pentru cã pânã în acest moment
nu are o legislaþie pregãtitã pentru
a absorbi fonduri europene din
exerciþiul 2014-2020... Ce vreau sã
spun cã astãzi orice cetãþean ro-
mân, orice ONG care vrea sã de-
punã un proiect nu poate sã facã
acest lucru pentru cã toatã legisla-
þia mergând pânã la condiþiile mi-
nimale nu existã. Caietul aplican-
tului nu este pus în discuþie”, a mai
parlamentarul doljean.

Amendamente
pentru stadion,
izolarea blocurilor ºi
infrastructura rutierã

Senatorul Dincã a prezentat mai
multe amendamente pe care inten-
þioneazã sã le ataºeze la buget ºi
care dacã vor fi acceptate de Gu-

vern vor avea un impact ºi asupra
comunitãþii noastre locale, mai ales
din punct de vedere al continuãrii
investiþiilor. „Este vorba de un set
de amendamente pe care le voi
depune cu colegii mei de la Came-
ra Deputaþilor ºi de la Senat, un
set de amendamente prin care vom
aduce bani pentru Craiova. Pentru
Oltenia ºi pentru a permite dezvol-
tarea Olteniei în zona infrastruc-
turii. Pe lângã acestea mai avem
douã amendamente, unul legat de
o suplimentare cu 13,5 milioane lei
a bugetului DNA ºi un alt amenda-
ment legat de suplimentarea buge-
tului Ministerului Apãrãrii Naþiona-
le, pânã la suma de 2% din PIB.
Cred cã cele douã instituþii trebuie
susþinute ºi nu sunt mofturile per-
sonale mele sau ale altui coleg.
DNA-ul în 2014 aduce 500 de mi-
lioane de euro la bugetul de stat”,
a subliniar parlamentarul PNL. Din-
cã a vorbit de amendamente care
fac referire la suplimentarea buge-
tului pentru proiectul de vizeazã un
nou stadion, pentru izolarea termi-
cã, pentru proiectele de infrastruc-
turã ºi nu în ultimul rând a solici-
tat bani pentru drumul judeþean din
Murgaºi, 10,7 km care toamna ºi
iarna este impracticabil.

Conform unei analize fãcute de BCR
Cercetare, au fost identificate câteva do-
menii prioritare pentru România: lipsa unei
reþele de autostrãzi, subdezvoltarea me-
diului rural ºi infrastructura portuarã.

Concluziile acestei analize vizeazã fap-
tul cã România îºi valorificã din ce în ce
mai bine poziþia geograficã, în pofida dez-
voltãrii modeste a reþelei rutiere. Pe de
altã parte, ne aºteptãm pânã în 2030 la
investiþii de pânã la 24 miliarde de euro
pentru construcþia a 480 km de autostrãzi
ºi 2.400 km de drumuri expres.

Din aceeaºi analizã rezultã cã Portul

Lipsa autostrãzilor, subdezvoltarea mediului rural

ºi infrastructura portuarã – domenii prioritare

Constanþa a devenit cel mai mare port de
cereale din Europa, anticipând viitoarea
poziþionare a României în acest sector
economic. Nu este de neglijat nici con-
cluzia conform cãreia “obiectivul de a
transforma România într-o þarã indepen-
dentã energetic va declanºa investiþii sem-
nificative atât în sectorul energiei tradi-
þionale (rezervele de gaze naturale din
Marea Neagrã), cât ºi în producþia de
energie nuclearã”.

Planul Naþional de Dezvoltare Ruralã,
începând cu 2015, vizeazã  creºterea pro-
ductivitãþii în agriculturã (în prezent 50%

din media UE) prin încu-
rajarea exploatãrilor agri-
cole de dimensiuni medii,
ceea ce va permite diver-
sificarea extinsã a cultu-
rilor si a exportului de
produse alimentare prelu-
crate ºi nu în ultimul
rând, sectorul IT/tele-
comunicaþii îºi va pãstra
dinamica pozitivã. Aces-
te prioritãþi se suprapun
peste cele identificate de
BCR în cadrul întâlniri-
lor avute cu aproape

1.000 de antreprenori locali din principa-
lele oraºe ale þãrii:  Cluj – „Ai carte, ai
parte!“ – Dublarea numãrului de studenþi
odatã cu crearea unor centre de practicã;
Iaºi – „Adio Dorel!” – Educaþie, agricul-
turã ºi IT, dar mai ales schimbarea men-
talitãþii cã investiþiile vor veni fãrã niciun
efort din partea autoritãþilor locale; Timi-
ºoara – „Smart & Green City!” – Dez-
voltarea infrastructurii IT ºi dezvoltarea
urbanã ecologicã pentru a menþine spe-
cialiºtii în România; Braºov – „Meseria,

brãþarã de aur” – Educaþia, turismul ºi
dezvoltarea unei noi generaþii de antrepre-
nori; Sibiu – „Înapoi la ºcoala bine fã-
cutã” – Investiþiile în ºcolile profesiona-
le ºi reforma sistemului de educaþie la ni-
vel de profesori; Piteºti – „Dezvoltarea
clusterului auto” – Dezvoltarea cluste-
rului auto prin educaþie ºi cercetare; Con-
stanþa – „Bursa regionalã de cereale!” –
Crearea unui cluster navigabil pentru
agricultura ºi a unui cluster industrial pen-
tru energie eolianã.
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GEORGE POPESCU Despre nostalgie…Despre nostalgie…Despre nostalgie…Despre nostalgie…Despre nostalgie…
Compromis prin lejeritatea ºi chiar abu-

zul unui uz excesiv ºi deopotrivã acciden-
tal, mai ales în aceºti ultimi ani în care a
fost distribuit în relaþie cu acuzaþia de
„complicitate” cu vechiul regim comunist
a unora dintre compatrioþii noºtri, nostal-
gia n-are, în structura sa semanticã origi-
narã, aproape nimic de-a face cu o atare
semnificaþie. Puþini dintre noi mai ºtim –
dacã vom fi ºtiut vreodatã – cã, în fapt,
cuvântul a intrat în discursului occidental
abia spre sfârºitul veacului al XVI-lea ºi,
încã ºi mai precis, în 1688, într-o diser-
taþie a unui student german, Johannes
Hofer, desemnând, prin compunerea de la
greceºtile nostos (întoarcere) ºi algos (du-
rere), simptomatologia unei maladii ce
devenise chiar mortalã. Desigur, condiþia
patologiei tânãrului german, circumscrisã
efectiv tipologiei soldaþilor plecaþi, ani
buni, în rãzboaie departe de casã ºi de cei
dragi, de unde cauza maladiei fãrã reme-
dii, avea sã rãmânã blocatã în stricta ca-
zuisticã „bibliograficã” a medicinii, iar
cuvântul ca atare urmând sã intre, zgo-
motos, în zona culturalã cea mai largã
posibil.

Scos din acest cerc strict cazuistic, ter-
menul a sfârºit prin a determina una din-
tre stãrile sufleteºti ºi spirituale acute ale
condiþiei umane, mai ales în condiþiile în
care, prin complicitatea psihologiei, a fost
corelat cu stãrile emoþionale ale maturizã-
rii ºi îmbãtrânirii. S-a înregistrat, astfel, o
corelare spaþio-temporalã: întâi, depãrta-
rea de origine, ca loc, s-a suprapus peste
înaintarea în vârstã, trãitã cu sentimentul
unei „înstrãinãri”; aºa se face cã, în gân-
dire, în artã ºi în literaturã, avea sã capete
un interes aparte tema ce avea sã se nu-
meascã a alienãrii, în variante diverse,
precum paseismul la romantici ori, într-o
formã particularã, cel sadovenian de la noi.

Mi-au survenit în memorie aceste rezi-
duuri ale unor lecturi ce pãreau uitate ieri,
undeva la þarã, într-un sat ce mai conser-
vã, cu o admirabilã încãpãþânare, ceva din
moºtenirea sa strãveche ºi unde am fost
invitat, ca martor, la… tãierea porcului.
Inutil de adãugat cã, prin tradiþie, trãirile
nostalgice se ivesc, cu o vigoare nu mai
puþin „maladivã”, în apropierea sãrbãtori-
lor de iarnã: ca ºi când, la un semn miste-
rios, ceva din intimitatea noastrã ar tre-

sãri sub impulsul unei chemãri tainice a
întoarcerii în timp. Nu te poþi sustrage tre-
cutului, orice-ai face; iar de uitat, nici
vorbã, fiindcã, rãsturnând ecuaþia cu iz
„medical” de mai înainte, abolirea lui for-
þatã devine cauzã a unei maladii, de data
aceasta, nu doar infinit mai grave ci ºi
atestate la nivel fiziologic ºi mã gândesc
la forme ale schizofreniei.

Ce se schimbã în comportamentul fie-
cãruia dintre noi pe firul dezlânat al trece-
rii spre bãtrâneþe ºi, apoi, fatalmente, spre
un dincolo încã ºi mai misterios? Întâm-
plãri precum cea la care m-am regãsit ca
martor ieri în satul colinar aºezat între
dealuri ce-mi reproiectau propria mea ori-
gine capãtã parcã mãsura unui examen:
un fel de probã de autentificare a propriei
existenþe ºi, mai departe, a locului tãu în
aceastã lume.

Privind, cu o detaºare de „musafir” la
doar o parte, ulterioarã actului „ucigaº” al
animalului, scena de-acum ºtiutã vestind
apropierea Crãciunului, am resimþit aproa-
pe cu aceeaºi intensitate tulburãrile prime-
lor experienþe de acest fel când, în curtea
casei natale, „specialistul” mahalalei arvu-

nit mai înainte de mama îºi desãvârºea, cu
o seninãtate obscurã pentru copilul de
atunci, cruntul ceremonial. Am tresãrit, o
clipã, parcã simþind pe obraji cãldura sân-
gelui de-acum ºase decenii cu care eram
blagosloviþi cei mici convocaþi imperios la
faþa locului. ªi am încercat, preþ de câteva
clipe, sã regãsesc ascunse explicaþii pen-
tru starea de disconfort cu care protestam,
pe atunci, preþ de douã-trei zile, la acel ce-
remonial pe care nu reuºeam sã-l scot din
zona unui adevãrat „mãcel”.

Suntem fatalmente restituiþi nostalgiei:
semn nu al unui defect, cum prea uºor se
crede ºi se judecã, cât mai degrabã al unei
nevoi general omeneºti de a ne reconfir-
ma identitatea.

De ce ne-am mira, prin urmare, cã, în
inerenta ºi implacabila confruntare dintre
generaþii, ne trezim supuºi unor nãstruº-
nice procese de intenþie asimilaþi, cu totul
nedrept, mai tuturor ororilor unui trecut,
cu inerþiile, gafele, ba chiar ºi cu „crime-
le” sale ºi în care destinul ne-a aruncat
fãrã se ne întrebe. Cãci departe de a fi o
maladie, nostalgia e una din funcþiile vita-
le ale fiinþei umane. Ba chiar, o vocaþie.

Cercul studenþesc de botanicã ºi con-
servarea biodiversitãþii „Agro-Forest” (co-
ordonator: conf. univ. dr. Mariana Nicu-
lescu) ºi Cercul studenþesc de legumicul-
turã (coordonator: conf. univ. dr. Soare
Rodica) din Departamentul Tehnologii Agri-
cole ºi Silvice al Fa-
cultãþii de Agricultu-
rã ºi Horticulturã cra-
iovene sunt, ºi în
acest an, iniþiatoarele
ºi organizatoarele eve-
nimentului „Natura
dãruieºte”. Scopul:
sprijinirea unui elev de
la ªcoala nr. 30 „Mi-
hai Viteazul” din Cra-
iova ºi a altuia de la
ªcoala Gimnazialã
,,Luca Solomon” din
Vaideeni, judeþul Vâl-
cea, ambii cu posibi-

O nouã ediþie a evenimentului „Natura dãruieºte”, realizatã de studenþi ºi
profesori craioveni, îºi propune ca, în prag de sãrbãtori, sã aducã mai multã

bucurie deopotrivã celor care oferã ºi celor care primesc. Acþiunea caritabilã
se va desfãºura mâine, 16 decembrie, de la ora11.00, în holul mare, de la

etajul I, al Facultãþii de Agriculturã ºi Horticulturã din Craiova, ºi are ca scop
sprijinirea a doi elevi cu posibilitãþi materiale reduse.

litãþi materiale reduse.
Cu acest prilej, se va deschide o expozi-

þie cu aranjamente destinate sãrbãtorilor de
iarnã ºi cu sãculeþi de plante medicinale,
pentru realizarea cãrora studenþii craioveni
au strâns materialul necesar încã din varã,
din excursiile geobotanice pe care le au fã-
cut în vacanþã, în Munþii Cãpãþânii. De ase-
menea, va avea loc un recital de colinde
susþinut de corul studenþilor Cercului de
botanicã ºi conservarea biodiversitãþii
,,Agro-Forest” ºi de corul elevilor ªcolii
Gimnaziale ,,Luca Solomon” din Vaideeni
(coord.: prof. Felicia Pantelimon).

Contribuie la realizarea evenimentului stu-
denþii Banghea Maria Alexandra, Burlan Mã-
dãlina, Ciurezu Marian, Diniºoarã Geani,
Dunã Ionuþ Claudiu, Epure Constantin, Go-
ºea Mihaela Adelina, Ionescu Iuliana, Ma-
tei Dumitru, Matei Roxana, Mierlã Emanu-
ela, Miroiu Larisa, Mormoe Alin Alexandru,
Pascu Amalia, Pavel Emanuel, Pîrvan Geor-
giana Roxana, Popescu Viorel Cosmin, Rã-
duþ Marius Alexandru, Truþã Delia, Vreju
Silvia, Cãtãnoiu Ionela, Dobre ªtefan, Du-
mitraºcu Ionuþ, Murtaza Denisa, Nicola
Pompilica, Popescu Corina, Radu Floren-
tina, Roºca Alexandra ºi Todor Marcel.

MAGDA BRATU

În holul central al Universitãþii din Craiova
se deschide astãzi, ora 11.00, Târgul de Crã-
ciun Winterland, dedicat sãrbãtorilor de iarnã
ºi organizat cu scop caritabil. Winterland se
aflã la cea de-a IV-a ediþie ºi, ca în fiecare an,
propune vizitatorilor achiziþionarea de aranja-
mente naturale ºi decoraþiuni specifice sãr-

Se deschide Târgul de Crãciun
Winterland

bãtorilor, iar fondurile adunate în urma
acestui eveniment vor fi donate micuþei
Ambra Maria Chirculescu, care luptã cu o
malformaþie gravã, respectiv atrezie de eso-
fag (o parte din esofag lipseºte), hidrone-
frozã bilateralã ºi extrasistole la inimã. La
realizarea exponatelor de la Winterland au
contribuit studenþii Facultãþii de Agricultu-
rã ºi Horticulturã, specializarea Peisagisti-
cã, coordonaþi de conf. Carmen Micu ºi
Manuela Manda, cãrora li s-au alãturat pa-

tru tineri cu dizabilitãþi de auz de la Liceul
Tehnologic Special „Beethoven” din Craiova.
În deschiderea Târgului de Crãciun va avea
loc ºi un recital de colinde, susþinut de Corala
Academicã a Filarmonicii „Oltenia”. Winter-
land va fi deschis pânã vineri, 19 decembrie.

MAGDA BRATU

Elevii Colegiului National „Carol I” din
Craiova s-au alãturat campaniei „Sã le dã-
ruim Crãciunul”, iniþiatã de Asociaþia „Va-
siliada” în aceastã perioadã, ºi au strâns ali-
mente care vor ajunge la persoanele fãrã
adãpost din comunitate.

Astfel, astãzi, la ora 12.00, elevi ai ºco-
lii, însoþiþi de prof. Maria Ciobanu – consi-
lier educativ, Lucian Chilom – director ad-
junct ºi directorul Alexandrina Thorwachter,
vor dona alimentele care s-au strâns în ca-
drul campaniei Centrului pentru persoane
fãrã adãpost „Sfântul Vasile”, din strada
„Râului” nr. 42 B. De asemenea, cei nouã
copii care sunt înscriºi la acest Centru vor
primi cadouri de Moº Crãciun.

Centrul pentru persoane fãrã adãpost
„Sfântul Vasile” a fost înfiinþat în anul
2009 cu sprijinul Consiliului Local Muni-
cipal Craiova, al Asociaþiei „Vasiliada, care
a implementat proiectul, ºi al Arhiepisco-
piei Craiova. Este singurul cu acest spe-
cific din regiunea Olteniei, având o capa-
citate de 52 de locuri.  În cadrul Centru-

lui sunt oferite  servicii sociale care aco-
perã nevoile legate de hranã, adãpost,
consiliere socialã ºi psihologicã, asisten-
þã medicalã, recalificare profesionalã,
reintegrare pe piaþa muncii.

MAGDA BRATU
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O vizitã la ICR Viena, într-o zi
cu puþin vânt, dar care lasã cerul
mai limpede ºi iuþeºte gândurile,
nu poate fi decât binevenitã.

Am gãsit-o pe Irina Corniºtea-
nu, directoare din 2013 a institu-
tului, într-o tete-a-tete cu o
doamnã, dar m-a asigurat zâm-
bindu-mi larg cã se va ocupa
imediat de mine. Intrasem pen-
tru prima oarã în clãdirea din Ar-
gentinierstrasee 39 ºi mi-a plã-
cut interiorul luminos, cu un hol
încãpãtor, biblioteca româneas-
cã, o salã pentru spectacole co-
chetã, stil intim. Nu în cele din
urmã, biroul directoarei, unul
activ, cu calculatorul în perma-
nentã alertã, cãrþi chiar ºi pe fe-
restrele mari care dau spre „Ak-
zent Theater” ºi din care, evident,
mi-am însuºit câteva.

Cu Irina m-am vãzut sporadic,
din când în când la teatrul din
Craiova, la câte o premierã de
efect, înconjuratã de prieteni din
Bucureºti, dar am descoperit fe-
lul ei de a fi, cald, participativ abia
acum. Trebuie uneori sã faci un
lung ocol pentru a descoperi un
om. Energicã, Irina Corniºteanu
mi-a povestit câte ceva despre
activitatea ICR Viena, despre le-
gislaþia actualã ºi modul de func-
þionare a instituþiei ºi am conve-
nit pentru o lecturã din scrierile
mele, în colaborare cu „quar-
tier21”, pentru luna urmãtoare,
când ar fi posibil sã facem, dacã
se leagã lucrurile, inclusiv o lec-
turã în spaþiul oferit de institut.
Asta dacã punem pe picioare un
eveniment literar la care ar parti-
cipa amicul meu, poetul austriac
Bernhard Widder, plecat pentru
câteva sãptãmâni la Teheran, dar
ºi poetul britanic Peter Waugh,
ºeful „Labyirinth”, o asociaþie a
poeþilor de limbã englezã din Vie-
na, editor al revistei „subdream”.
Ambii, ca ºi poeta Hanane Aad,
soþia lui Waugh, cunosc Româ-
nia ºi au participat la festivaluri
de poezie de la noi (Craiova, Cur-
tea de Argeº), iar Widder este
îndrãgostit de Deltã cãreia i-a
dedicat haiku-uri!

Actuala clãdire a ICR Viena a
fost închiriatã de statul român
ºi deschisã în 2004. Este plasa-
tã între Ambasada Românã ºi
Consulat, în vecinãtatea palatu-
lui Belvedere. Graþie unei exce-

lente monografii oferite de di-
rectoare, apãrutã la Ed. ICR în
2011, pot sã dau niºte informa-
þii interesante, decriptate pentru
noi de istoricii Gabriel Kohn ºi
Peter Schubert. Acest imobil este
opera lui Franz Schonthaler,
maestru decorator la curtea im-
perialã al lui Franz Iosef, de nu-
mele cãruia se leagã destule clã-
diri faimoase din Viena (Arsena-
lul,  Opera, Bursa, Stephan-
sdom). Pentru români, el este cel
care a contribuit la finalizarea
altarului neogotic al Bisericii Ne-
gre in Braºov. Aºadar, existã o
filiaþie între Biserica Neagrã ºi
clãdirea ICR Viena! Din mono-
grafia alcãtuitã cu maximã com-
petenþã putem afla amãnunte ºi
detalii despre locurile pe unde au
trecut români faimoºi astãzi,
necunoscuþi la vremea lor, dupã
cum putem remarca din aceastã
ambiþioasã însemnare a tânãru-
lui Titu Maiorescu, elev la Gim-
naziul Academic ºi la Academia

Therezianã (între 1851-1858).
Nãscut la Craiova în 1840,

Titu Maiorescu a absolvit la 18
ani, ca ºef de promoþie, Acade-
mia Therezianã, dupã ce în pri-
mii ani era luat peste picior de
elevii indigeni. Pentru cã a renun-
þat cândva la un bal în favoarea
unei lecturi din Virgiliu, colegii l-
au ironizat numindu-l în derâde-
re „filozof”. Nesuportând afron-
tul, avea sã noteze în „Însemnãri
zilnice”, un jurnal þinut timp de
67 de ani: „O sã le arãt eu mãga-
rilor de vienezi ce poate un ro-
mân”. ªi a dovedit, urcând toate
treptele academice ºi politice,
pânã la numirea ca prim-minis-
tru al României în 1913, calitate
în care a prezidat conferinþa de
pace de la Bucureºti, ca urmare
a încheierii celui de-al doilea rãz-
boi balcanic (n-am auzit despre
nicio evocare la Craiova a eveni-
mentului anul trecut, când, iatã,
s-au împlinit 100 de ani). Dar,
mai presus de toate, a fost ºef
de direcþie literarã româneascã,
liderul „Junimii”, mentorul „Con-
vorbirilor literare”, cel care l-a
descoperit ºi editat pe Emines-
cu, „profeþind” ceea ce multora
le era greu s-o facã în epocã: „Pe
cât se poate omeneºte prevedea,
literatura poeticã românã va în-
cepe secolul al 20-lea sub auspi-
ciile geniului lui, ºi forma limbei
naþionale, care ºi-a gãsit în poe-
tul Eminescu cea mai frumoasã
înfãptuire pânã astãzi, va fi punc-
tul de plecare pentru toatã dez-
voltarea viitoare a veºtmântului
cugetãrii româneºti”.

Dar ce a fãcut Eminescu la Vie-

na, pe unde l-au purtat paºii? Anii
trecuþi, când am trecut în fugã
prin oraº, am putut nimeri într-o
zi pe o stradã unde un imobil avea
o plãcuþã memorialã în limba ro-
mânã care avertiza cã aici a lo-
cuit o perioadã poetul. Sã fi fost
pe Porzellangasse? Tot ce se poa-
te, va trebui zilele astea sã refac
traseul pânã acolo, sã-mi verific
memoria ºi instinctele. Cert este
cã Eminescu a avut aici mai multe
„gazde”, inclusiv pe Dianagasse,
Kollergasee ºi Adamsgasse, în-
tre anii 1869-1872. Se întâlnea
aici cu românii aflaþi la studiu (la
Universitatea din piaþa Dr. Ignaz-
Seipel, unde aflã acum Academia
de ªtiinþe a Austriei), între care
ºi cu marele sãu prieten Ioan Sla-
vici, care la finalul anului 1869
era în armatã, în cadrul regimen-
tului Ramming, în cazarma Franz
Josef. Eminescu îl aºtepta dupã
amiaza sã iasã în permisie ºi por-
neau amândoi prin oraºul ademe-
nitor – bani sã fi avut. Am trecut
pe lângã Biblioteca Naþionalã, în
vecinãtatea parcului Hofburg,
acolo unde Eminescu citea cu ne-
saþ, ca student extraordinar al
universitãþii, atunci când nu îm-
prumuta cãrþi de la Slavici, aflat
în disponibilitate financiarã mai
avansatã. Aici, la Viena, a scris
„Venere ºi Madonã” ºi cu acest
poem a cunoscut consacrarea la
„Convorbiri literare” (1870), pen-
tru a deveni ulterior ceea ce Ma-
iorescu a consfinþit prin cuvinte-
le profetice de mai sus.

Românii care trec azi prin
Curtea cu arcade a Universitãþii
de pe bulevardul
Ring pot vedea,
culcat în iarbã,
un cap care sea-

mãnã izbitor cu figura poetului
nostru iubit. Operã a sculptoru-
lui Josef Mullner, acest „cap al
lui Siegfried” a fost expus în
1923 pentru a comemora me-
moria profesorilor ºi studenþilor
cãzuþi în Primul Rãzboi Mondial.
Figura are, dupã mãrturia mul-
tor români care au vãzut-o, mari
asemãnãri cu cea a poetului nos-
tru. E modul românilor de a-ºi
proiecta simbolic veneraþia pen-
tru una dintre figurile cele mai
strãlucite ale culturii naþionale.
Pentru cã Viena a vãzut ºi simþit
paºii, dar ºi cuvintele, multor per-
sonalitãþi viitoare ale culturii
noastre, de la Ciprian Porumbes-
cu la Lucian Blaga (care a stat
cinci ani aici, într-o casã închi-
riatã, mult mai opulent decât „bie-
tul” Eminescu), Nichifor Crainic,
actriþa Agatha Bîrsescu, soprana
Viorica Ursuleac, favorita lui Ri-
chard Strauss, bancherul Zeno-
vie Pop, muzicologul Mandicev-
schi etc.

Despre locurile pe unde a tre-
cut ºi a meditat Lucian Blaga sau
despre faimoasa Operã cãreia Ioan
Hollender i-a fost director, ºi unde
poate fi vãzutã chiar zilele aces-
tea soprana Ileana Tonca în rolul
Zdenka, din opera „Arabella”, de
Richard Strauss, altãdatã. Viena
presupune rãbdare ºi atenþie, aºa
cum spunea încântat Blaga, încã
din 1916 când a sosit prima datã
aici a ºi a rãmas fermecat pe via-
þã de oraºul imperial ºi de frumu-
seþile lui feminine, dar ºi de pleto-
ra de artiºti faimoºi pe care îi ve-
dea la Cafe Museum.
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„Colinde, colinde”…
Muzeul Olteniei – Sec-

ţia de Etnografie va or-
ganiza mâine, 16 decem-
brie, ora 14.00, la Liceul
Tehnologic Transporturi
C.F. Craiova, manifesta-
rea folclorică „Colinde,
colinde”, derulată în ca-
drul proiectului cultural-
educativ „Cultură şi tra-

diţie”. Incursiuni teoretice în lumea  magică, ritualică a colindelor şi
tradiţiilor de Crăciun vor face dr. Cornel Bălosu – şeful Secţiei de
Etnografie a Muzeului Olteniei („Colindele olteneşti”) şi dr. Maria
Tronea – preşedintele Asociaţiei Române a Profesorilor de France-
ză, Filiala Dolj („Codul vegetal al colindelor”). În finalul manifes-
tării vor susţine un recital de colinde Ansamblul „Rozele Calafatului”
(coord.: bibliotecar Marinela Carauleanu) şi elevii Liceului Tehnolo-
gic Transporturi C.F. Craiova (coord.: prof. dr. Petruţa Ungureanu
şi prof. Marius Lunganu). Evenimentul se desfăşoară cu sprijinul
financiar al Consiliului Judeţean Dolj, în colaborare cu Inspectoratul
Şcolar Judeţean Dolj, Liceul Tehnologic Transporturi C.F. Craiova,
Colegiul Pedagogic „Ştefan Velovan” Craiova, Primăria Calafat, Bi-
blioteca „George Şt. Marincu” – Filiala Calafat şi Ansamblul Folclo-
ric „Rozele Calafatului”.

Se lansează Caietele
Colocviului Naţional
„Ion D. Sârbu”

În Sala „Acad. Dinu C. Giurescu” a Bibliote-
cii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” are loc
astăzi, ora 12.00, lansarea «Caietelor Colocviu-
lui Naţional „Ion D. Sârbu”. Posteritatea scri-
itorului. 95 de ani de la naştere, 25 de ani de la
moarte». Volumul reuneşte comunicările susţi-
nute de participanţii la cea de-a VI-a ediţie a
Colocviilor „Ion D. Sîrbu”, organizată la Cra-
iova pe data de 17 septembrie a.c. Invitaţi ai

evenimentului sunt Ioan Lascu –  coordonatorul volumului, Jean
Băileşteanu şi Ionel Buşe. Prima ediţie a Caietelor „Ion D. Sîrbu” a
apărut în anul 2009, iar cea mai recentă – în luna mai a.c.

Copiii învaţă despre tradiţiile
româneşti de iarnă

În săptămâna 15-18 dec embrie,
proiectul „Cărticica pentru prichin-
dei şi  copii mai măricei”, derulat de
Secţia pentru Copii şi Tineret a Bi-
bliotecii Judeţene „Alexandru şi Aris-
tia Aman”, continuă cu o întâlnire cu
tema „Sărbătoarea Sfântă a Crăciu-
nului – colinde”. «Cum colindul este
un cântec tradiţional, copiii vor arăta
cum au înţeles şi cum păstrează mi-
nunatele tradiţii româneşti de iarnă»,

spun organizatorii. Vor participa la activităţi copii de la Colegiile Naţi-
onale „Carol I” şi „Fraţii Buzeşti”, Şcolile Gimnaziale „Sf. Gheor-
ghe”, „Elena Farago” şi „Mihai Viteazul” şi de la Grădiniţa „Tudor
Vladimirescu”.

Astăzi citim la TRADEM!
La Galeria „Vollard” a Casei de Cul-

tură „Traian Demetrescu” se desfăşoa-
ră astăzi, de la ora 18.00, cea de-a doua
întâlnire din cadrul proiectului „Citim
la Tradem!”. Scopul acestuia este pro-
movarea lecturii şi a discuţiilor libere,
pornind de la subiectul unei cărţi. Volu-
mele propuse pentru dezbaterea de as-
tăzi sunt asigurate de Editura „Herald”
din Bucureşti şi vor fi dăruite cititorilor
implicaţi în lectura-dezbatere: „Divan
(Poeme persane)” – Al-Hallag, „Sufism
şi poezie mistică în Persia” – Viorel
Olaru, „Şamanizii şi poezia neopersa-

nă”. Întâlnirile „Citim la TRADEM!” sunt lunare şi respectă un anu-
me format: se propune o carte al cărei subiect este dezbătut de cinci
persoane (elevi, studenţi) pasionate de lectură, iar una din acestea îşi
asumă rolul de coordonator al discuţiilor. Cartea şi editura parteneră în
proiect sunt anunţate cu o lună înainte de întâlnirile-dezbatere. Primele
cinci persoane înscrise pentru cartea propusă sunt şi cele care vor
dezbate subiectul cărţii. Intrarea publicului este liberă.

«( ...)  În fiecare spectacol,  fie „Primăvara”, f ie
„Toamna”, „Vara” sau „Iarna”, sunt presărate bi-
juterii poetice sau muzicale. Când m-am hotărât să
fac ac est spectacol,  „Anotimpurile mele”, nu m-
am gândit dec ât ce poeme voi nedreptăţi, lipsindu-
le de întâlnirea cu publicul care le-a îndrăgit deja în
reprezentaţiile cu f iec are anotimp. Voi primi mus-
trări din partea multor prieteni care vor fi mâhniţi
că n-am cântat cutare sau cutare poezie. Vor avea
dreptate, dar  ce pot face? Credeţi-mă c ă-mi va fi
greu să aleg», spune Tudor Gheorghe, referindu-
se la cel mai nou spectacol al său.

„Anotimpurile mele” – două concerte
susţinute de Tudor Gheorghe la Craiova

Îl va oferi ş i craiovenilor,  chiar în două repre-
zentaţii – as tăzi şi mâine,  16 dec embrie, ambele cu
începere de la ora 19.00, în sala Teatrului Naţional
„Marin Soresc u”. Şi ambele c u c asa înc hisă! Ală-
turi de Tudor Gheorghe pe sc enă vor urca Orches-
tra Simfonică şi Corala Academic ă ae Filarmonic ii
„Oltenia”, dirijor ş i orchestrator fiind Marius  Hris-
tescu.  Evenimentele au loc în c adrul c elei de-a 41-
a ediţii a Festivalului Internaţional „Craiova Muzi-
cală”,  organizat de Filarmonica „Oltenia”,  sub Înal-
tul Patronaj al Majestăţii Sale Regele Mihai I, în
perioada 21 noiembrie – 17 decembrie.

La Biblioteca Judeţeană „Alexan-
dru şi Aristia Aman” se deschide
astăzi, ora 10.00, expoziţia de carte
„Revoluţia română din decembrie

Expoziţii dedicate Revoluţiei din 1989,
la Biblioteca Judeţeană

1989”. Între titlurile pre-
zentate se regăsesc
„1989 – Martor şi Par-
ticipant” – autor gen. de
divizie (r.) ing. Tiberiu
Urdăreanu; „Libertatea
ca datorie”, de Petre Ro-
man; „Descătuşarea
1985-1991”, de Mihai
Iac obescu; „România,
1989: Autopsia unei re-

voluţii eşuate”, de Malgosha Gago
şi Willy Golberine. Participanţi ac-
tivi în desfăşurarea evenimentelor
din Decembrie 1989 au răspuns in-

vitaţiei organizatorilor de a lua par-
te la acest eveniment.

Tot la biblioteca doljeană a fost
vernisată, vinderi, expoziţia cu gene-
ricul „25 de ani de la Revoluţia ro-
mână din decembrie 1989 – Craio-
va”. Realizată de Ştefan Ardeleanu –
ziarist, prof. Doru Călin – secretar
Secţia Craiova a Societăţii de Numis-
matice Române, şi prof. Ionel Tur-
cin – membru de onoare al Asociaţiei
Naţionale „Tradiţia Cavaleriei” din
România, aceasta cuprinde obiecte de
numismatică, filatelice, fotografii-do-
cument şi publicaţii craiovene.

În penultima zi a ce-
lei de-a 41-a ediţii, Fes-
tivalul Internaţional
„Craiova Muzicală” ce-
dează scena unei tinere
pianiste, craioveancă de
origine, absolventă în
2002 a Liceului de Arte
„Marin Sorescu”, astăzi
stabilită în Anglia: Rebe-
ca Omordia. Recitalul
său are loc astă-seară,
de la ora 19.00, în sala
Filarmonicii „Oltenia”,
unde publicul este invi-
tat să audieze Images I
de Claude Debussy, Gaspard de la nuit de Maurice
Ravel, Preludii op. 23 (nr. 1, 6, 7) de Serghei Rahma-
ninov, Sonata nr. 3 în La minor, op. 28 de Serghei
Prokofiev şi, în primă audiţie naţională, Sonata lui
John Ireland.

«Sunt nespus de fericită să revin pe scena Filar-
monicii „Oltenia” c u un rec ital de pian în cadrul Fes-
tivalului „Craiova Muzicala”. Este un privilegiu să
iau parte la acest festival prestigios alături de mari

Recital de pian Rebeca Omordia
personalităţi din lumea
muzicală pe care le-am
admirat întotdeauna. În-
tâlnirea c u publicul melo-
man craiovean va fac e ca
revenirea acasă de sărbă-
tori să fie într-adevăr spe-
cială şi c ompletă», decla-
ra Rebec a Omordia c u
prilejul unui interviu acor-
dat,  în urmă cu o săptă-
mână,  c otidianului „Cu-
vântul Libertăţii”.

Tânăra pianistă a absol-
vit, în 2006, cursurile Uni-
versităţii Naţionale de Mu-

zică din Bucureşti – Facultatea de Interpretare instru-
mentală, la clasa prof. Dana Borşan. A obţinut apoi, în
anul universitar 2006-2007, o bursă de master „So-
crates - Erasmus” la Conservatorul din Birmingham
(Anglia), urmând aici şi cursuri postuniversitare fina-
lizate cu Advanced Postgraduate Diploma in Piano
Performance (2007-2009). În anii 2010-2011 a bene-
ficiat (la Trinity College din Londra) de bursa com-
pletă „Ofenheim”, obţinând Postgraduate Diploma.
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Secretarul de stat ameri-
can John Kerry ºi ministrul
de Externe rus Serghei La-
vrov s-au întâlni ieri, la
Roma, la o zi dupã ce Con-
gresul SUA a autorizat livra-
rea de arme cãtre Ucraina,
transmite AFP. Departa-
mentul de Stat american,
care iniþial anunþase cã în-
trevederea Kerry-Lavrov va
avea loc astãzi, a confirmat
cã aceasta se va desfãºura
duminicã, dupã sosirea se-
cretarului de stat american
în capitala Italiei. Potrivit
adjunctului ºefului diploma-
þiei ruse, Serghei Riabkov,
citat de Interfax, principa-
lul subiect al celei de-a 17
întâlniri dintre Kerry ºi Lavrov din acest an
urma sã fie situaþia din Orientul Mijlociu. Vi-
neri, Departamentul de Stat al SUA a preci-
zat cã discuþia dintre cei doi oficiali va viza
recentele evoluþii din Israel, Cisiordania, Ie-
rusalim ºi restul regiunii Orientului Mijlociu,
precum ºi iniþiativele în desfãºurare ale
ONU. Kerry ºi Lavrov au discutat însã ºi
despre criza din Ucraina, unde separatiºtii
proruºi susþinuþi de Moscova luptã contra
forþelor guvernamentale ucrainene, a spus
Marie Harf, purtãtoare de cuvânt a diploma-
þiei americane.

Cum spuneam, întâlnirea Kerry-Lavrov a
avut loc la doar o zi dupã ce  Congresul ame-
rican a adoptat definitiv, sâmbãtã, legea ce
autorizeazã noi sancþiuni împotriva Rusiei ºi
o majorare a ajutorului militar, inclusiv letal,
acordat Ucrainei, acest din urmã aspect fiind
respins pentru moment de preºedintele ame-
rican, Barack Obama, informeazã AFP. Pre-
ºedintele Obama trebuie fie sã promulge
aceastã lege, fie sã-i opunã dreptul sãu de
veto. Deocamdatã, Casa Albã nu ºi-a dezvã-

Aproape trei

sferturi dintre

francezi au o

pãrere bunã despre

Merkel
Aproape trei sferturi dintre

francezi (72%) au o pãrere bunã
despre cancelarul federal german
Angela Merkel, potrivit unui
sondaj Ifop, publicat în „Jour-
nal du dimanche”, informeazã
AFP. Merkel, care a fost realea-
sã recent, în mod triumfal, în
fruntea Uniunii Creºtin-Demo-
crate (CDU), nu a întrunit decât
28% de opinii defavorabile într-
un eºantion reprezentativ al
populaþiei franceze constituit de
Ifop. În timp ce, sãptãmâna
trecutã, cancelarul federal
german a suscitat critici dure din
partea clasei politice franceze,
dupã ce a calificat drept insufi-
ciente reformele angajate de
Franþa, simpatiile pentru Merkel
par sã depãºeascã clivajele
politice. Astfel, simpatizanþii
francezi ai partidelor de dreapta
au în proporþie de 95% o pãrere
favorabilã faþã de Merkel, cei
de stânga — de 64%, iar simpa-
tizanþii Frontului Naþional
(extrema dreaptã) — de 68%. O
largã majoritate dintre persoane-
le intervievate (73%) ºi-au
exprimat regretul cã politicieni
francezi criticã Germania cu
virulenþã, în pofida importanþei
relaþiei franco-germane. În
opinia a 64% dintre respondenþi,
Franþa ar trebui sã se „inspire
din reformele puse în aplicare de
Germania”. În acelaºi timp,
acest lucru nu-i împiedicã pe
74% dintre respondenþi sã
considere cã „Germania exercitã
o prea mare influenþã asupra
politicii UE”.

Ucraina a interzis

zborurile cãtre

regiunile

separatiste
Ucraina a interzis toate

zborurile cu destinaþiile Dnipro-
petrovsk, Harkov (est) ºi Zapo-
rijjia (sud), trei mari oraºe
situate în apropierea frontului
din estul separatist prorus, a
anunþat sâmbãtã ºeful Serviciu-
lui de transport aerian, Denis
Antoniuk, relateazã AFP. Acesta
a explicat cã decizia, ce a intrat
în vigoare sâmbãtã, a fost luatã
„din motive de securitate”, fãrã
a face alte precizãri. „Nu ºtim
cât timp va dura aceastã inter-
dicþie”, a adãugat el. Oraºele
vizate de decizie, importante
centre industriale ale þãrii, sunt
capitalele a trei regiuni cu
acelaºi nume, situate la graniþa
cu Doneþk ºi Lugansk. Legãturi-
le aeriene cu aceste douã regiuni
sunt întrerupte de mai multe luni.
Aeroportul din Lugansk a fost
distrus complet, iar cel din
Doneþk este teatrul unor lupte
între forþele ucrainene ºi rebelii
proruºi.

Acordul încheiat la Lima cu pri-
lejul celei de-a XX-a Conferinþe a
Pãrþilor (COP20) a Convenþiei-ca-
dru a Naþiunilor Unite
asupra Schimbãrilor
Climatice pune bazele
viitorului pact multilate-
ral - care urmeazã a fi
încheiat la sfârºitul lui
2015, la Paris - pentru
limitarea încãlzirii cli-
mei, potrivit EFE ºi
AFP, care prezintã prin-
cipalele puncte ale acor-
dului din capitala perua-
nã. Toate þãrile trebuie
sã prezinte Naþiunilor
Unite, înainte de 1 oc-
tombrie 2015, angaja-
mente „cuantificabile”

Întâlnire Kerry-LavrovÎntâlnire Kerry-LavrovÎntâlnire Kerry-LavrovÎntâlnire Kerry-LavrovÎntâlnire Kerry-Lavrov, ieri,, ieri,, ieri,, ieri,, ieri,
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luit intenþiile, chiar dacã preºedintele a califi-
cat recent drept „contraproductivã” impune-
rea de  sancþiuni americane suplimentare fãrã
o coordonare cu UE. Livrarea de arme de
cãtre SUA pentru Ucraina este astãzi imposi-
bilã din punct de vedere juridic, însã rãmâne
de resortul preºedintelui american, care încã
se opune la acest stadiu ºi a acceptat doar
furnizarea de asistenþã militarã non-letalã: ra-
dare, vehicule, echipament pentru deminare,
ochelari pentru vizibilitate nocturnã. Chiar
dacã legea îi lasã preºedintelui ultima decizie
în ceea ce priveºte trimiterea de astfel de arme
Ucrainei, aleºii americani intenþioneazã sã
exercite presiuni politice maxime asupra lui
Obama pentru ca acesta sã dea curs cererii
de arme formulate de Kiev. În acest scop, ei
au autorizat ajutoare de 350 de milioane de
dolari, acordate în decurs de trei ani. „Vom
continua sã facem presiuni, este ruºinos ºi
scandalos cã nu le-am trimis (ucrainenilor)
arme pentru a se apãra”, a declarat senatorul
republican John McCain. Noua lege votatã
de Congres îi cere, printre altele, preºedinte-

lui american sã impunã
sancþiuni sporite împotriva
unor entitãþi din sectorul
rus al apãrãrii (fabricanþi
sau comercianþi de arme),
care transferã echipamen-
te de apãrare în Siria,
Ucraina, Georgia sau Re-
publica Moldova ºi care
participã, potrivit congres-
menilor americani, la ali-
mentarea instabilitãþii în
aceste þãri. Este vizatã so-
cietatea publicã rusã Roso-
boronexport. În sectorul
energetic, legea autorizea-
zã sancþiuni în special îm-
potriva gigantului rus Gaz-
prom, în cazul în care
acesta va reduce livrãrile de

gaz cãtre Ucraina sau alþi membri ai NATO.
Mãsurile de retorsiune includ o serie întrea-
gã de sancþiuni financiare, bancare, comer-
ciale sau de excluziune de pe teritoriul ameri-
can, îndreptate împotriva entitãþilor ruse vi-
zate sau a celor care stabilesc tranzacþii cu
ele. Totodatã, legea autorizeazã Washingto-
nul sã consolideze ajutorul militar pentru
Ucraina, în special prin intermediul livrãrilor
de muniþii antitanc, drone antitanc ºi echipa-
mente de comunicaþii. Imediat, Rusia a anun-
þat, prin Ministerul de Externe, cã va aplica
mãsuri simetrice pentru orice noi sancþiuni
impuse de SUA. „Fãrã nici un dubiu, nu vom
putea rãmâne fãrã reacþie la noile sancþiuni”,
a declarat Serghei Riabkov, adjunctul minis-
trului rus de Externe.

Bilanþul conflictului separatist din estul
Ucrainei, izbucnit în aprilie, a ajuns la 4.634
de morþi (incluzând cele 298 de victime ale
avionului Malaysia Airlines), conform celei
mai recente estimãri a Oficiului ONU pentru
Asistenþã Umanitarã. Alte 10.423 de persoa-
ne au fost rãnite în confruntãrile armate.

Lima: S-a ajuns la un acord cu privire la schimbãrile climatice
de reducere a emisiilor de gaze cu
efect de serã, într-un mod „clar,
transparent”. Aceste angajamente

trebuie sã fie „ambiþioase” ºi „jus-
te conform circumstanþelor naþio-
nale” ºi trebuie sã fie însoþite de

informaþii detaliate de-
spre acþiunile pe care le
va desfãºura þara pen-
tru aceastã diminuare a
emisiilor. Þãrile sunt
invitate sã includã în
angajamentele lor mo-
dul în care vor contri-
bui la finanþarea adap-
tãrii la secetã, creºterea
nivelului apei mãrilor ºi
oceanelor sau pierderea
culturilor în urma
schimbãrilor climatice
— formulã adoptatã
pentru a liniºti þãrile în
curs de dezvoltare,

care refuzau sã semneze ceva ce
nu s-ar fi referit la adaptare. Dupã
prezentarea angajamentelor, ONU
va analiza impactul global al aces-
tor contribuþii naþionale pentru a
stabili dacã sunt suficiente pentru
ca temperatura planetei sã nu
creascã mai mult de 2 grade la
sfârºitul secolului, în raport cu ni-
velurile preindustriale. Totuºi, Con-
ferinþa de la Lima nu a clarificat
ce va face ONU dacã, dupã ce va
contabiliza angajamentele pe care
i le vor prezenta statele, va con-
stata cã sunt insuficiente. Ziua de
31 mai 2015 este data-limitã pen-
tru ca un proiect de text oficial sã
fie supus votului celor 195 de þãri
membre ale Convenþiei ONU asu-
pra climei.

Partidul premierului nipon Shinzo Abe a în-
registrat ieri o largã victorie în cadrul alegeri-
lor parlamentare anticipate, convocate de gu-
vernul conservator ºi transformate în referen-
dum pro sau contra politicii sale economice
„abenomics”, informeazã AFP. Potrivit esti-

Legislative în Japonia: Largã victorie
a partidului lui Shinzo Abe

mãrilor postului public NHK, Partidul Liberal
Democrat (PLD, dreapta) ar fi obþinut între
275 ºi 306 de locuri din totalul celor 475 ºi ar
putea, împreunã cu aliatul sãu centrist Noul
Komeito, sã-ºi pãstreze cele douã treimi din
camera inferioarã a parlamentului nipon.
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Anunþul tãu!
S.C. SAMARTRADE

S.R.L. ÎN FALIMENT, orga-
nizeazã licitaþie pentru vân-
zarea unor mijloace fixe
scoase din uz (dispozitiv
verificat þesut, maºinã de
rulat pentru verificat þesut,
rampã de control al þesãtu-
rilor, maºinã de bobinat se-
miautomatã, cuptor electric
pentru uscat ºabloane, sis-
tem plotter, grup electro-
gen, imprimantã Pazar), în
data de 22.12.2014, orele
13.00, la sediul acesteia,
din Craiova, str. Râului, nr.
320.Bunurile supuse vân-
zãrii pot fi inspectate în fie-
care zi lucrãtoare, între ore-
le 10.00-14.00.Lista bunuri-
lor scoase la licitaþie, pre-
cum ºi preþurile de pornire
pot fi consultate la sediul
firmei.Detalii suplimentare
la nr. tel. 0740912640.

S.C  YELIP  S.R.L. - ÎN
FALIMENT, organizeazã li-
citaþie pentru vânzarea  a 2
autoturisme Logan fabrica-
þie 2006, folosite pe taxi.
(pentru dezmembrãri. Lici-
taþia va fi organizatã în data
de 22.12.2014, orele 11.00,
la Casa Tineretului din Cra-
iova, str. Severinului, nr. 1
(lângã magazinul Billa). De-
talii suplimentare la nr. tel.
0740912640.

Anunþul tãu!
Comuna Goicea anunþã

începerea investiþiei “EXTIN-
DERE REÞEA APÃ ªI CANA-
LIZARE ÎN COMUNA GOI-
CEA, JUDEÞUL DOLJ”.

COMUNA GHERCEªTI
anunþã public promovarea
investiþiei „Sistem canaliza-
re a apelor uzate menajere
comuna Gherceºti, sat Gher-
ceºti, sat Gîrleºti, judeþul
Dolj”, în vederea obþinerii
avizului de la Administraþia
Bazinalã de Ape Jiu. Relaþii
la telefon: 0251/ 450.580.

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA,
prin Centrul Multifuncþional
Craiova scoate la licitaþie pu-
blicã deschisã  în vederea în-
chirierii spaþiilor disponibile
(spaþii depozitare subsol,  ex-
pozitional permanent Parter ºi
Etaj 1;  spaþii birouri - etaj 2;
Sãli de conferinþã; spaþii inte-
rior ºi exterior pentru alimen-
taþie publicã). Documentaþia
necesarã se procurã de la
Centrul Multifuncþional Craio-
va, str. Târgului nr. 26, etaj 2,
camera 211. Data limitã pen-
tru depunerea ofertelor  este
în fiecare zi de  joi pânã la ore-
le 11.00. Licitaþia va avea loc
la Centrul Multifuncþional
Craiova, str. Târgului nr. 26,
sãptãmânal - joia, orele 12:00,
Relaþii suplimentare la telefon:
0765.577.711; 0769.268.690.

OMV Petrom vinde
Staþie tratare apã de râu,
în zona Doljchim - Termo
Iºalniþa constând în
teren 29.451 mp +
construcþii ºi echipa-
mentele necesare
activitãþii. Detalii la
assetsale@petrom.com.

CERERI SERVICIU
Îngrijesc bãtrâni sau
copii cu program de
4 ore/zi. Telefon:
0764/389.256.
Îngrijesc copil ºi
doamnã în vârstã
chiar ºi cu ora. Rog
seriozitate. Telefon:
0761/578.875.
Vânzãtoare de co-
vrigi, produse patise-
rie, vânzãtoare orice
magazin, îngrijire co-
pii ºi bãtrâni. Telefon:
0251/552.089; 0747/
072.570.

OFERTE SERVICIU
Angajãm instalator. Te-
lefon: 0351/451.669;
0722/943.220.

MEDITAÞII
Meditez limba româ-
nã. Telefon: 0762/
929.809.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Masaj anticelulitic,
drenaj limfatic, întreþi-
nere slãbire, reflexote-
rapie, tehnicã Shiat Su,
orice tip de masaj. Te-
lefon: 0744/795.590.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

Persoanã serioasã
îngrijesc bãtrâni pen-
tru cedare locuinþã.
Rog seriozitate. Tele-
fon: 0723/466.154.
Executãm construcþii,
finisaje, amenajãri in-
terioare de calitate,
26 ani experienþã în
þarã ºi strãinãtate. Te-
lefon: 0767/174.979.
Familie serioasã în-
grijim bãtrâni. Tele-
fon: 0765/744.323;
0760/071.644.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Urgent – vând came-
rã cãmin 22 m.p. preþ
10.000 Euro. Tele-
fon: 0766/271.705.
Urgent! Garsonierã
Brazdã G-uri, 31,27
mp. Telefon: 0766/
227.092; 0756/513.637.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Apartament 2 came-
re ultracentral, ultra-
lux, A.C. internet, toa-
te dotãrile. Telefon:
0762/109.595.
VÂND APARTA-
MENT 2 CAMERE ÎN
BRAZDÃ, PARTER,
ÎMBUNÃTÃÞIT. Tele-
fon: 0756/454.041.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere, Filiaºi. Tele-
fon: 0766/577.828.
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Comuna Carpen anunþã publicul interersat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul „SISTEM
ALIMENTARE CU APÃ ªI CANALIZARE ÎN CO-
MUNA CARPEN, SATELE CARPEN ªI CLEANOV,
JUDEÞUL DOLJ- CONSTRUCÞIE NOUÃ,, propus
a fi amplasat în comuna Carpen. Informaþii-
le privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM DOLJ, Craiova str. Petru Rareº,
nr. 1, în zilele de luni - vineri între orele 8-16 ºi
la sediul comunei Carpen în zilele de luni-
vineri între orele 8-16. Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la APM Dolj.

Vând apartament 92
mp în Bucureºti, în
faþa Facultãþii de
Drept. Telefon: 0721/
995.405.
Proprietar vând apar-
tament 3 camere de-
comandat, lux, cen-
tralã, Craioviþa Nouã
- Orizont. Telefon:
0752/641.487.
Particular vând apar-
tament 2 semideco-
mandat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.

CASE
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.
Vând casã cu 500 mp
teren, zonã centralã,
idealã pentru afaceri.
Telefon: 0737/639.237.
Vând casã Vârvor, par-
chet, termopan, apã,
teren 2000 mp. Telefon:
0740/643.030.
Vând casã la Negoieºti
cu vie, fântânã, garaj,
gard din beton-fier ºi
teren agricol. Telefon:
0723/692.884.

Vând casã Craiova, 5
camere izolatã termic,
termopane, încãlzire
centralã sau schimb
cu 2 apartamente a 2
camere / variante. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã în Ocnele
Mari Vâlcea, poziþie ex-
celentã, spaþii gene-
roase, detalii zilnice la
telefon: 0746/035.625,
între orele 18.00 - 20.00.
Vând casã locuibilã
în comuna Bistreþ, ju-
deþul Dolj. Telefon:
0771/773.957.
Vând casã 2 camere,
salã, tindã, curte 600
mp, fântânã. Preþ
10.000 Euro în Cleanov
- Dolj. Telefon: 0351/
809.972; 0764/211.651.
Dioºti, vând casã Rega-
lã superbã 3 camere ºi
dependinþe, grajd, ma-
gazie curte 3.800 mp.
Telefon: 0722/336.634.
Vând casã 3 came-
re, anexe, pomi, vie,
fântânã, apã ºi ca-
nalizare la poartã, lo-
calitatea Ciutura. Te-
lefon: 0763/305.850.

Vând casã în comu-
na Breasta - Dolj, lân-
gã primãrie. Telefon:
0769/369.128; 0722/
943.220.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.
Vând casã strada
Nãsãud nr. 16 (zona
Brestei-Râului), toa-
te utilitãþile, 345 mp te-
ren + cabanã din
lemn cu etaj. 75.000
euro. Telefon: 0728/
890.807.

TERENURI
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã,
ultra-central, cu uti-
litãþi. Preþ 1,5 Euro/
mp. Telefon: 0763/
566.352.
Vând teren 3000 mp,
Ghindeni, centru,
stradal, utilitãþi, apã,
curent, canalizare,
îngrãdit, doar sã vã
ridicaþi casa, 35 euro/
mp, negociabil. Tele-
fon: 0761/817.214.

Vând teren lângã
abatorul de animale
stradal, 10000 mp,
Ghindeni, utilitãþi, apã
ºi curent, 8 euro/mp,
negociabil. Telefon:
0761/817.214.
Vând teren 10000
mp,  Malu Mare, lân-
gã moarã, stradal,
având posibilitate
pentru utilitãþi, curent
ºi apã, 15 Km de
Craiova, 10 euro /
mp, negociabil. Tele-
fon: 0761/817.214.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren central,
deschidere la douã
strãzi, 324 mp, Rela-
þii la telefon: 0746/
495.167.
Ocazie! Vând, închiriez,
teren, Calea Bucureºti,
km 9, 1000-2000 m
deschidere 36 m, ideal
pentru Showroom, de-
pozit, halã, parc auto,
benzinãrie. Telefon:
0762/109.595.

Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m
cartier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut, parcelabil. Te-
lefon: 0744/563.823.
Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova
- ªimnicul de Sus la
600 m de Lacul Tan-
chiºtilor, între vile. Te-
lefon: 0351/170.504.
Ocazie! Vând 800
mp, teren ideal pen-
tru casã, zonã pito-
reascã la 14 km de
Craiova, comuna
Predeºti, curent ºi
apã pe teren, 4000
Euro. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren arabil, in-
travilan, electrificat, în
comuna Ghidici. Te-
lefon: 0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibilita-
te construcþie, grãdi-
nã Bio. Telefon:
0724/805.298, dupã
ora 17.00.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.

Cârcea str. Vulturi te-
ren intravilan 650 mp,
deschidere 28 m, 15
euro/mp. Telefon:
0767/263.391.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând pãdure comu-
na Borãscu - Gorj. Te-
lefon: 0723/693.646.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TEREN
AGRICOL. TELE-
FON: 0766/368.385.

SPAÞII COMERCIALE
VÂNZÃRI

Vând restaurant Fi-
liaºi. Telefon: 0766/
577.828.
Vând spaþiu comer-
cial cu terasã, zonã
centralã. Telefon:
0746/660.001.
SCHIMBURI

Schimb camerã cã-
min Valea Roºie cu o
cãsuþã locuibilã. Tele-
fon: 0764/806.680.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: 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.

Federaþia Patronatelor din
Regiunea Oltenia organizea-
zã selecþie în vederea cursãrii
ºi angajãrii persoanelor fãrã
loc de muncã, aparþinând
urmãtoarelor categorii vul-
nerabile: femei ºomere, fa-
milii monoparentale, fami-
lii cu peste 2 copii, benefi-
ciari ai venitului minim ga-
rantat. Toate cursurile be-
neficiazã de subvenþie iar
dupã fnalizare persoanele
cursante pot fi selectate în
vederea angajãrii .  Mai
multe informaþii la telefon:
0351/41.60.41.

Apartamet 2 camere
cu casã împrejurimi
Craiova. Telefon:
0771/663.179.
Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu apar-
tament 2 camere +
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Solenza 204
Berlinã, consum 4%,
90.000 km, culoare
alb, foarte bunã,
1000 euro. Telefon:
0749/059.070.
Vând Dacia 1310, fa-
bricaþie 1993, pentru
piese de schimb. Au-
toturismul este în sta-
re de funcþionare. Te-
lefon: 0765/789.181.

STRÃINE
Vând Renault Clio
2003 full, taxa nere-
cuperatã 2150 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.
Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Punto
S.T.D.I. an 1998 3 uºi,
1,7KW. Telefon:
0762/185.366.

Vând AUDI A6,
2000TDI, fabricaþie
2006, full optional
piele, xenon, naviga-
þie, impecabil.  Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând Fiat Punto mo-
tor 1,2, benzinã, 4 uºi,
culoare roºu grena,
taxa auto plãtitã ºi ne-
recuperatã, înmatri-
culat România. Tele-
fon: 0727/714.184.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.
VÂND porci de carne,
rasa Pietran, 90-100
kg, 150-160 kg. Tele-
fon: 0726/368.578.
Vând saltea Dormeo
2/1 m cu husã nefo-
lositã - 1000 lei, 2 fe-
restre cu toc ºi geam
- 25 lei / bucatã, lus-
tree cu 2-5 braþe - 20
lei / bucatã. Telefon:
0770/303.445.

Vând loc de veci ci-
mitirul Ungureni, di-
mensiuni - 1,20 x
2,50. Telefon: 0770/
503.310; 0351/
459.605.
Vând þuicã naturalã,
preþ convenabil. Te-
lefon: 0725/576.141.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox, 50
Ron, cãrucior copil
50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.
Vând bibliotecã cca
150 ani, lemn masiv,
geamuri cristal (2,05-
2,37- 0,60), cãrþi bele-
tristicã, stare bunã. Te-
lefon: 0737/639.237.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Vând antenã satelit
marca Kambridge. Te-
lefon: 0351/444.088.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
butoi varzã, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/446.918.

Vând aspirator, foto-
lii, scoarþã ºi covoa-
re olteneºti, saltea
copil, lampadar. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând chiuvetã, 55/40
cm, 30 Ron, tablouri
sfinþi, 30 Ron, cãrþi di-
verse, 2 Ron. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând 2 locuri de veci
cimitir Sineasca. Te-
lefon: 0744/997.373.
Vând 50 oi – 400 lei /
bucatã negociabil, 40
de capre- 200 lei / bu-
catã, tinere, sãnãtoa-
se. Telefon: 0763/
226.996.
Vând copertinã lun-
gime 6 m, lãþime 1.5
m. Telefon: 0744/
391.195.
Vând þuicã de prunã ºi
combinã frigorificã. Te-
lefon: 0745/751.558.
Închiriez garaj de ma-
ºinã în bloc colþ cu
Grãdina Botanicã. Te-
lefon: 0725/576.141.
Cruce marmurã
1200 / 400 / scrisã –
80 lei, sãpun de casã
5 lei/kg, covor per-
san 2200/1800 mm
- 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând capotã motor
dacia 1100. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni,
zonã centralã, lângã
mormântul lui Ion
Oblemenco. Telefon:
0771/232.167; 0351/
468.838.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.

Vând cãzãnel de 35
litri. Telefon: 0770/
687.430.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60
R 14- 200 RON. Te-
lefon: 0731/877.880.
Presã balotat plastic,
cutii de bere, uºã
nouã cu broascã
pentru casã sau ma-
gazin Auto –Cielo -
2007. Telefon: 0767/
153.551.
Vând masã floarea–
soarelui pentru com-
binã C 12M, cutie vi-
teze, reductor tracþi-
une, triodinã 380V ºi
alte piese. Telefon:
0764/261.954.
Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou
cu garanþie 3 ani. Te-
lefon: 0745/751.558.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televizor
color, putinã sal-
câm, bicicletã bãr-
bãteascã. Telefon:
0251/416.455.
Vând þuicã de prunã
ºi grâu. Telefon:
0766/676.238.

Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi
ghete militare, piese
Dacia noi, calculator
instruire copii, com-
binã muzicalã ste-
reo. Telefon: 0735/
445.339.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Vând plapume mã-
tase cu lânã noi.  Te-
lefon: 0745/602.001.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Tele-
fon: 0251/417.493.
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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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
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Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare fini-
satã neocupatã. Te-
lefon: 0722/456.609.
Vând tub plastic pen-
tru forat puþuri di-
mensiune 112. Tele-
fon: 0745/589.825.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenaja-
te cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Lascãr
Catargiu Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi fe-
restre. Telefon: 0766/
676.238.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125/ 850 W, foar-
fecã tãiat tablã de
banc, canistrã alumi-
niu nouã 20 l, reduc-
tor oxigen sudurã,
alternator 12V nou,
delcou aprindere
Dacia 1310 nou, ar-
zãtoare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.

Vând þiglã Jimbolia
ºi cãpriori din de-
molãri. Telefon:
0 7 2 2 / 9 4 3 . 2 2 0 ;
0755/139.772.
SCHIMBURI

Vând sau schimb
calorifere de tablã
puþin folosit  cu un
calorifer fontã 120/
80 foarte puþin folo-
sit. Telefon: 0720/
231.610.

DIVERSE
Cumpãr cãrucior
pentru handicapat.
Telefon: 0351/
460.132.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament
4 camere, mobilat,
utilat, centralã, tot
confortul, Materna
Craioviþa. Telefon:
0756/379.809.
Închiriez apartament
2 camere semimobi-
lat central. Telefon:
0755/793.203.
Închiriez apartament
douã camere, parter,
ultracentral. Telefon:
0722/654.845.

Închiriez camerã la
casã str. Petuniilor. Te-
lefon: 0771/780.325.
Închiriez una came-
rã mobilatã la o tânã-
rã necãsãtoritã cu
posibilitãþi de platã a
întreþinerii ºi chiriei în
zona Materna Craio-
viþa. Telefon: 0726/
497.404.
Închiriez cabinet me-
dical dotat corespun-
zãtor. Relaþii la tele-
fon: 0251/412.966;
0741/072.812.
Primesc douã fete
în gazdã Telefon:
0 7 8 5 / 7 9 7 . 3 1 7 ;
0351/464.628.
Închiriez 3 camere,
ultracentral, centralã,
A.C. mobilat, lux. Te-
lefon: 0726/212.774.
Apartament 2 came-
re decomandate lux,
A.C. microcentralã,
balcon închis, com-
plet mobilat. Telefon:
0722/956.600; 0756/
028.300.
Închiriez apartament
ultracentral, ultralux,
A.C. toate dotãrile,
mobilier ultramodern
ºi regim hotelier. Te-
lefon: 0762/109.595.

Închiriez magazin
stradal, cu toate utili-
tãþile , Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906;
0755/032.920.
MATRIMONIALE
Doamnã vãduvã
62 ani / 1,65 / 70/
doresc domn cu
vârstã apropiatã,-
bun, calm, cinstit,
fãrã sã bea, - sin-
cer, pentru a locui
la mine. Telefon:
0729/684.222.

Alex – vãduv pensi-
onar 73 ani cu han-
dicap loco-motor din
Poiana Mare caut
doamnã  vãduvã
pensionarã. Telefon:
07248/177.304.
Domn serios, 46 ani,
cu serviciu ºi casã
caut doamnã pentru
prietenie sau cãsãto-
rie. Telefon: 0763/
722.683.
Salariat, 50 ani, se-
rios, cu serviciu caut
doamnã pentru prie-
tenie. Telefon: 0785/
103.411.

DIVERSE
MOARÃ, comerciali-
zãm fãinã fãrã amelio-
ratori ºi tãrþe de grau.
Telefon: 0722/258.628.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.
Caut o familie nevoia-
sã care poate îngriji per-
manent o gospodãrie la
þarã (Vâlcea) o las
moºtenire. Telefon:
0351/809.908, dupã
ora 18.00.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Universitatea Craiova a trecut cu 38-
31 (20-14) de Politehnica Timiºoara, sâm-
bãtã, în Bãnie, în etapa a 13-a, ultima a
turului, din Divizia A, Seria B. Cu acest
succes, U a urcat de pe locul 6 pe 5, adu-
nând 27 de puncte (9 victorii, 4 înfrân-
geri).

Alte rezultate: Fãgãraº – Potaissa Tur-

HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN – EDIÞIA A XI-A (UNGARIA/CROAÞIA – 7/21 DECEMBRIE)

O meteahnã incurabilãO meteahnã incurabilãO meteahnã incurabilãO meteahnã incurabilãO meteahnã incurabilã
România a fost “întoarsã” de Ungaria, într-un alt final de coºmar, pierzând orice ºansã
la Top 4. Astãzi tricolorele întâlnesc Spania, în direct la TVR 2 ºi TVR HD, de la ora 17:00

Rareori nu ne þin cu sufletul la gurã
handalistele tricolore! ªi la fel de
sporadic ne “permit” sã zâmbim, în
urma unor meciuri de aceastã factu-
rã. Dupã remiza cât o înfrângere cu
Danemarca, contra cãreia au irosit în
final un avantaj de douã goluri, fete-
le lui Gheorghe Tadici au fãcut-o ºi
mai latã contra gazdei ºi rivalei Un-
garia, în primul meci din grupele prin-
cipale, pierzând la limitã, sâmbãtã
searã, scor 19-20, dupã ce au con-
dus de asemenea la douã lungimi, 19-
17. Rezultat echivalent cu pierderea
oricãrei speranþe la accederea în se-
mifinalele CE.

Pe Pheonix Arena din Debrecen,
startul jocului a fost al apãrãrilor. În-
curajatã de peste 1.500 de români,
naþionala noastrã a înscris întâia oarã
în minutul 11, moment când tabela
arãta un “timid” 2-0. S-a fãcut apoi 3-
1 (11) ºi 4-2 (13), dar ºi 4-4, în minutul
19. Gazdele au trecut din nou la câr-
ma partidei ºi s-au desprins la trei
goluri, 8-5 (24), 9-6 (26), pentru ca la
pauzã avantajul sã fie de douã go-
luri, 10-8.

„Cred cã ne-am chinuit destul de tare în ultimele minute în atac. Am ºi
ratat în acea situaþie clarã de 6 cu 5 (n.r. aruncare pe lângã poartã la scorul de
19-20), sunt mai multe lucruri. Noi acum dacã privim în spate, privim cãtre
ultimele minute, asta ne rãmâne în minte. S-a dorit enorm sã câºtigãm, sã
face un meci mare împotriva Ungariei ºi sã ne pãstrãm ºansele penztru semi-
finale. Din pãcate am pierdut la modul în care am fãcut-o ºi nimic nu se mai
poate schimba.”

Cristina Neagu, inter România.

„Fetele m-au ajutat extraordinar, am demonstrat cã meritãm sã fim acolo
sus, îmi pare rãu cã am pierdut. Cred cã ne-a lipsit norocul pe final. Ca sã
câºtigi un asemenea meci þine puþin ºi de noroc.”

Paula Ungureanu, portar România.

„Am fost fabuloase 60 de minute, chiar dacã începutul a fost cu greºeli. Am
simþit în teren cã arbitrajul le-a avantajat pe ele ºi le-a dus unde le-a dus. Eu
cred cã a avut un rol important în multe decizii”.

Aurelia Brãdeanu, centru România.

„Jucãtoarele care au intrat m-au nemulþumit. Îmi asum aceastã înfrângere
pentru cã sunt antrenorul lor ºi e normal sã mi-o asum. Am fãcut tot ceea ce a
depins de mine, pregãtirea jocului, ce are de fãcut un antrenor. Poate cã nu am
fãcut-o perfect, dar ne-am dorit sã câºtigãm. Au fost ºi câteva erori de arbi-
traj… poate alta era soarta jocului”.

Gheorghe Tadici – selecþioner România.

România a ieºit mult mai decisã
de la cabine, a recuperat diferenþa ºi
în minutul 40 a trecut în avantaj, 14-
13. S-a desprins apoi ºi la douã go-
luri, 17-15 (48), marcând prin Neagu,
într-un moment în care se afla în infe-
rioritate. Din minutul 49, de la 18-16,

România a repetat însã contra-per-
formanþa din debut, reuºind sã mai
puncteze decât o datã, 19-17 (55),
dupã care Ungaria a închis jocul cu 3
reuºite consecutive.

Cu o prestaþie modestã în grupe,
portarul Paula Ungureanu a fãcut de
aceastã datã un joc mare (procentaj
de 47%). În câmp s-a remarcat din
nou Cristina Neagu (foto), autoare
a 8 reuºite (33 în total; la una de gol-
gheterul competiþiei, spanioloaica
Carmen Martin).

Au evoluat echipele
Ungaria: Eva Kiss, Orsolya Herr,

Blanka Biro - Krisztina Triscsuk (4
goluri), Zita Szucsanszki (4), Aniko
Kovacsics (2), Anita Bulath (1), Pi-
roska Pappne-Szamoransky, Berna-
dett Bognar-Bodi (1), Szabina May-
er (1), Szimonetta Planeta, Rea Mes-
zaros (1), Ildiko Erdosi, Monika Ko-
vacsicz (1), Zsuzsanna Tomori (3),
Gabriella Toth (2). Selecþioner: An-
dras Nemeth.

România: Paula Ungureanu -
Aneta Pîrvuþ (1), Oana Bondar, Crina
Pintea, Cristina Neagu (8 goluri), Au-
relia Brãdeanu (3), Adriana Þãcãlie,
Gabriela Perianu (2), Valentina Ar-
dean-Elisei, Florina Chintoan (1), La-
ura Chiper (1), Georgiana Ciuciulete
(1), Daniela Bãbeanu (2), Cristina Zam-
fir. Selecþioner: Gheorghe Tadici.

GRUPA PRINCIPALÃ 1 (Debrecen)

Rezultate consemnate sâmbãtã
Polonia – Danemarca 19-28 (9-9)
Spania – Norvegia 26-29 (16-16)
Ungaria – ROMÂNIA 20-19 (10-8)
1. Norvegia 3 3 0 0 83-66 6p
2. Ungaria 3 2 0 1 75-69 4p
3. Spania 3 2 0 1 82-77 4p
4. Danemarca 3 1 1 1 78-75 3p
5. ROMÂNIA 3 0 1 2 67-76 1p
6. Polonia 3 0 0 3 64-86 0p
Programul urmãtoarelor partide
Astãzi: Spania – ROMÂNIA (17:00), Polonia – Norvegia (19:15), Ungaria –

Danemarca (21:30).
Miercuri: Polonia – ROMÂNIA (17:00), Spania – Danemarca (19:15),

Ungaria – Norvegia (21:30).

Rezultate înregistate vineri, în runda finalã a grupelor C ºi D
Grupa C (Varazdin): Suedia – Germania 39-32 (23-17), Croaþia – Olanda

31-27 (17-15).
Clasament: 1. SUEDIA 5p, 2. OLANDA 3p, 3. GERMANIA 2p, 4. Croaþia

2p.
Grupa D (Osijek): Muntenegru – Franþa 20-24 (12-12), Serbia – Slovacia

21-23 (11-6).
Clasament: 1. FRANÞA 6p, 2. MUNTENEGRU 4p, 3. SLOVACIA 2p, 4.

Serbia 0p.
*Primele trei din fiecare grupã s-au calificat mai departe, alcãtuindu-se

grupa principalã II (se pãstreazã rezultatele directe din grupe).

GRUPA PRINCIPALÃ 2 (Zegreb)
1. Franþa 2 2 0 0 45-38 4p
2. Suedia 2 1 1 0 69-62 3p
3. Olanda 2 1 1 0 59-56 3p
4. Muntenegru 2 1 0 1 48-48 2p
5. Slovacia 2 0 0 2 42-49 0p
6. Germania 2 0 0 2 58-68 0p

Programul complet al meciurilor
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Germania – Muntenegru, Suedia – Fran-

þa, Olanda – Slovacia.
Mâine: Olanda – Muntenegru (16:45), Suedia – Slovacia (19:00), Germania

– Franþa (21:15).
Miercuri: Suedia – Muntenegru (16:45), Germania – Slovacia (19:00), Olanda

– Franþa (21:15).

Din cele douã grupe principale se calificã primele douã, în semifinale

jucându-se încruciºat: loc 1 gr. principalã 1 / loc 2 gr. principalã 2 ºi loc 2

gr. principalã 1 / loc 1 gr. principalã 2.

Echipa masculinã de volei a þinut în
ºah liderul ºi campiona în exerciþiu, Tomis
Constanþa, cedând cu 2-3, dupã ce au
avut 2-1, sâmbãtã, la Polivalentã, într-un
meci din cadrul etapei a 10-a din Divizia
A1. Pe seturi scorul a fost urmãtorul: 16-
25, 33-31, 25-21, 22-25, 11-15 (s-a mers
cap la cap pânã la 11-11).

Graþie punctului cucerit, Craiova a
ajuns la cota 20, menþinându-se pe locul 4.

Celelalte rezultate ale rundei: Zalãu –
Dej 3-0, Steaua – Piatra Neamþ 2-3,
Dinamo – Banatul Caransebeº 3-2, Baia
Mare – Arcada Galaþi 2-3, Simleu Silvaniei
– CSM Bucureºti 3-1.

Pe podium se aflã Tomis 28p, Zalãu 26p
ºi Dinamo 23p.

Etapa viitoare (20 decembrie), ultima a
turului ºi tot ultima din acest an, elevii lui
Dan Pascu se deplaseazã la Piatra Neamþ
(locul 7, cu 12 puncte). Însã, înainte de
acest joc, SCM va primi, mâine, vizita
ungurilor de la Kecskemet, în returul

VOLEI (M): SCM i-a luat
un punct campioanei

optimilor de finalã ale CEV Cup. Disputa
porneºte de la scorul de 3-0 în favoarea
alb-albaºtrilor.

Fetele au fãcut faþã liderului un set
Tot sâmbãtã, un meci contra primeia

clasate a susþinut ºi echipa femininã, care
a cedat cu 0-3 (23-25, 15-25, 12-25) pe
terenul Albei Blaj.

SCM îºi menþine dupã acest insucces
poziþia a 9-a, cu 8 puncte în 10 etape.

Celelalte rezultate ale rundei:
Penicilina Iaºi – Medicina Tg. Mureº 2-3,
Dinamo – CSM Târgoviºte 3-2, CSM
Lugoj – Piatra Neamþ 3-1, CSM Bucureºti
– CSM Stau Mare 3-0. Partida ªtiinþa
Bacãu – U Cluj a avut loc asearã. Compo-
nenþa primelor tri locuri e urmãtoarea:
Alba Blaj 25p, 2. CSM Bucureºti 23p (- 1
joc), Dinamo 23p.

Sâmbãtã, un alt meci infernal pentru
SCM, care va încheia turul de campionat,
pe teren propriu, în compania camioanei
ªtiinþa Bacãu (locul 4, cu 21 puncte).

DIGI SPORT 2
20:00, 22:00 – FOTBAL Italia – Serie A:

Empoli – Torino, Chievo – Inter.
DOLCE SPORT
20:00, 22:00 – FOTBAL Italia – Serie A:

Empoli – Torino, Chievo – Inter.
DOLCE SPORT 2
22:00 – FOTBAL Anglia – Premiership:

Everton – Queens PR.

SPORT.RO
21:00 – SPORTURI DE CONTACT: Galã

MMA.
TVR 2
17:00 – FOTBAL – Campionatul European:

Spania – România.
TVR 3
21:30 – FOTBAL – Campionatul European:

Ungaria – Danemarca.

HANDBAL (M): Juveþii
încheiarã turul cu victorie

da II 41-25, HCM Sighiºoara – Academia
Minaur 29-26, Satu Mare – Petrea Reºiþa
35-36, HC Braºov – Naþional Sighiºoara
44-32, Alba Iulia – HC Sibiu 21-39. CSM
Oradea – U Cluj se disputã azi.

Lider e Petrea Reºiþa, cu punctaj maxim
(39), secondatã de Oradea 30p (- 1 joc) ºi
de U Cluj 29p (- 1 joc).

SPORT LA TV, ASTÃZI –

TRANSMISII ÎN DIRECT
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Pagină realizată de COSMIN STAICUsport

CSJ ŞTIINŢA  U CRAIOVA
în colaborare cu CS Universita-
tea Craiova face selecţie la toa-
te grupele de juniori începând
cu anul 2001. Selecţiile sunt per-
manente, antrenorii Centrului
de copii şi juniori putând fi gă-
siţi la stadionul Tineretului, în-
tre orele 9 - 10:30 şi 15:30 - 17.

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antre nor Ion Ciocan

(2001-2002) – tel. 0760 51 44 75
Antre nor Marian Bîcu

(2003-2004) – tel. 0785 21 66 88
Antrenor Alin Donose

(2005-2006) – tel. 0736 29 20 55
Profesor Nicolae Zamfir –

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

Echipa municipalităţii din Bănie cu
cel mai mare buget şi cu cei mai mulţi
suporteri stă cel mai prost în ierarhia
la zi. Dar nu parcursul este unul îngri-
jorător pentru baschetbaliştii Craiovei,
fiindcă acesta este unul OK din mo-
ment ce au avut 7 meciuri în deplasare
şi doar 3 acasă, ci jocul prestat de tru-
pa lui Mandic. După eşecul onorabil
de acasă în faţa campioanei Asesoft,
pentru alb-albaştrii au urmat  două
partide catastrofale ca exprimare în
teren, la Oradea şi Sibiu. Sărbătoritul
săptămânii trecute, antrenorul Andjel-
ko Mandic, a declarat că eşecul la doar
7 puncte de la Oradea a fost de dome-
niul SF-ului, după cât de prost au ju-
cat elevii săi. Declaraţia nu i-a mobili-
zat şi ambiţionat pe  pe Otovic şi ai
săi, care la Sibiu au fost de-a dreptul
enervanţi. Dacă Oradea a avut rotaţie
superioară, de această dată Sibiul a
jucat practic în 6, faţă de cei 9 craio-
veni care au avut ocazia să arate ce
pot. Meciul s-a jucat practic la panoul
Craiovei, acolo unde Christopher Lee
s-a jucat cu adversarii aflaţi într-o aşa-
zis ă defensivă. Americanul a sărit
nestingherit şi 9 dintre cele 14 recu-
perări le-a reuşit în semicercul Craio-
vei. La final, Sibiu avea să aibă 17 re-
cuperări în plus faţă de o Craiovă im-
pasibilă, pentru care doar Bureau s-a
străduit să-i apere culorile. Krstano-
vic a ratat exasperant şi a reuşit doar 2
recuperări tot meciul, iar înlocuitorul
său pentru câteva minute, Şanta, s-a
accidentat. Cu 15 puncte şi 11 recu-
perări care i-au adus o eficienţă de 21,
Travis a fostr singurul jucător care a
contat, în timp ce restul coechipierilor
au avut sub 10 indicele de eficienţă,
iar Petrişor şi Şanta au fost chiar pe
minus. Pe lângă diferenţa neverosimi-
lă la capitolul recuperări, procentajele
la aruncări au fost cumplite, iar Vucu-
rovic este ca de obicei campionul ra-
tărilor. Din postura de vedete ale Si-
biului, fostul craiovean, LeVar Seals,
şi coşgheterul de anul trecut al Ligii
Naţionale, Miloş Bojovic, au avut pre-

Ocupanta locului secund în Liga
Naţională feminină de handbal,
SCM Craiova, revine pe teren îna-

Handbalistele craiovene
revin pe teren înainte de Crăciun

inte de Crăciun cu ocazia unui tur-
neu amical, pregătitor pentru star-
tul returului, programat la înce-

putul lui 2015. As tfel, în perioada
20-21 decembrie, Sala Sporturi-
lor „Traian” din Rm.Vâlcea va
găzdui a şasea ediţie a Memoria-
lului „Constantin Tiţă” la handbal
feminin. La turneul organizat în
sala unde în urmă c u câţiva ani
Oltchimul juc a partide importante
de Liga Campionilor vor participa
trei echipe din Liga Naţională, gaz-
da HCM Rm.Vâlcea,  SCM Craio-
va ş i   Jolidon Cluj, şi una de eşa-
lon secund, Alba Sebeş. Progra-
mul turneului este următorul: Sâm-
bătă, 20 dec embrie: ora 10.00:
SCM Craiova-U Cluj,  ora 12.00:
HCM Rm.Vâlc ea-HC Alba Sebeş,
ora 17.00: HC Alba Sebeş-SCM
Craiova, ora 19.00: HCM Rm.Vâl-
cea-U Cluj, duminic ă, 21 decem-
brie: ora 9.30: U Cluj-HC Alba
Sebeş, ora 11.30: HCM Rm.Vâl-
cea-SCM Craiova.

Clasamentul Ligii Naţionale
1. Steaua Bucureşti 10 0 20
2. Asesoft Ploieşti 9 2 20
3. BCMU Piteşti 8 2 18
4. Municipal Oradea 6 5 17
5. Atlassib Sibiu 6 4 16
6. Energia Tg. Jiu 5 5 15
7. BC Timişoara 5 5 15
8. „U” BT Cluj 4 6 14
9. BC Mureş 4 6 14
10. GM  Mediaş 4 6 14
11. SCM Craiova 4 6 14
12. Timba Timişoara 1 9 11
13. „U” Cluj Napoca 0 10 10

Cu 3 eşecuri la rând în Liga Naţională şi un joc
execrabil, baschetbaliştii craioveni aşteaptă Steaua

la baza toboganului

Atlassib Sibiu – SCMU Craiova
75-61 (18-14, 21-14, 15-16, 21-17)
Sibiu, Sala „Transilvania”, spectatori: 1.000.
Atlassib: Calotă (17), Seals (6), Bojovic (12), Hurd (22), Lee (16). Au

intrat: Johnson (2), Lăpuşte, Păun. Antrenor: Miodrag Perisic.
Craiova: Boltic (4), Otovic (8), Vucurovic (12), Bureau (15), Krsta-

novic (15). Au intrat: Andrei (7), Petrişor, Şanta, Bosnjak. Antrenor: An-
djelko Mandic.

staţii modeste în atac, doar sârbul im-
plicându-se ceva mai mult, pe final.
Pe de altă parte, cei doi fundaşi şi-au
trecut în cont câte 3 intercepţii, pe fon-
dul indolenţei craiovenilor în faza de
posesie. În ofensivă, Popa Calotă şi
nou.venitul Hurd s-au distrat alături
de MVP-ul Lee cu echipa debusolată
a Craiovei.

Perisic: „Diferenţa de recuperări
arată că noi am luptat”

Antrenorul gazdelor a subliniat
la final că diferen ţa a fost făcută de

modul cum ech ipa sa a luptat pen-
tru fiecare minge ş i a recuperat mult
faţă de adversari. „Sunt foarte mu-
lumit  de modul în care am jucat  şi
de at itudinea jucătorilo r. E foarte
greu  să joci atât de bine în defensi-
vă s i să primeşti doar 61 de puncte.
Noul jucător, Leroy Hurd, ne-a aju-
tat foarte mult, s -a acomodat foarte
foarte repede, deşi a venit la no i de
doar două zile. Nu vreau să pun pe
nimeni mai presus de ceilalti, to ţi
jucătorii care au jucat, au ajutat în
obinerea acestei v ictorii. Diferenţa
de la recuperări, noi avem cu 16 re-
cuperări mai mult, ne arată că într-

adevăr am luptat în acest meci. Sunt
sigur că vom continua şi vor veni
vremuri mai bune la Sibiu”, a decla-
rat Miodrag Perisic, antrenorul CSU
Atlas sib Sibiu. „A fos t un meci ex-
trem de dificil, şt iam că echipa Cra-
iovei va veni să-şi vândă scump pie-
lea, dar noi am fost echipa mai bună”
a spus Tavi Popa Calo tă, veteranul
Sibiu lui având cea mai bună presta-
ţie a sezonului.

A debutat Boltic
În condiţiile accidentării lui Bozo-

vic, pentru SCMU Craiova a debutat
sârbul Marko Boltic, de 27 ani, adus

în mare secret de conducătorii echi-
pei, dar care nu  a impresionat. Deşi a
avut a doua eficienţă, 9, după Bu-
reau, jucătorul de 27 de ani adus din
Slovenia a pierdut nu mai puţin de 4
mingi importante în  prima repriză,
care au ajutat la desprinderea Sibiu-
lui. Marko Boltic a evoluat la Helios
Domzale, în Slovenia, iar în trecut a
mai jucat pentru Vojvodina Novi Sad,
Zemun şi Radnicki Belgrad.

Team-managerul Craiovei, Marius
Toma, speră să producă un şoc îna-
intea derby-ului din Polivalentă, de
sâmbătă, ora 19, cu Steaua şi anunţă
modificări importante începând de
astăzi la nivelul echipei.

Alb-albaştrii
nu vor să sară!
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