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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescu, când a intrat în politicã,
a zis cã vrea sã schimbe þara. ªi-a
schimbat-o; s-a stabilit în Italia. actualitate / 3

interviu / 6-7 actualitate / 3

Având în vedere cã fuseserã
anunþate ninsori abundente, auto-
ritãþile au intervenit, pe parcursul
nopþii de sâmbãtã spre duminicã,
dar ºi în cursul zilei de ieri, atât în
Craiova, cât ºi în judeþ. Nici un drum
nu a fost închis circulaþiei ,  în
schimb, dupã cum au anunþat repre-
zentanþii ISU Dolj, au apãrut defec-
þiuni la liniile aeriene de alimenta-
re cu energie electricã din localitã-
þile Rast, Amãrãºtii de Jos, Cela-
ru, Dãbuleni, Ostroveni, Gighera,
Cãlãraºi, Mãceºu de Sus, Preajba
de Pãdure, Brabova – sat Vãleni,
Botoºeºti Paia, Terpeziþa, Meli-
neºti, Braloºtiþa, Moþãþei, Maglavit,
Bãileºti, Bechet, Piscu Vechi, Ghi-
dici ºi ªimnicu de Sus. Potrivit da-
telor ISU Dolj, ieri, la ora 12.00, erau
afectaþi 18.198 de consumatori din
aceste localitãþi, pe parcursul zilei
echipele CEZ lucrând la remedierea
problemelor, astfel cã, la ora 15.00,
numãrul gospodãriilor fãrã energie
electricã scãzuse la jumãtate. În Cra-
iova, echipele angrenate în activita-
tea de deszãpezire au acþionat cu 347
de tone de material antiderapant ºi
56 de utilaje, numãrul crescând în
cursul zilei de ieri. Autoritãþile lo-
cale fac apel la cetãþenii municipiu-
lui sã parcheze autovehiculele doar
în locuri special amenajate în acest
sens ºi sã depoziteze zãpada doar pe
spaþiile verzi, nu pe partea carosa-
bilã, pentru a nu îngreuna activita-
tea de deszãpezire desfãºuratã la ni-
velul municipiului. (C.Z.)
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Polonia ne oferã, de datã recen-
tã, un exemplu, de ceea ce politolo-
gii numesc “democraþie iliberalã”,
care dupã anumite pãreri ar putea
ameninþa Europa orientalã. Ideea de
democraþie iliberalã, cu care am
vãzut cã opereazã ºi politologul Cris-
tian Pîrvulescu, într-un articol apã-
rut în Gândul, “Tentaþia putinizãrii
în UE. De la puciul eºuat al USL în
România la ancheta UE asupra Po-
loniei”, nu e deloc nouã, ea eclozând
în anii ’90, când desemna o situaþie
în care liderii politici erau aleºi
democratic, dar nu li se opunea o
contrapondere suficient de eficace
pentru limitarea acþiunii lor.

Viceprimarul Craiovei, Dan
Daºoveanu:
”Cuvântu l”Cuvântu l”Cuvântu l”Cuvântu l”Cuvântu l
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la UE a fostla UE a fostla UE a fostla UE a fostla UE a fost
al Germaniei”al Germaniei”al Germaniei”al Germaniei”al Germaniei”
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De departe, „Aurul ºi argintul
antic al României” reprezintã cel
mai mare proiect expoziþional al þã-
rii noastre din ultimii 25 de ani. Ex-
poziþia a fost realizatã la iniþiativa
Muzeului Naþional de Istorie a Ro-
mâniei din Bucureºti, cu participa-
rea a peste 30 de instituþii muzeale
din România. Practic, cele mai sem-

nificative obiecte de aur ºi argint des-
coperite pe teritoriul þãrii noastre se
regãsesc în vitrinele acestei expoziþii
(excepþie au fãcut obiectele care, din
cauza stãrii de conservare precare,
nu se pretau la transportarea pe dis-
tanþe mari). tuaþie care reiese din
datele statistice obþinute la 14 ianua-
rie a.c., datã la care au fost înregis-
traþi 5.547 de vizitatori!culturã / 8-9
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Astãzi, Victoria
Nuland se va întâlni
cu Dacian Cioloº
ºi cu Klaus
Iohannis

Asistentul secretarului de
stat al SUA pentru Europa ºi
Eurasia, Victoria Nuland, va
avea,  astãzi, de la ora 14.00, o
întâlnire cu preºedintele Klaus
Iohannis, în cursul vizitei
oficialului american în
România, anunþã Administra-
þia Prezidenþialã. Întâlnirea va
avea loc la ora 14.00, la
Palatul Cotroceni, potritiv
Administraþiei Prezidenþiale.
În debutul întâlnirii vor avea
loc oportunitãþi de imagine
pentru jurnaliºti. Ultima
întâlnire dintre Klaus Iohan-
nis ºi Victoria Nuland a avut
loc anul trecut, tot în ianua-
rie, la scurt timp dupã prelua-
rea mandatului de preºedinte
de cãtre Iohannis. În cadrul
întâlnirii de atunci, ºeful
statului i-a transmis oficialu-
lui american cã se bucurã cã
aceasta a fãcut o vizitã atât de
repede dupã preluarea manda-
tului sãu. “Nu ºtiu dacã acest
lucru mi se datoreazã ºi mie,
dar mã bucur”, i-a transmis
preºedintele Iohannis Victoriei
Nuland. Nuland i-a rãspuns
lui Iohannis: ”Cu siguranþã vi
se datoreazã, am venit sã vã
vãd”. Pe de altã parte, tot
astãzo, Victoria Nuland se va
întâlni ºi cu ministrul Apãrãrii
Naþionale, Mihnea Motoc,
potrivit unui comunicat al
instituþiei. Întâlnirea va avea
loc cel mai probabil luni
dimineaþã, presa neavând
acces la eveniment, au decla-
rat, pentru MEDIAFAX, surse
oficiale. Asistentul secretarului
de stat al SUA pentru Europa
ºi Eurasia, Victoria Nuland, a
ajuns la Bucureºti în cursul
serii de ieri.

Potrivit inspectorului ºcolar general al ISJ
Buzãu, Nela Wamsiedel, toate ºcolile ºi grã-
diniþele din judeþ vor fi închise astãzi, din
cauza ninsorilor, în condiþiile în care mulþi
elevi sunt nevoiþi sã facã naveta pentru a ajun-
ge la cursuri. Ea a precizat cã o decizie în
ceea ce priveºte ziua de mâine va fi luatã as-
tãzi, în funcþie de evoluþia vremii. În judeþul
Brãila, cursurile au fost suspendate în ºcolile
din mediul rural ºi din trei oraºe, respectiv
Ianca, Fãurei ºi Însurãþei.

Potrivit inspectorului ºcolar general ad-
junct, Dan Gheorghiþã, în ºcolile din munici-
piul Brãila se va învãþa normal. ”În funcþie
de evoluþia vremii, luni vom lua o decizie pen-
tru ziua de marþi, sã vedem dacã menþinem
sau nu suspendarea cursurilor ori închidem
ºi alte ºcoli”, a declarat pentru MEDIAFAX
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În Comandamentul de Iarnã de
la Ministerul Transporturilor, mi-
nistrul a cerut ca pe drumurile fãrã
vizibilitate sã fie restricþionatã cir-
culaþia. De asemenea, reprezentan-
þilor CFR Cãlãtori le-a solicitat sã
verifice fiecare tren înainte de ple-
care, pentru a se asigura cã insta-
laþia de climatizare funcþioneazã,
iar dacã situaþia din teren o impu-
ne, sã anuleze trenurile care ar pu-
tea avea probleme. Potrivit Com-
paniei Naþionale de Autostrãzi ºi
Drumuri Naþionale din România
(CNADNR), din cauza ninsorii ºi
a viscolului, vizibilitatea pe DN 2,
între Urziceni ºi Buzãu, este redu-

Cursurile vor fi suspendate
astãzi în toate unitãþile de

învãþãmânt din Bucureºti ºi
judeþele Ilfov, Ialomiþa, Cãlã-

raºi, Giurgiu ºi Buzãu. În Brãi-
la cursurile au fost suspendate

în ºcolile din mediul rural ºi
din trei oraºe, respectiv Ianca,
Fãurei ºi Însurãþei. În celelale

judeþe afectate de ninsori ºi
viscol urmând sã se analizeze, în
colegiile prefecturale, dacã va fi

luatã o mãsurã similarã.

Dan Gheorghiþã. “Colegiul prefectural al ju-
deþului Giurgiu a luat decizia suspendãrii cur-
surilor în unitãþile de învãþãmânt preuniver-
sitar de pe raza judeþului pentru ziua de luni,
18 ianuarie 2016. Pânã în acest moment, au-
toritãþile locale au decis suspendarea orelor
de curs de mâine, în Capitalã ºi în judeþele
Ilfov, Ialomiþa, Cãlãraºi ºi Giurgiu”, aratã
Ministerul Educaþiei, într-un comunicat de
presã transmis ieri

Ministerul Educaþiei a solicitat inspectora-
telor ºcolare judeþene sã informeze la timp
pãrinþii, elevii ºi cadrele didactice despre sus-
pendarea cursurilor. Sursa citatã a precizat
cã hotãrârea privind susþinerea ori suspenda-
rea cursurilor trebuie sã þinã cont de evoluþia
vremii ºi de siguranþa elevilor ºi a profesori-
lor, precum ºi de asigurarea condiþiilor pro-

prii desfãºurãrii orelor de curs.
Opt judeþe din sud-estul þãrii  au rãmas sub

cod portocaliu pânã ieri seara, pentru Bucu-
reºti ºi alte opt judeþe fiind înlocuitã avertiza-
rea cu cod galben, iar de sãptãmâna aceasta
va fi ger în toatã þara. Avertizarea cod porto-
caliu a fost înlocuit pentru Bucureºti ºi jude-
þele Ilfov, Prahova ºi Giurgiu cu cod galben.
Începând de ieri, ora 18.00, pânã astãzi, la
aceeaºi orã, codul galben va fi restrâns la 12
judeþe - Cãlãraºi, Ialomiþa, Constanþa, Tul-
cea, Brãila, Buzãu, Vrancea, Galaþi, Bacãu,
Vaslui, Iaºi ºi Neamþ. În estul ºi sud-estul þã-
rii, ninsorile vor continua, dar vor fi în dimi-
nuare, însã vântul va mai prezenta intensifi-
cãri cu viteze la rafalã de 50-70 de kilometri
pe orã, viscolind temporar ninsoarea ºi spul-
berând zãpada depusã anterior.

Ministrul Transporturilor a cerut închiderea
tuturor drumurilor cu vizibilitate redusã

Ministrul Transporturilor, Dan Costescu, a cerut
Companiei Naþionale de Autostrãzi ºi Drumuri
Naþionale din România (CNADNR), ieri, sã fie

închise toate drumurile cu vizibilitate redusã din
cauza viscolului ºi ninsorii, iar celor de la CFR

Cãlãtori sã anuleze trenuri, dacã situaþia o impune.

sã sub 50 de metri, astfel cã s-a
dispus închiderea circulaþiei pe
acest sector de drum, participanþii
la trafic putând merge pe rutele al-
ternative DN 1D Urziceni - Albeºti
ºi DN 1B Albeºti - Buzãu, pe care
se circulã în condiþii de iarnã.

Tot din cauza vizibilitãþii redu-
se, sub 50 de metri, s-a dispus în-
chiderea circulaþiei ºi pe DN 2B,
între localitãþile Spãtaru ºi Buzãu.
Ieri, începând de la ora 06.15,
CNADNR ºi Poliþia Rutierã au dis-
pus închiderea circulaþiei pe Au-
tostrada A2, între Bucureºti ºi Fe-

teºti, unde vizibilitatea era sub 25
de metri. Închise sunt ºi DN 5B,
între Giurgiu ºi Ghimpaþi, DN 22,
între Râmnicu Sãrat ºi limita ju-
deþului Brãila cu Buzãu, DN 23B,
între Mãicãneºti ºi Ciorãºti ºi DN
2N, între localitãþile Bogza ºi Dum-

brãveni, DN 2C, între Costeºti ºi
limita judeþului Ialomiþa cu Buzãu,
DN 41, între Chirnogi ºi Cãscioa-
rele, DN 2B, între municipiul Bu-
zãu ºi limita cu judeþului Brãila (Vi-
zireni), DN 22, între Grãdiºtea ºi
Brãila, DN 2C, între Tovãrãºia ºi
Amara, ºi DN 2A, între Malu ºi
Slobozia.

Tot ieri, CNADNR a anunþat cã,
între orele 09.00 ºi 20.00, pe DN
73, între localitãþile Valea Mare Pra-
vãþ ºi Fundata, circulaþia rutierã
este restricþionatã pentru vehicu-
lele cu masa totalã maximã auto-
rizatã mai mare de 7,5 tone, din
cauza viscolului, care reduce vi-
zibilitatea, dar ºi pentru îndepãr-
tarea zãpezii de pe drum.

ªoferii sunt sfãtuiþi sã se infor-
meze despre drumurile pe care ur-
meazã sã circule, la Dispeceratul
Comandamentului Central de Iar-
nã - 021/9360 ºi Tel Verde
0800.80.9360. De asemenea, pot fi
obþinute informaþii ºi de pe pagina
web a CNADNR, www.cnadnr.ro,
la link-ul http://213.177.10.50:6060/
itn/default.asp.
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Polonia ne oferã, de datã re-
centã, un exemplu, de ceea ce po-
litologii numesc “democraþie ili-
beralã”, care dupã anumite pã-
reri ar putea ameninþa Europa
orientalã. Ideea de democraþie
iliberalã, cu care am vãzut cã
opereazã ºi politologul Cristian
Pîrvulescu, într-un articol apãrut
în Gândul, “Tentaþia putinizãrii în
UE. De la puciul eºuat al USL în
România la ancheta UE asupra
Poloniei”, nu e deloc nouã, ea
eclozând în anii ’90, când desem-
na o situaþie în care liderii politici
erau aleºi democratic, dar nu li
se opunea o contrapondere sufi-
cient de eficace pentru limitarea
acþiunii lor. Extinderea UE nu a
putut evita acest tip de dezvolta-
re în Europa orientalã, alimenta-
te fiind de tradiþiile de autolitarism
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ancorate. Ori, instituþiile europe-
ne sunt prin natura construcþiei
lor juridice racordate regulilor co-
mune fondatoare, valori ale sta-
tului de drept. Liderii polonezi ai
PiS (Partidul Dreptate ºi Justiþie,
învingãtor în alegerile legislative
din noiembrie anul trecut) aido-
ma lui Victor Orban în Ungaria,
prefigureazã un stat forte, opus
statului de drept, valori conser-
vatoare ºi creºtine opuse valori-
lor deschise din vestul continen-
tului, concentrarea puterii, în de-
trimentul unui liberalism politic.
Foaia de parcurs a liderilor poli-
tici menþionaþi îngrijoreazã Bru-
xelles-ul ºi vicepreºedintele Co-
misiei Europene, Frans Timmer-
mans, a anunþat, deja, lansarea
unei anchete cu scopul stabilirii
dacã noile legi poloneze încalcã

regulile democraþiei europene,
mai exact criteriile de la Copen-
haga (1993). Dupã 50 de ani de
fracturã, nu se putea vorbi de
unitate deplinã, la admiterea
acestor þãri în UE, ci de aspiraþia
la unitate, de o recuperare a uni-
tãþii pierdute, ceea ce iatã cã nu
se confirmã, dupã atâþia ani. Bi-
neînþeles cã deranjeazã apropie-
rea ostentativã a celor doi lideri,
Jaroslaw Kaczynsky ºi Victor
Orban, separaþi doar pe chestiu-
nea rusã, dar tot “grupul Viºe-
grad”, care mai cuprinde Cehia
ºi Slovacia, creeazã probleme
Bruxelles-ului, într-un moment
delicat, cu destule alte griji imen-
se, de la eºecul politicilor în cri-
za refugiaþilor la contestarea
spaþiului Schengen, pericolul te-
rorist ºi aºa mai departe. Cum

s-a ajuns în acest punct, în care
douã þãri considerate model la un
moment dat “derapeazã”, într-un
fel, dacã se poate spune aºa,
este o discuþie, ºi nu este deloc
exclus ca dreptatea sã... flote-
ze. Se comenteazã prea puþin
ceea ce spun liderii de la Varºo-
via, unde reamintim, în parlament
nu a intrat, pentru prima datã,
mãcar un parlamentar de stân-
ga, ceea ce rãmâne interesant.
Oricum Zbigniew Ziobro, minis-
trul Justiþiei, funcþie cuplatã ºi
postului de procuror general, are
reputaþia unui dur printre duri în
rândul conservatorilor polonezi,
ºi este acuzat de opoziþie de
abuz de putere. Toate acestea
sunt realitãþi europene, ºi e greu
de crezut cã vor fi luate mãsuri
împotriva unui stat membru, cum

este Polonia. Chiar dacã de la 1
ianuarie 2016 Olanda asigurã
preºedenþia UE. Þarã micã,
membru fondator, cu rol imens
în istoria construcþiei europene,
cu un puternic curent euro-scep-
tic, Olanda a promis un suflu nou
european. La Piatra Neamþ,
unde timp de douã zile s-au
strâns liderii social-democraþi,
convocaþi fiind de Liviu Dragnea,
bine ar fi fost dacã s-ar fi rei-
dentificat - mãrturisit - suportul
social, la curent fiind cu frãmân-
tãrile social-democraþiei europe-
ne, care nu mai poate rãmâne
doar la palierul justiþiei sociale ºi
trebuie sã convingã prin perfor-
manþe economice, impulsionarea
iniþiativei ºi creativitãþii, dar ºi o
altã eticã, care aparþin arsenalu-
lui liberal. Sau altceva.

Evenimentul a fost coorganizat
de Inter-Grupul Parlamentului Eu-
ropean dedicat Drepturilor Copilu-
lui ºi UNICEF, fiind prezenþi repre-
zentanþi ai instituþiilor relevante ale
UE cum ar fi Frontex, ai Înaltului
Comisariat al Naþiunilor Unite pen-
tru Refugiaþi (UNHCR) ºi ai minis-
terelor naþionale ale Greciei ºi Ita-
liei ºi alte organizaþii non-guverna-
mentale orientate spre drepturile
copilului.

„Pânã în prezent, în jur de 500
de bãieþi ºi fete ºi-au pierdut viaþa

Sute de mii de oameni au traversat anul tre-
cut Marea Mediteranã cãtre statele europene.
Zeci de mii de copii, de femei însãrcinate ºi nou-
nãscuþi fug în continuare de rãzboi ºi de vio-
lenþã. Toþi aceºti oameni au nevoie de hranã,
îmbrãcãminte, asistenþã sanitarã, adãposturi,
precum ºi produse de igienã personalã. Mai

mult, copiii au nevoie de spaþii sigure, în care
sã fie protejaþi, sã se poatã juca ºi sã poatã
merge la ºcoalã. În aceste condiþii, World Visi-
on International a participat la sfârºitul sãptã-
mânii la o masã rotundã în Italia, la Palermo,
dedicatã nevoii de a proteja copii refugiaþilor ºi
migranþilor care sosesc în UE.

pe mare”, a precizat directorul de
advocacy al Biroului World Vision
de pe lângã UE, Deirdre de Burca.
„Mulþi alþii ºi-au pierdut rude, ºi-
au lãsat în urmã casele ºi comuni-
taþile. Aceºti oameni au suferit trau-
me profunde în timpul cãlãtoriilor
pe mare, iar odatã ajunºi în Euro-
pa au gãsit mai multe graniþe în-
chise peste noapte. Anul 2015 va
rãmâne în istorie prin intermediul
imaginii sfâºietoare a copilului lip-
sit de viaþã pe o plajã din Turcia. A
fost anul în care sute de mii de

copii ºi familiile lor ºi-au pãrãsit
cãminele, plecând într-o cãlãtorie
plinã de speranþã spre Europa. A
fost un an care a confirmat, din
pãcate, cã aceastã crizã este, de
asemenea, o crizã a copiilor”.

UE ºi statele membre vor
asigura protecþia deplinã a
copiilor care sosesc în Europa

World Vision susþine cã dacã UE
ºi statele sale membre nu sunt dis-
puse sã ia mãsuri imediate pentru
a spori protecþia copiilor refugiaþi
ºi migranþi care cautã adãpost în
Europa, vieþile altor sute de mii
copii vor fi distruse. Organizaþia
considerã cã „Apelul pentru copii
de la Palermo” va reprezenta un
set important de linii directoare pen-
tru UE ºi statele membre care va
asigura protecþia deplinã a copiilor
vulnerabili care sosesc în Europa.

„Scopul acestui eveniment este
de a sensibiliza întreaga Europã asu-
pra nevoilor de protecþie a copiilor
în contextul crizei refugiaþilor în
UE”, spune de Burca. «În cadrul
acestei mese rotunde se vor identi-
fica provocãrile ºi riscurile cu care
se confruntã copii refugiaþi care
ajung în UE. Se va lansa, de ase-
menea, „Apelul pentru copii de la

Palermo” cu scopul de a le asigura
refugiaþilor ºi copiilor migranþi pro-
tecþia drepturilor în aceastã crizã.
Totodatã, se vor identifica mãsuri
concrete pentru ca viitoarele pachete
legislative sã fie adoptate ca parte a
Agendei UE privind migraþia».

Un milion de oameni
au traversat Mediterana, în 2015

La nivel internaþional, World Vi-
sion le-a oferit constant sprijin re-
fugiaþilor sirieni încã din martie
2011. În tot acest timp, peste 2 mi-
lioane de persoane au beneficiat de
hranã, apã, produse de igienã ºi spri-
jin pentru continuarea educaþiei co-
piilor. World Vision lucreazã cu re-
fugiaþii sirieni din taberele special
amenajate în Liban ºi Iordania, fi-
ind prezentã inclusiv în Siria ºi Irak.

În ultimul an, reprezentanþii World
Vision International au participat ac-
tiv la sprijinirea refugiaþilor care au

ajuns în Serbia. Aceºtia au distribuit
pachete cu apã potabilã ºi produse
alimentare, precum ºi produse de
igienã personalã. La fiecare sfârºit
de sãptãmânã, echipe World Vision
special pregãtite pentru astfel de si-
tuaþii au mers în taberele de refugiaþi
ºi au stat de vorbã cu copiii afectaþi
de aceastã crizã.

Anul trecut aproape un milion
de oameni au traversat Mediterana
ca refugiaþi ºi migranþi, iar conflic-
tele din Siria ºi din alte þãri conti-
nuã sã genereze o suferinþã umanã
fãrã precedent.

World Vision România face par-
te din parteneriatul World Vision
International prezent în aproape
100 de þãri din întreaga lume. Aso-
ciaþia se concentreazã asupra mun-
cii cu copiii, familiile ºi comunitã-
þile, în scopul depãºirii sãrãciei ºi
nedreptãþii.
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În urma audierii celor 16 per-
soane ridicate vineri, dupã acþiu-
nea poliþiºtilor BCCO Craiova ºi
procurorilor DIICOT Craiova pen-
tru destructurarea a douã grupãri
de proxeneþi ºi traficanþi de per-
soane, procurorul de caz a reþinut
opt persoane, care au petrecut
noaptea de vineri spre sâmbãtã în
arestul IPJ Dolj. Este vorba despre
Preda Iulian (fost Chiriþã, fost
Þurcan, zis Tataie, Cap), Preda
Domenik, Þurcan Cosmin-Petri-

Conform IPJ Dolj, vineri, 15 ianuarie a.c.,
o escortã formatã din poliþiºti din cadrul Cen-
trul de Cooperare Poliþienescã Internaþionalã
ºi Inspectoratul Judeþean de Poliþie Dolj l-a
preluat, din Italia, pe Florin Cristian Nisipaºiu,
de 29 de ani, din municipiul Craiova. Acesta a
fost extrãdat în baza mandatului de arestare
preventivã emis pe numele sãu de Tribunalul
Dolj pentru tentativã la infracþiunea de omor ºi
era urmãrit la nivel naþional ºi internaþional din
27.08.2015. Sâmbãtã, 16 ianuarie a.c., ma-
gistraþii craioveni au confirmat mandatul, cra-
ioveanul fiind încarcerat în Centrul de Reþine-

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, sâmbãtã, în jurul orei 16.30,
pe D.N. 56, în localitatea Podari,
Cristian Stancu, de 47 de ani, din
localitate, în timp ce conducea un
autoturism Volkswagen, nu a acor-
dat prioritate de trecere, în momen-
tul în care a plecat de pe
loc, autospecialei de po-
liþie aparþinând Postului
de Poliþie Galiciuica,
condusã din direcþia Ca-
lafat spre Craiova de un
agent de poliþie în vârstã
de 25 de ani, din cadrul
Postul de Poliþie Galiciui-
ca, intrând în coliziune
cu aceasta. În urma
ciocnirii celor douã au-

Ceea ce pãrea, la prima vedere,
un accidentd e circulaþie violent,
s-a dovedit a fi o sinucidere mai
puþin obiºnuitã. Potrivit reprezen-
tanþilor IPJ Dolj, sâmbãtã diminea-
þã, în jurul orei 08.00, Claudiu
Manafu, de 30 de ani, din Craio-
va în timp ce conducea un autotu-
rism Cielo, pe DJ 552, dinspre
Terpeziþa cãtre Bucovãþ, în afara
localitãþii Bucovãþ a pãrãsit partea
carosabilã spre dreapta ºi a lovit
un copac, rezultând decesul con-
ducãtorului auto. În urma impac-
tului violent, autoturismul a luat
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ªapte craioveni au fost arestaþi pe 30
de zile în baza mandatelor emise pe nu-
mele lor sâmbãtã, de Tribunalul Dolj, în
urma descinderilor poliþiºtilor ºi procuro-
rilor de crimã organizatã fãcute vineri,
pentru destructurarea a douã grupãri de

proxeneþi. Faþã de o altã persoanã, o fe-
meie, însãrcinatã, instanþa a dispus mã-
sura controlului judiciar pentru 60 de zile.
Între cei arestaþi se aflã Iulian Preda, cu-
noscut al oamenilor legii ºi poreclit „Ta-
taie”, dar ºi fiul sãu, zis „Aramis”.
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ºor, Preda Ionuþ zis Aramis, fiul
lui Tataie, Constantin Gabriela,
Bãrãgan Ion Cosmin, Udilã Rubi-
naºi ºi Constantin Ionela-Simona.
Sâmbãtã dupã-amiazã inculpaþii au
fost prezentaþi Tribunalului Dolj,
care a emis mandate de arestare
preventivã pentru 30 de zile pe
numele primilor ºapte, Constantin
Ionela Simona fiind plasatã sub
control judiciar pentru 60 de zile,
întrucât este gravidã: „Admite pro-
punerea formulatã de Parchetul de

pe lângã ÎCCJ- DIICOT - Biroul
Teritorial Craiova cu privire la
luarea mãsurii arestãrii preventi-
ve faþã de inculpaþii Preda Iulian
(fost Chiriþã, fost Þurcan, zis Ta-
taie, Cap), Preda Domenik, Þur-
can Cosmin-Petriºor, Preda Ionuþ,
Constantin Gabriela, Bãrãgan Ion
Cosmin ºi Udilã Rubinaºi pe o
duratã de 30 zile începând cu data
începând cu data de 16.01.2016,
pânã la 14.02.2016”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã, potrivit ancheta-
torilor, membrii grupãrilor sunt
suspectaþi cã, în perioada 2011-
2016, prin acte de constrângere
fizicã sau inducere în eroare au -
racolat, transportat ºi exploatat

sexual mai multe tinere, pe terito-
riul Germaniei (Berlin), Italiei
(Roma) ºi Spaniei (în Barcelona),
veniturile obþinute din activitatea
infracþionalã desfãºuratã fiind es-
timate la peste 1.000.000 de euro.

Acuzat de tentativã de omor, craioveanul
Nisipaºiu a fost prins în Italia ºi extrãdat

Un craiovean de 29 de ani, dat în urmãrire internaþionalã dupã ce, în luna iunie a
anului trecut a înjunghiat un tânãr într-un bar din Craiova ºi a dispãrut, a fost prins
în Italia, ºi extrãdat vineri, 15 ianuarie a.c. Bãrbatul, trimis în judecatã în lipsã pentru
tentativã de omor, este acum în arestul IPJ Dolj, dupã ce instanþa de judecatã a
confirmat punerea în executare a mandatului emis pe numele sãu.

re ºi Arest Preventiv al Inspectoratului Jude-
þean de Poliþie Dolj.

Reamintim cã, procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj l-au trimis în judecatã, în
lipsã, la sfârºitul lunii septembrie 2015, pe cra-
ioveanul Florin Cristian Nisipaºiu, de 29 de ani,
recidivist (având la activ o condamnare pentru
vãtãmare corporalã gravã ºi nerespectarea re-
gimului armelor ºi muniþiilor), acuzat cã l-a în-
junghiat de mai multe ori pe Vasile Cosmin ªte-
fan, de 29 de ani, din Craiova, dar ºi de tulbu-
rarea ordinii ºi liniºtii publice, nerespectarea re-
gimului armelor ºi muniþiilor, uz de armã nele-

talã fãrã drept ºi portul fãrã drept de obiecte
periculoase ºi folosirea fãrã drept de obiecte
periculoase. Conform anchetatorilor, în noap-
tea de 16 spre 17 iunie 2015, în jurul orei 03.30,
craioveanul Vasile Cosmin ªtefan, împreunã
cu cei doi fraþi ai sãi ºi alþi prieteni, a ajuns la
un club de pe bulevardul Nicolae Titulescu,
din zona „Groapã”. Acolo era ºi Nisipaºiu care
a venit la masa lor ºi a început sã-i reproºeze
lui Vasile Cosmin ªtefan cã i-a fãcut avansuri
unei prietene de-a lui. Discuþiile au continuat,
ªtefan spunând la un moment dat cã el ºi fraþii
lui nu sunt sclavii nimãnui. „Riposta verbalã

a persoanei vãtãmate l-a deranjat probabil pe
inculpat care a devenit agresiv ºi l-a lovit pe
ªtefan Vasile Cosmin de douã ori cu palma
peste faþã, iar apoi cu un cuþit în zona obrazu-
lui stâng ºi la mâna dreaptã. În urma lovituri-
lor recepþionate, persoana vãtãmatã s-a deze-
chilibrat ºi s-a aplecat cãtre masã, timp în care
a fost înjunghiatã de inculpat cu cuþitul în zona
hemitoracelui stâng ºi hemitoracelui drept”,
au reþinut procurorii în rechizitoriu. Agresorul
l-a lovit ºi pe unul din fraþii victimei cu cuþitul,
provocându-i însã o ranã superficialã. Vasile
Cosmin ªtefan a reuºit sã fugã în direcþia hi-
permarketului Billa, iar fraþii lui au pornit în
direcþia opusã, cu Nisipaºiu pe urmele lor, care
a tras mai multe focuri de armã, cu un pistol
cu bile de cauciuc. Poliþiºtii l-au cãutat peste tot
pe Nisipaºiu, însã nu i-au dat de urmã, iar în
baza mandatului de arestare emis pe 6 august, a
fost dat, ulterior, în urmãrire internaþionalã.

Un craiovean de 30 de ani
ºi-a pus capãt zilelor,
sâmbãtã dimineaþa, dupã o
ceartã cu pãrinþii sãi. Supãrat
cã nu-i dau bani sã plece din
þarã, tânãrul s-a urcat la
volanul maºinii sale, iar în
afara comunei Bucovãþ a
intrat, cu toatã viteza, într-un
copac. În urma impactului, maºina a
luat foc. Poliþiºtii n-au gãsit urme de
frânare sau de derapaj la faþa locului.

foc. Din verificãrile efectuate de
poliþiºtii ajunºi la faþa locului s-a
stabilit cã tânãrul de 30 de ani, cu
o searã înainte, a avut discuþii con-
tradictorii cu membrii familiei, în-
trucât tatãl sãu nu îl sprijinã finan-
ciar pentru a pleca din þarã. Supã-
rat cã nu ºi-a convins pãrinþii sã-i
dea bani, sâmbãtã dimineaþa a ur-
cat la volanul maºinii ºi a plecat fãrã
sã anunþe pe nimeni unde merge,
ulterior trimiþând un mesaj pe tele-
fon în care anunþã cã îºi va înche-
ia socotelile cu viaþa. La locul ac-
cidentului poliþiºtii care au fãcut
cercetarea nu au gãsit urme de frâ-
nare sau derapaj, în cauzã fiind
continuate cercetãrile în vederea
stabilirii întregii situaþii de fapt.

Doi poliþiºti ºi un arestat rãniþi, dupã ce
Loganul Poliþiei a fost lovit de un ºofer neatent

Doi agenþi de poliþie, un bãrbat reþinut ºi încã o persoanã au ajuns la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã, pentru îngrijiri medicale, sâmbãtã
seara, în urma unui accident de circulaþie petrecut în comuna Podari.
Poliþiºtii, unul de la Postul de Poliþie Giubega, iar cel de-al doilea de la
Siliºtea Crucii, aduceau cu Loganul la Craiova un bãrbat care trebuia
introdus în arest, iar în comuna Podari au fost loviþi de un Volkswagen al
cãrui ºofer nu le-a acordat prioritate de trecere.

toturisme a rezultat vãtãmarea cor-
poralã uºoarã a conducãtorilor
auto, a unui alt poliþist, de 27 de
ani, din cadrul Postului de Poliþie
Siliºtea Crucii, precum ºi lui Ma-
rin Cocioabã,  60 de ani, din co-
muna Galicea Mare, Dolj pasager

în autospeciala de poliþie. Agenþii
de poliþie se aflau în exercitarea
atribuþiilor de serviciu, transpor-
tându-l pe doljeanul de 60 de ani,
faþã de care se dispusese mãsura
preventivã a reþinerii pe 24 de ore,
cãtre Craiova, pentru a fi introdus
în arestul IPJ Dolj. Agenþii de poli-
þie au fost transportaþi la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va, pentru acordarea de îngrijiri me-
dicale, iar pentru persoana reþinu-
tã a fost constituitã o escortã fiind
ºi aceasta transportatã la UPU Cra-
iova, unde i-au fost acordate în-

grijiri medicale, ulterior fiind
introdus în arestul I.P.J. Dolj.

„În cauzã a fost întocmit
un dosar de cercetare pena-
lã ºi sunt continuate inves-
tigaþiile pentru lãmurirea
tuturor aspectelor în ceea ce
priveºte producerea eveni-
mentului rutier”, ne-a decla-
rat agent ºef adjunct Amelia
Barbu, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

S-a sinucis intrând cu maºinaS-a sinucis intrând cu maºinaS-a sinucis intrând cu maºinaS-a sinucis intrând cu maºinaS-a sinucis intrând cu maºina
într-un copacîntr-un copacîntr-un copacîntr-un copacîntr-un copac



cuvântul libertãþii / 5luni, 18 ianuarie 2016 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Au avut loc astfel mai multe
întâlniri cu redactorii ziarelor ºi
revistelor de limbã românã din
Cernãuþi, depuneri de flori la mo-
numentul poetului Mihai Emines-
cu, la Casa ºi la mormântul pro-
fesorului Aron Pumnul, o vizitã
la fosta moºie a familiei Hurmu-
zachi de la Cernãuca, o întâlnire
cu scriitorii ºi oaspeþii de la ICR
ºi un recital de poezie susþinut de
elevii ºcolilor româneºti din re-
giune. Delegaþia ICR din Româ-
nia, venitã la Cernãuþi la invitaþia
redacþiei revistei „Glasul Buco-
vinei” ºi a Consulatului General
al României la Cernãuþi, a adus
în discuþie proiectele pe care le
pregãtesc ºi le susþin pentru ro-

Cu sprijinul statului român...

Timp de trei zile, între 14 ºi 16 ianuarie
2016, la Cernãuþi, în Ucraina,  au avut loc o
serie de manifestãri culturale prilejuite de
Ziua Naþionalã a Culturii. Consulatul Gene-
ral al României la Cernãuþi, reprezentat prin
doamna consul general Eleonora Moldovan,
împreunã cu revista „Glasul Bucovinei” ºi

editura „Alexandru cel Bun”, conduse de aca-
demicianul Alexandrina Cernov, au fost am-
fitrionii minunatelor momente ale sãrbãtorii
Eminescu. Nicãieri acest moment nu este mai
emoþionant. Statul român a dovedid încã o
datã, dacã mai era nevoie, cã nu i-a uitat pe
românii din Ucraina.

mânii din aceastã zonã.
La biblioteca „Glasul Bucovi-

nei” din Cernãuþi a avut loc o în-
tâlnire a jurnaliºtilor români din
nordul Bucovinei cu reprezentanþii
Institutului Cultural Român din
Bucureºti. La întâlnirea organiza-
tã de redacþia revistei de istorie ºi
culturã „Glasul Bucovinei” (Cer-
nãuþi-Bucureºti) au participat, ca
invitaþi, Nagy Mihály Zoltán, vice-
preºedintele ICR, Mãdãlina Mar-
cu, secretar de redacþie la revista
„Lettre Internationale” din Bucu-
reºti ºi coordonator de proiect
„Glasul Bucovinei”, membrii re-
dacþiei revistei cernãuþene, dar ºi
jurnaliºti de marcã ai publicaþiilor
de limba românã din Cernãuþi:

Nicolae Toma ºi Maria Toacã de
la publicaþia „Zorile Bucovinei”,
Nicolae Hauca de la Euromedia
Bucovina, corespondentul Cen-
trului Media BucPress.

Pe 15 ianuarie 2016, la Monu-
mentul lui Mihai Eminescu din
centrul Cernãuþiului, au fost de-
puse coroane de flori. „Ziua Cul-
turii Naþionale reprezintã nu nu-
mai o zi în care îl celebrãm pe
Luceafarul poeziei româneºti, dar
ºi o zi de reflecþie asupra culturii
române, a esenþei românismului,
ziua în care tresaltã sentimentul
de mândrie pe care îl pãstrãm cu
sfinþenie în sufletele noastre, indi-
ferent de locul unde ne aflãm. Ro-
mânii, inclusiv cei din strãinatate,

creazã, laolaltã, profilul identitar
românesc, de care avem atâta ne-
voie în Europa de astãzi. Printre
aceºti români, vã numãraþi ºi Dum-
neavoastrã, românii din comunitã-
þile istorice româneºti. Acest pro-
fil identitar al comunitãþilor istori-
ce româneºti aflate în afara grani-

þelor reprezintã o esenþã a româ-
nismului, care nu trebuie pierdutã
ºi nici contrafãcutã”, le-a spus
celor prezenþi la ceremonie, într-
un emoþionant discurs, consulul
general al României la Cernãuþi –
Eleonora Moldovan.

MARGA BULUGEAN

Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA)
informeazã cã,  în
luna decembrie a
anului 2015, a fost
finalizatã verificarea
cererilor trimestriale
de solicitare a Ajuto-
rului de stat pentru
reducerea accizei la
motorina utilizatã în
agriculturã, aferente
tr imestrului  III .
Dupã finalizarea verificãrilor, cantitatea
totalã determinatã a fost de 138.245.548
litri, echivalent a 248.513.630 lei. În con-
formitate cu Hotãrârea de Guvern nr.
880/2015 pentru modificarea ºi comple-
tarea unor acte normative privind sche-
me de ajutor de stat care se acordã în
agriculturã, plafonul alocat pentru 2015
a fost iniþial de 270.697.250 lei. În luna
decembrie 2015, prin Hotãrârea de Gu-
vern nr. 967/2015 pentru modificarea
art.10 alin.(2) din Hotãrârea Guvernului
nr. 1174/2014 privind instituirea unei sche-
me de ajutor de stat, alocarea iniþiala a
fost  suplimentatã pânã la suma de
377.472.250 lei.

Din suma totalã alocatã în anul 2015,
în cuantum de 377.472.250 lei, pentru tri-
mestrul I ºi II al anului 2015 a fost de-
contatã suma de 248.328.175,30 lei, di-
ferenþa de 129.144.074,70 lei fiind alo-
catã trimestrului III, reprezentând un pro-
cent de 52% din cantitatea de motorinã
aferentã trimestrului III, în vederea în-
cadrãrii în plafonul alocat. Diferenþa de
48% aferentã cantitãþii de motorinã din
trimestru III se va asigura ºi se va de-
conta din bugetul anului 2016, în perioa-
da imediat urmãtoare. “Facem precizarea
cã, sumele necesare pentru decontarea
cheltuielilor aferente acestui tip de ajutor
de stat, se stabilesc anual prin Hotãrâre

de Guvern. Cantitatea
determinatã pentru fieca-
re trimestru se stabileºte
prin ordin comun al Mi-
nisterului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale ºi al
Ministerului Finanþelor,
cu încadrarea în plafonul
stabilit prin Hotãrâre de
Guvern. Menþionãm cã
nu existã nici un impedi-
ment pentru decontarea
restului de platã pentru
trimestrul III, din buge-
tul naþional aferent anu-
lui 2016”, se mai aratã în
comunicatul APIA.

VALENTIN CEAUªESCU

Conform legislaþiei în vigoare,
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
ªtiinþifice a fãcut ptblic calendarul
examenelor de evaluare naþionalã
pentru clasele a II-a, A IV-a
ºi a VI-a. Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj a trimis
în teritoriu toate datele, iar
calendarul este urmãtorul:
pentru clasa a VI-a, pe 23
mai va fi susþinut examenul
de Limbã ºi comunicare, a
doua zi fiind proba la
Matematicã ºi ªtiinþe ale
naturii; elevii din anul
terminal al ciclului primar
vor fi evaluaþi pe 30 mai
(Limba românã) ºi pe 31
mai (Matematicã); cei mai

Copiii ºi-au aflat calendarul
pentru evaluãrile naþionale

mici vor da examen pe 6 iunie (proba
scrisã la Limba românã) ºi pe 7 iunie
(„citit” la Limba românã).

CRISTI PÃTRU

Astãzi, începe etapa de monitorizare a
proiectelor cu finanþare europeanã, desfã-
ºurate de unitãþile de învãþãmânt din Dolj,
sub girul Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj. Liceul „Charles Laugier” ºi Colegiul
Tehnic de Arte ºi Meserii „Constantin Brân-
cuºi” vor fi primele entitãþi unde vor avea

Astãzi, se dã startul monitorizãrii
proiectelor europene în ºcoli

loc discuþiile în ceea ce priveº-
te implementarea proiectelor
comunitare. Marþi, 19 ianuarie,
Colegiul „ªtefan Odobleja” ºi
ªcoala Gimnazialã din Gher-
ceºti vor fi, de asemenea, gaz-
de pentru astfel de manifestãri.
Programul se întinde pe toatã
sãptãmâna: 20 ianuarie – Grã-
diniþa cu Program Prelungit
„Traian Demetrescu” din Cra-
iova ºi ªcoala Profesionalã din
Daneþi; 21 ianuarie – Grãdiniþa
cu Program Prelungit „Phoe-
nix” din Craiova ºi ªcoala Gim-
nazialã din Ghindeni; 22 ianua-

rie – Colegiul Tehnologic Energetic din Cra-
iova ºi ªcoala Gimnazialã „Ion Þuculescu”,
de asemenea din Craiova. Se va discuta pe
tema stadiului în care se aflã proiectele afla-
te în lucru, pe 4 februarie fiind primul ter-
men de depunere a acestora.

CRISTI PÃTRU
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Domnule viceprimar, Dan Daºo-
veanu, începem cu o întrebare ne-
gativã, uºor atipicã pentru un in-
terviu. Ca fost diplomat, pentru cã
aþi lucrat totuºi într-o ambasadã,
aþi avut posibilitatea sã vã faceþi o
idee despre ce înseamnã politica
europeanã ºi modul cum fac româ-
nii politicã. Ce aþi schimba în poli-
tica româneascã?

Un prim rãspuns ar fi... sunt multe
de schimbat. Fac parte din politica
doljeanã - ºi nu spun din fericire, mai
degrabã aº spune din nefericire. Po-
litica doljeanã, ca ºi politica româ-
neascã, în ansamblul ei, a dat rateuri,
în sensul cã nu a reuºit ceea ce ar fi
trebuit sã reuºeascã: promovarea
oamenilor de valoare ºi a oamenilor
competenþi în cele mai multe funcþii,
în special în cele politice. Acolo unde
se iau decizii sau se creeazã cadrul
unor iniþiative legislative, care ar tre-
bui sã ne aducã tuturor prosperitate
sau condiþii decente de trai. Cred cã
asta este marea problemã a clasei
politice româneºti, mai ales dacã ne
raportãm la clasa politicã europea-
nã, adicã la clasa politicã pe care o
gãsim în democraþiile vechi, gen Ger-
mania, Franþa sau SUA – aici demo-
craþia ar trebui studiatã totuºi sepa-
rat de celelate democraþii ”bãtrâne”,
dar e tot o democraþie-reper. Este o
întrebare interesantã ºi mãrturisesc
cã ºi eu m-am gândit mult la acest
aspect. Unde am greºit în anii 90?
Pentru cã, dupã 2005, când m-am în-
tors din Germania, am gãsit un me-
diu politic mult mai obosit, lipsit to-
tal de un optimism. Am asistat dupã
2005, în permanenþã, la o negare din
partea politicienilor. Din gura lor to-
tul începea cu o negaþie, toate fraze-
le începeau cu „nu”. Fie cã nu se
poate, fie cã nu e bun programul, fie
cã nu e bun fostul sau viitorul. Dar
toate erau cu „nu”. Dacã ne uitãm ºi
la presa localã - ºi voi aveþi avantajul
cã aþi fãcut presã ºi înainte de 1989 ºi
aþi continuaþi ºi dupã, deci aveþi o
continuitate, aveþi o experienþã dar
ºi o atitudine echilibratã faþã de par-
tidele politice – constataþi, ca ºi mine,
cã trãim o epocã a „nu”- ului. Toatã
lumea este criticatã, este pusã la zi-
dul infamiei, fãrã sã existe vreo do-
vadã, vreun argument logic. Existã o
umoare personalã ce rãzbate din oa-
menii care au ajuns astãzi sã dicteze
politica ºi sã-ºi aroge calitatea de
vectori de imagine ºi lideri politici. ªi
nu cred cã acest lucru ni l-am dorit în
anii 1990. Îmi este foarte dor sã des-
chid televizorul ºi sã mai reaparã un
Octavian Paler, tânãr, la 20-30 de ani,
ºi sã stai trei-patru ore fãrã sã simþi

Viceprimarul Craiovei,

Dan Daºoveanu este personalitatea atipicã pentru adminis-
traþia din Craiova. A fost ales consilier pe probleme economice
de cãtre primarul Lia Olguþa Vasilescu chiar dacã fãcea parte

dintr-un partid de opoziþie. Urmãtorul pas a fost funcþia de
viceprimar care i-a fost propusã tot de cãtre edil, cu recoman-

darea de a se ocupa de relaþiile economice ale Craiovei cu
potenþialii investitori. Dan Daºoveanu a intrat, astfel, pe un
culoar fierbinte, ºtiutã fiind nevoia stringentã de investitori

interesaþi de acest oraº, care poartã în spate nostalgia de fostã
mare platformã industrialã a þãrii, între timp distrusã. Ca sã
ajungã în Craiova, însã, investitorii se miºcã, ei înºiºi, pe o

mare hartã economicã ºi politicã a lumii. Diplomat de carierã,
îndeplinind funcþia de ataºat economic la Ambasada României

din Berlin în timpul guvernului Adrian Nãstase ºi începutul
primului mandat de preºedinte al lui Traian Bãsescu, Dan
Daºoveanu explicã toþi aceºti paºi care se fac, coridoarele

politice ºi strategice care se pregãtesc dinainte, tovarãºii de
drum pe care trebuie sã-i ai lângã tine ºi þintele pe care trebuie
sã le urmãreºti. În substrat, interviul conþine ºi detalii despre
modul cum România a aderat la UE ºi susþinerea puternicã pe

care a avut-o din partea Germaniei în perioada 2001-2004.

nevoia sã schimbi postul, la TV. Sau
sã vezi un „ok” politic ºi sã înceapã
fraza cu „da” sau cu propoziþia „nu
mã intereseazã nici un adversar poli-
tic, toþi sunt pentru mine doar niºte
participanþi la actul politic. Mã inte-
reseazã doar ceea ce vreau eu sã ofer
concetãþenilor mei. ªi acesta este
planul meu, proiectul meu...” Aºtept
sã aparã acest lider, acest om politic
care sã spunã aceste lucruri. Din pã-
cate, oamenii politici la care mã aº-
teptam, deºi au IQ-ul necesar, s-au
complãcut sã facã o astfel de politi-
cã pe care nu aº numi-o totuºi balca-
nicã, pentru cã, în Balcani, avem Gre-
cia, care este leagãnul democraþiei.
Acei analiºti politici care utilizeazã
termenul de „politicã balcanicã” uitã
faptul cã, în Balcani, este Grecia ºi
fãrã de care noi nu ne putem raporta
la ceea ce înseamnã binele adus în
societate ºi a cãrei istorie este stu-
diatã în toate sistemele de educaþie
gimnazialã din þãrile civilizate.

Aþi lucrat, ca ataºat economic,
la Ambasada României din Ber-
lin timp cinci ani, deci destul de
mult. Vorbiþi-ne puþin despre ce a
însemnat aceastã perioadã pentru
România.

De la 1 august 2001, m-am aflat la
Berlin. În 2005 eram încã acolo, în
Germania. Dupã ce organizasem toa-
te vizitele premierului de atunci al
României, a domnului Adrian Nãsta-
se ºi ale ministrului de Externe, dom-
nul Mircea Geoanã, am început sã
pregãtesc ºi vizitele reprezentanþilor
noii puteri de la Bucureºti, respectiv
domnul Mihai Rãzvan Ungureanu,
ministrul de Externe, urmat de dom-
nul Cãlin Popescu Tãriceanu, ca pre-
mier. Iar ultima vizitã organizatã de
mine atunci, înainte sã mã întorc aca-
sã, a fost vizita fostului preºedinte al
României, domnul Traian Bãsescu.
Relaþiile diplomatice româno-germa-
ne, în ansamblul lor, nu au fost nicio-
datã atât de bune, în ultimii 25 de ani,
ca în perioada 2001-2004, când la
conducerea României era Adrian
Nãstase, din partea PSD-ului ºi, în
Germania, cancelar era Gerhard
Schröder, ºeful SPD-ului. Deci era
aceeaºi culoare politicã, partide de
stânga. Era o chimie atât între miniº-
trii de Externe, cât ºi între Ioan Puº-
caº ºi Günter Verheugen, comisarul
pentru aderare, care era tot neamþ ºi,
nu în ultimul rând, între Adrian Nãs-
tase ºi Gerhard Schröder. Ceea ce au
fãcut ca relaþiile sã fie solide, ca totul
sã se discute transparent, deschis,
iar problemele sã se rezolve înainte
sã aparã vreun moment de crizã. Exis-

tase un moment de ambiguitate în
ceea ce priveºte tratarea României
din partea fostului cancelar, Helmut
Kohl, care a spus, înt-o discuþie cu
preºedintele Ion Iliescu, cã ar fi gre-
ºit sã ne punã la zid dupã evenimen-
tele din 1990-1992, fãrã sã ne acorde
vreo ºansã, acea perioadã fiind una
de blocaj. Evenimentele cu mineria-
da au fost tratate dur de nemþi ºi,
pentru noi, au fost ca o frânã. Pentru
o democraþie tânãrã ar fi fost bine sã
ni se întindã o mânã, pentru cã la for-
þã nu rãspunzi cu forþa. În iulie 2001,
când a avut loc prima vizitã în Ger-
mania a premierului Adrian Nãstase,
au reînceput acþiunile diplomatice
dintre cele douã state ºi au început
sã se stabileascã ºi sã se fixeze ter-
mene. Iar noi am beneficiat, dupã fie-
care pas, de sprijin de la ministerele
din Germania în ceea ce priveºte ca-
pitolele de aderare. Adicã aveai uºa
deschisã, erau toþi consilierii care
aºteptau întrebãrile tale ºi veneau cu
rãspunsuri. Ne-au ajutat cu vizele
când s-a a renunþat la acestea. Cu-
vântul hotãrâtor în ceea ce priveºte
aderarea noastrã a fost al Germaniei,
deºi s-au lãudat dupã aceea mai mul-
te þãri cã au contribuit. Dar nu a fost
aºa. La JAI (n.r. –Formaþiunea Justi-
þie ºi Interne al Consiliului Uniunii
Europene), cei care nu au vrut sã se
ridice de la masã pânã nu se semnea-
zã rezoluþia cu ridicarea vizelor a fost
Germania. ªedinþa s-a prelungit pânã
undeva la 4 dimineaþa… Eram din
nou în pericol, din cauza unor exce-
se ale unor cetãþeni români, care,
ajunºi în aceste state democratice,
se comportã cum nu ar trebui sã se
comporte.

Oamenii politici
germani se
întâlnesc la Operã

Vorbiþi fluent limba germana?
Cât este de important sã vorbeºti
limba naþionalã în Germania?

Nu, nu este atât de important. Im-
portant este sã-i înþelegi pe nemþi, sã

le cunoºti cultura, sã cunoºti ce le
place. Sã ºti unde sã te duci ºi care
sã fie subiectele pe care sã le discuþi,
în afara celor profesionale. Am fost
asearã (n.r - joi,14 ianuarie) ºi nu am
vãzut nici un om politic ºi mã voi duce
la Filarmonicã ºi astã-searã (n.r. - vi-
neri, 15 ianuarie) ºi, iarãºi, dacã vor fi
maxim doi. Spre deosebire de Româ-
nia, unde nu vezi foarte mulþi oameni
politici pe la Operã, în Germania, foar-
te multe întâlniri între oameni din mi-
nistere, oameni politici, diplomaþi,
oameni din Guvern, au loc la Filar-
monica din Berlin sau la cele trei
Opere. Lumea acolo este construitã
cu totul ºi cu totul altfel, din pãcate
pentru noi ºi din fericire pentru ei.

Mai pãstraþi legãtura cu aceas-
tã þarã?

Desigur, pãstrez legãtura cu Ger-
mania prin bãiatul meu, care locuieº-
te acolo de 15 ani. Lucreazã acolo,
vorbeºte absolute perfect limba ger-
manã, în sensul cã, dacã este într-un
grup de nemþi, nimeni nu îºi dã sea-
ma cã este român.

Sunt ºi lucruri care nu vã plac
la ei?

S-au fãcut ºi în Germania, de-a lun-
gul timpului, anumite erori, unele
politice, desigur. Existã un grafic al
oricãrui om politic care începe, pro-
greseazã, ajunge la un moment de
maximum, un apogeu, care dupã, din
cauza vârstei, uzurii, aº putea sã spun
psihice, în funcþiile de mare amplitu-
dine politicã, se erodeazã. Din pãca-
te, copilul de suflet al fostului can-
celar Helmut Kohl, Angela Merkel,
este pe aceastã pantã. Anul 2015 a
fost aproape de un moment de po-
tenþial minim, dupã mai multe decizii
greºite, pentru cã ea a încercat sã
impunã þãrilor din zona  meditereanã
ceea ce nu se poate impune. Nicio-
datã un cetãþean din aceastã zonã
nu va face ceea ce face un neamþ. Un
neamþ din100 de euro, prima datã
pune la bancã 30 de euro, apoi îºi
plãteºte datoriile ºi dupã aceea mai
vãd cu ce bani se distreazã. Cetãþe-

nii din zona mediteraneanã se vor
comporta altfel. Merkel a avut o pe-
rioadã de decizii economice forþate -
ºi s-a vãzut cã nu acelea erau decizii-
le potrivite -, urmate de aceastã deci-
zie cu refugiaþii pe care nimeni nu ºi-
o explicã. Dupã mulþi ani, foarte mulþi
ani, trebuie sã reduci viteza la grani-
þã, când intri în Germania, ca sã poþi
sã fii filmat ºi fotografiat cu 20 kilo-
metri înainte ºi cu 20 kilometri dupã.
Problemele care sunt în taberele de
imigranþi, unde s-a pierdut efectiv
controlul din partea statului ger-
man... Problemele care au fost în câ-
teva state importante ºi semnificati-
ve pentru Germania, cum este Koln,
un oraº al episcopiilor ºi vizitat de
Papã, care ajunge pe prima paginã a
ziarelor cu o faptã atât de negativã...
Sunt chestiuni foarte ciudate pentru
Germania. Este clar cã nu au soluþie,
în acest moment. S-a declanºat ceva
ce nu poate fi controlat, iar, ca om
politic, nu poþi sã-þi recunoºti greºe-
lile pentru cã vin alegerile ºi asta ar
însemna, pentru un electorat ca al
Germaniei, un sfârºit de carierã poli-
ticã. Este clar cã Angela Merkel nu
numai cã vrea ca CDU sã rãmânã la
guvernare, dar vrea ºi ea sã rãmânã
cancelar. Poate dacã s-ar gândi sã rã-
mânã doar CDU la guvernare, Ange-
la Merkel ar accepta ºi niºte critici ºi
soluþii mai puþin incorect politice, dar
care ar trebui aplicate în acest mo-
ment în Europa.

Este o perioadã
în care ne lipsesc
liderii politici

Sã înþelegem cã se pune, din nou,
problema lipsei liderilor politici.

Da, este o perioadã în care ne lip-
sesc liderii politici. Pe zi ce trece
constat cã cel mai lucid rãmâne Da-
vid Cameron, premierul Marii Brita-
nii. Cu cât citesc mai mai mult, constat
cã el este cel care a rãmas cu picioa-
rele pe pãmânt. Ceea ce, acum doi
ani, nu aº fi zis. Este foarte grav, aºa-
dar. Ceea ce constatãm, la Comisia
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Europeanã, este doar un concurs de
îmbrãþiºãri ºi pupãturi. Mi se pare cã
trãiesc într-un cerc atât de închis, cã
s-a ajuns la o treabã atât de birocra-
ticã, fãrã nici o legãturã cu trãirile
populaþiei din Uniunea Europeanã.
Populaþia este chiar îngrijoratã. Poli-
ticianul european este dezinformat ºi
trateazã dezinformat situaþiile. Am
vãzut cât de superficial au tratat pro-
blema din Polonia ºi acolo este o pro-
blemã destul de gravã. Nu faci o co-
misie ºi cu asta ai rezolvat tot. Noi
am avut, în perioada 2001-2004, un
„tovarãº de drum” care a fost Ger-
mania. Iar pe lângã el, în funcþie de
anumite interese, au fost Franþa,
Austria, care erau legate punctual de
anumite interese economice. ªi cele
douã þãri ne-au susþinut, dar ne spri-
jineau ºi pentru cã vedeau cã este
Germania lângã noi.

Ce înþelegeþi dumneavoastrã
prin lider, ce trebuie sã facã un
lider?

Lider în Europa, dupã ’90, un li-
der adevãrat a fost Helmut Kohl. El
a fost un lider adevãrat din toate
punctele de vedere. Deºi a avut o
strategie numai pentru poporul ger-
man, pentru unitate, a avut ºi o stra-
tegie în ceea ce priveºte Europa
unitã. Iar dupã mine, cel mai impor-
tant lucru este relaþia dintre Europa
unitã ºi Rusia. Oricum am face acest
puzzle politic - cum preciza ºi Henry
Kissinger, în 1992 - niciodatã nu se
va putea face nici un pact durabil,
nici un plan care sã asigure viitorul
pe secole înainte al Europei fãrã a
se þine cont de Rusia. Niciodatã. Aºa
a fost pânã în anii 2000, apoi au fost
excese ºi de o parte ºi de alta. ªi în
sensul de a se supralicita relaþiile
cu Rusia - aprovizionarea cu gaze ºi
petrol în anumite momente ºi atunci
hai sã închidem ochii la drepturile
omului, etc. - dar ºi de a se pune la
zid, direct ºi imediat, pe niºte pro-
bleme care sunt foarte, foarte sen-
sibile, gen Crimeea. Este un subiect
foarte sensibil pentru cã, dacã am
pe o suprafaþã de 100.000 de km pã-
traþi, sã spunem aºa, 90% sunt ruºi,
este foarte greu sã vin eu ºi sã spun
cã, de mâine, sunt ucraineni. Este o
chestiune sensibilã ºi trebuie trata-
tã cu foarte mare capacitate politi-
cã, trebuie sã fii foarte bine infor-
mat ºi de bunã intenþie. Nu urmã-
resc un scop pe moment, ci unul pe
lungã duratã, iar scopul pe lungã
duratã al Europei este pacea. Lumea
vrea sã trãiascã în libertate, sã nu îi
fie fricã atunci când iese din casã cã
îi cade o bombã în cap sau cã se
aruncã un terorist.

Cum credeþi cã joacã azi Germa-
nia pe relaþia cu Rusia?

Ei au jucat foarte mult pe latura
economicã, într-un fel ºi ca o remi-
niscenþã istoricã. Germanii se simt
vinovaþi dupã cele douã rãzboaie
mondiale pe care le-au provocat ºi,
în permanenþã, ei au vrut sã nu facã
nici un gest de a provoca pe cineva.
Vã dau un exemplu care este tipic
pentru Germania. Ei arboreazã, de
ziua naþionalã, mult mai puþine stea-
guri. Spun ca nu cumva sã resusci-
tãm niºte sentimente anti-germane.
În schimb, când este un eveniment
sportiv ºi ei se calificã într-o finalã
de campionat mondial, absolut toatã
lumea are steagul la geam, la oglinzi-
le laterale ale maºinilor. Este momen-
tul lor de refulare când îºi aratã ade-
vãratul naþionalism. Pe acest lucru
s-a clãdit ºi relaþia cu Rusia. În per-

manenþã spun hai sã punem econo-
micul în primul rând, hai sã îi ajutãm
mai mult, sã le dãm noi mai mult de-
cât meritã ei.

Exodul tinerilor nu
ai cum sã îl opreºti
decât prin mãsuri
economice

ªi chestiunea actualã a emigran-
þilor se explicã prin acelaºi senti-
ment de vinã?

Aici a fost o greºealã clarã. Se
ºtia cã în Turcia sunt 2 milioane de
emigranþi ºi cã ei abia aºteaptã ... În
momentul de faþã nu avem niºte oa-
meni, la nivel global, care sã con-
troleze, din pãcate, ceea ce înseam-
nã ISIS din punct de vedere infor-
maþional. ISIS a fost creat de inter-
venþiile care au avut loc din partea
þãrilor democrate acolo, pentru cã a
existat o lipsã de informaþie concre-
tã, de la faþa locului, foarte mare.

Nu putem spune cã ºi aceastã
temã a emigranþilor a fost tratatã
tot prin prismã economicã de cãtre
Germania?

Nu este adevãrat, am sã vã con-
trazic aici. Cifrele arãtau câþi veneau
din Balcani ºi erau comparative cu
cele de aici. Se putea, în fiecare an,
sã ajungã 200-250.000 de emigranþi.

Deci veneau ºi aºa ...

Exact, veneau oricum, dar le res-
pingeai cererile la foarte mulþi dintre
ei. Veneau din Rusia, din Moldova.

ªi din România ...

Da, ºi din România.

Dar pentru România, exodul
acesta al tinerilor nu este în regulã.

ªtiu, dar nu poþi sã îl opreºti de-
cât economic. Exodul tinerilor nu ai
cum sã îl opreºti decât prin mãsuri
economice. Sã observãm ce se întâm-
plã la noi: toate deciziile economice
sunt interpretate politic. Nu vãd cum,
la un moment dat, sã vinã toatã clasa
politicã ºi sã spunã cã este bine cã
se mãreºte salariul minim ºi se pot
gãsi sursele de finanþare. ªi sã vinã
cu trei specialiºti, unul de la dreapta,
unul de la stânga ºi unul de la centru
ºi sã spunã cã sursa de finanþare ca
sã mãrim salariile la acest popor sã
fie asta..

Salariul mediu îl ia un salahor,
pânã la urmã nu credeþi cã trebui
mãrite mai mult salariile specialiº-
tilor pentru cã aceºtia ne pleacã:
un bun strungar, un bun faianþar,
un bun electrician?

Acesta este doar un exemplu pen-
tru cã ºi celelalte cresc în funcþie de
cum creºte economia.  Ne aflãm într-
o perioadã în care nu mai poþi sã faci
investiþii ample pentru cã nu mai vin
de afarã investitorii. Ei preferã sã-ºi
plaseze banii în bãnci sau fac inves-
tiþii la ei pentru cã climatul politic in-
ternaþional este nesigur. ªi fac inves-
tiþii drãmuite. Noi am alergat 12 luni,
cu niºte eforturi extraordinare ca sã
gãsim investitori. Cu nu ºtiu câte vi-
zite ale doamnei primar, nu ºtiu câte
întâlniri aici ... deci au fost niºte efor-
turi personale mari. Nu mai este pe-
rioada aceea în care veneau ºi îþi bã-
teau la uºã, cum era în alþi ani. Atunci
era o siguranþã.

Am avut noi, românii, aºa ceva
vreodatã?

Da, în perioada 2001-2005.

Nu preferã sã investeascã în Ro-
mânia sau în Oltenia?

Nu, nu preferã nimic.

Ne trebuie
un dialog serios,
transparent,
între niºte oameni
competenþi

Nu ar trebui sã ne orientãm
atunci cãtre capitalul autohton,
local?

Problema este pentru cã nu avem
o discuþie economicã clarã între par-
tide. Strategia ne lipseºte la nivel de
þarã. Noi am distrus, dacã vã aduceþi
aminte, organismul de planificare
care a fost condus înainte de ’90 de
Vãcãroiu. Noi nu avem o strategie
pe termen lung. Vine fiecare partid ºi
prezintã acolo 10-15 pagini, scrise cu
copy-paste, de acum 10 ani. Ne tre-
buie un dialog serios, transparent,
între niºte oameni competenþi. Aþi
vãzut în ultima perioadã sã vinã fie-
care partid ºi sã spun cã ei au câte
un om competent? Eu nu ºtiu de ast-
fel de întâlniri.

Dumneavoastrã puteþi fi un
exemplu... aþi fost numit consilie-
rul pe probleme economice al pri-
marului deºi fãceaþi parte dintr-un
alt partid. Cum aþi fost ajuns vice-
primar?

Trebuie sã recunosc cã ideea nu
mi-a aparþinut mie. A fost strict ide-
ea doamnei primar, chiar m-a sur-
prins pentru cã eu nu eram membru
PSD, chiar m-a surprins atunci. Dar
a venit exact pe o chestie care mie
îmi place, pe parte economicã. Mi s-
a propus sã mã ocup de orice în-
seamnã relaþii cu ambasade ºi con-
silieri economici ai României de afa-
rã sau ale statelor respective euro-
pene la Bucureºti, în special pe par-
tea economicã. De prezentare a ora-
ºului nostru ºi dialog cu ei. Pânã la
urmã, acesta este lucru cel mai greu,
sã ajungi la biroul unuia care este
rãspunzãtor pentru România sau
rãspunzãtor pentru investiþiile dintr-
o anumitã zonã a Europei, sã ºtie
despre tine cã exiºti, cã ai impact in-
dustrial. Eu am constatat o chestie
când eram în Germania. Statele apro-
piate care au investiþii foarte mari la
ei - Ungaria, Polonia, Cehia, Slova-
cia - i-au atras pe nemþi printr-o pre-
zenþã, în vestul Europei, masivã de
oameni care nu au fãcut altceva de-
cât sãarate avantajele dacã vin aco-
lo. ªi, în acelaºi timp, când orice in-
vestitor strãin a trecut graniþa ºi a
ajuns în Polonia, Cehia, Slovacia sau
Ungaria, nu a fost lãsat de izbeliºte,
sã se simtã ca într-o þarã strãinã.
Administraþia este interesatã sã le
asigure cadrul legal, sã îi asigure cã
de respectivul investitor nu vor pro-
fita anumite persoane ... ªtim bine,
în Europa, birocraþia poate sã fie de
douã feluri. Este birocraþia obiecti-
vã, adicã vãd pe o uºã cã trebuie sã
mã prezint cu 20 de documente ºi
mã duc ºi le aduc pe cele 20. Sau
birocraþia subiectivã în care, deºi am
cele 20 de documente, mi se spune
cã mai trebuie ceva sau cã nu e bun
documentul acesta cã este o copie
pe fax ºi trebuie o copie de la xerox,
etc. La noi, în România, mai existã
încã zone în care domneºte birocra-
þia subiectivã, nu cea obiectivã, care

este respectarea legii. Ne place sau
nu ne place, avem o lege care spune
cã trebuie 20 de acte. A, cã putem
sã îmbunãtãþim aceastã lege este
altceva. ªi vã dau un exemplu: în-
matricularea maºinii. În toatã Euro-
pa, se înmatriculeazã cu patru do-
cumente, numai în România îþi tre-
buie pânã la litera K, adicã vreo 13
acte. Deºi ne-am lãudat, în 2003, cã
am preluat aquis comunitar pe In-
terne. Aiurea. Am înmulþit cu trei
numãrul de documente.

Cum stau lucrurile în Primã-
ria Craiova, din acest punct de
vedere?

Ca sã se înþeleagã foarte clar: eu,
Dan Daºoveanu, am avut mânã libe-
rã pe chestiunea de discuþii cu in-
vestitorii. Dacã ceva a mers prost, a
mers prost din cauza mea ºi eu îmi
asum. Cã au fost ºi probleme cu in-
vestitorii, eu nu ºtiu personal sã fi
fost. Dar, dacã au fost, clar s-a în-
tâmplat pentru cã nu mi s-a adus la
cunoºtinþã. Dar în general, nu cred
cã au fost probleme. Eu cred cã am
reuºit sã-i convingem pe toþi care au
venit. ªi avem întâlniri aproape în fie-
care sãptãmânã. ªi sãptãmâna trecu-
tã a fost o firmã din Elveþia care tato-
neazã terenul.

ªi ce le-aþi spus elveþienilor?

I-am convins de faptul cã suntem
deschiºi, cã îi ajutãm pas cu pas, nu
îi lãsãm aºa sã se loveascã de pro-
bleme din acestea subiective. Le-am
spus cã zona aceeasta este plinã de
oameni care vor sã munceascã, oa-
meni competenþi. avem o universita-
te foarte bunã ºi putem sã venim, pe
orice domeniu, cu forþã de muncã la
un nivel cel puþin acceptabil pentru
orice investitor strãin. Repet, însã,
situaþia economicã internaþionalã nu
este deloc o situaþie care sã împingã
de la spate acest flux de investiþii
cãtre estul Europei. Din pãcate, si-
tuaþia este foarte ambiguã. Este foar-
te ciudat ce se întâmplã pe partea de
sud a Mediteranei, ce se întâmplã în
Turcia, în Ucraina. Lipsa de stabili-
tate politicã face ca ºi capitalul strãin
sã stea mai bine în bãnci decât sã
iese ºi sã producã.

Trilaterala
România-Bulgaria-
Serbia, un
eveniment ce
trebuie continuat

Aþi considera Trilaterala Româ-
nia-Bulgaria-Serbia cel mai impor-
tant eveniment al lui 2015?

A fost un eveniment foarte inte-
resant. În primul rând cã au venit
foºtii mei colegi cu care fãceam vizi-
te, a fost o reîntâlnire cu ei. Eu zic cã
trebuie continuat evenimentul, sã nu
treacã un an fãrã sã producã alt eve-
niment. Mai devreme sau mai târziu,
Serbia va fi în UE. Este o þarã euro-
peanã oricum am întoarce-o noi, ori-
cum am vedea-o. Sunt niºte greºeli
care s-au fãcut în anii ’90, iarãºi prin
niºte decizii luate mult prea rapid,
sunt ºi erori istorice care au avut
loc acolo, dar o Europã completã nu
poate sã existe fãrã Serbia. ªi eu cred
cã România ºi Bulgaria pot sã fie
acest motor, pentru cã existã o afi-
nitate între cele trei popoare. Sârbii
trebui sã-ºi rezolve problemele pe
care le au cu minoritãþile. dar când
apare luminiþa de la capãtul tunelu-
lui economic, când ai creºtere eco-

nomicã adicã, atunci începe sã apa-
rã ºi deschiderea cãtre deciziile po-
litice, cãtre minoritãþi sau alte aspec-
te. Când eºti încorsetat economic,
le tratezi foarte dur ºi începi fraza
întotdeauna cu nu. Aici, la Craiova,
a fost o atmosferã foarte prietenoa-
sã. Factorul uman în relaþiile diplo-
matice conteazã foarte, foarte mult,
conteazã enorm de mult. Noi vom
încerca ºi anul acesta sã aducem
foarte mulþi oameni aici, misiuni eco-
nomice din vestul Europei, cu care
sã avem un dialog foarte deschis
astfel încât sã ne situãm pe o anu-
mitã poziþie ºi, când se va lua o de-
cizie la nivelul guvernului, sã con-
tãm ºi noi în alegerea locul în care
va avea loc urmãtoarea Trilateralã.
Organizatoric, cred cã am dovedit
cã putem sã gãzduim un astfel de
eveniment. Deci pânã în iunie, vom
continua aceste misiuni economice
ºi sper cã ºi cel care va veni în locul
meu sã facã acelaºi lucru. I-am lãsat
ºi în organigramã douã posturi pen-
tru acest lucru.

Fiindcã aþi vorbit de balcanis-
mul politicii noastre, cum vedeþi
lucrurile la noi, la Craiova?

Dacã vã uitaþi la remarcile care se
fac, pe facebook, ºi ce se întâmplã în
luãrile de cuvânt ale contracandida-
þilor, deja am intrat într-o campanie
care, dupã pãrerea mea, este o cam-
panie urâtã, care nu are nici o legãtu-
rã cu realitatea. Eu cred cã cel care
vine în primãrie trebuie sã înþeleagã
cã este primul slujitor al populaþiei,
nu este primul stãpân al cetãþenilor.
El nu va fi un fel de Samantha care
va rezolva totul în 24 de ore. Nu o sã
rezolve nimic, nici mãcar în 25 de ani.
Este important  este sã faci ceva pen-
tru cetãþeanul care vine ºi îþi deschi-
de uºa. Dacã el vine ºi pleacã de aici
cel puþin cã a înþeles cã tu ai fãcut tot
ce era legal pentru el, atunci þi-ai fã-
cut datoria în ziua respectivã.

Aþi accepta sã faceþi, ºi în urmã-
torul mandat, ceea ce faceþi acum?
Pentru cã deja vorbiþi de o strate-
gie care trebuie sã aibã continuita-
te pentru a-i vedea efectele.

La modul cum este conceput sis-
temul electoral românesc, la nivel lo-
cal, el este legat în primul rând de pri-
mar. Eu nu cred ºi nu voi crede nicio-
datã în transferul de notorietate, eu
nu cred deloc în chestia aceasta.

Sunteþi membru PSD, deci veþi fi
pe liste.

Poate, partidul va hotãrî. Eu sunt
de 20 de ani în politicã ºi spun foar-
te clar: nici unul dintre consilieri, nici
unul dintre viceprimari nu a fost ales
direct. Nici un cetãþean nu a bãgat
direct buletinul de vot pentru el în
urnã, ca în alte state. În alte state,
consilierii se aleg direct ºi ei nu sunt
ca la noi 27, sunt mai puþini ºi îºi
împart domeniile. Sunt state în care
avem acest mod de lucru. La noi se
vine cu o listã de la partid, se votea-
zã partidul, dar decizia de a lucra
pentru executiv trebuie sã îi aparþi-
nã exclusiv primarului, ºi mai puþin
partidului din care face parte. Pri-
marul trebuie sã-ºi aleagã, din mem-
brii partidului sau ai alianþei, echipa
de conducere. Aºa cã orice discuþie
despre ce vrei este o chestie utopi-
cã. Trebuie sã vedem atunci, la mo-
mentul respectiv, ce va dori prima-
rul Lia Olguþa Vasilescu, pentru cã,
dupã mine, este clar cã va ieºi tot
ea. ªi ea trebuie sã decidã ce va dori
pentru urmãtorul mandat.
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Romania împreunã cu peninsula
Balcanicã alcãtuiesc una dintre cele
mai bogate regiuni ale lumii, þinând
cont de zãcãmintele de metale pre-
þioase. ªi acesta a fost un motiv
pentru care spaþiul românesc a fost
vizat de tot felul de invazii de-a lun-
gul vremii. Situaþia nu s-a schim-
bat prea mult în zilele noastre, doar
cã invaziile au fost schimbate cu
interesele economice.

Metalurgia aurului „explodeazã”
la finele epocii bronzului ºi în
prima parte a epocii fierului
Dupã ce debuteazã „timid” în

perioada neoliticã (epoca nouã a pie-
trei), metalurgia aurului practic „ex-
plodeazã” la finele epocii bronzului
ºi în prima parte a epocii fierului.
Este vorba despre o creºtere spec-
taculoasã din punct de vedere nu-
meric a obiectelor de aur, dar ºi
despre o diversificare a utilitãþii lor.
Aplice, brãþãri, lanþuri ornamentale
ºi alte obiecte de podoabã (tezaure-
le de la Hinova ºi Ostrovu Mare),

vase rituale (capacul de vas desco-
perit la Cãlãraºi – judeþul Dolj ºi ceº-
tile de la Rãdeni), obiecte de presti-
giu social realizate sub forma unor
arme (tezaurul de la Perºinari), toate
compun un tablou fabulos al aces-
tei perioade. În condiþiile în care cele
mai multe din obiectele descoperite
în sãpãturile arheologice constau în
vase ºi fragmente ceramice, oase,
obiecte de piatrã, os ºi bronz (mai
rar), apariþia spectaculoasã a unor
tezaure de aur cu greutãþi aprecia-
bile nu se poate sã nu dea de gân-
dit. Explicaþia acestei abundenþe de
obiecte de aur constã în existenþa
în acea vreme pe teritoriul de azi al
României a unor civilizaþii capabile

De departe, „Aurul ºi argintul antic al României” repre-
zintã cel mai mare proiect expoziþional al þãrii noastre din ulti-
mii 25 de ani. Expoziþia a fost realizatã la iniþiativa Muzeului
Naþional de Istorie a României din Bucureºti, cu participarea
a peste 30 de instituþii muzeale din România. Practic, cele mai
semnificative obiecte de aur ºi argint descoperite pe teritoriul
þãrii noastre se regãsesc în vitrinele acestei expoziþii (excep-
þie au fãcut obiectele care, din cauza stãrii de conservare pre-
care, nu se pretau la transportarea pe distanþe mari).

Odatã vernisatã, expoziþia a fost itineratã în principalele ora-
ºe ale României, în prezent aflându-se la Muzeul Olteniei din
Craiova. Spaþiul pus la dispoziþie de instituþia muzealã olteanã
este unul generos. Iar pentru protecþia ºi securitatea obiectelor
a fost mobilizat un dispozitiv impresionant, constând în perso-
nal muzeal, jandarmi, poliþiºti, camere de supraveghere etc.

Expoziþia conþine obiecte aparþinând celor patru mari pe-
rioade ale aurului ºi argintului: preistorie, epoca geto-da-
cicã, perioada romanã ºi epoca migraþiilor. Nu este vorba
doar despre o împãrþire ad-hoc, cronologicã. Cele patru
perioade menþionate mai sus reunesc în interiorul lor cele
mai importante obiecte de aur ºi (sau) argint din punct de
vedere al realizãrii, stilisticii, decoraþiei ºi, nu în ultimul
rând, al utilitãþii obiectelor.

Peste 5.500 de vizitatoriPeste 5.500 de vizitatoriPeste 5.500 de vizitatoriPeste 5.500 de vizitatoriPeste 5.500 de vizitatori
în nici douã luni!în nici douã luni!în nici douã luni!în nici douã luni!în nici douã luni!
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sã producã ºi sã dezvolte o meta-
lurgie de acest fel, în condiþiile în
care aurul era recoltat doar din vãi-
le apelor (exploatarea minierã a au-
rului nu a fost practicatã înainte de
sosirea romanilor în acest spaþiu).

În mod categoric, toate aceste
obiecte de aur prezintã evidente
calitãþi artistice, însã nu trebuie sã
ne închipuim cã ar putea fi vorba
despre o artã a tuturor oamenilor
sau a oamenilor de rând. Cu certi-
tudine era vorba despre o artã a in-
divizilor cu anumite posibilitãþi ma-

teriale. Toate obiectele de aur au fost
realizate pentru a fi etalate de o anu-
mitã elitã a societãþii de atunci. Cã
erau purtate doar în cadrul unor ce-
remonii (religioase ori civile) nu mai
conteazã, câtã vreme au fost pro-
duse în scopul de a fi vãzute de
ceilalþi. Niºte obiecte de aur precum

cele de la finele
epocii bronzului
– începutul epo-
cii fierului nu
puteau sã nu
atragã atenþia,
acesta fiind de
fapt ºi scopul
lor. Practic, prin
etalarea unor ob-
iecte de o aºa va-
loare, posesorii
(proprietarii) lor
se delimitau
efectiv de masa

largã a oamenilor de rând, care le
datora respect ºi din acest punct
de vedere.

La începutul secolului IV a.Chr.,
aurul ºi argintul sunt prezente într-

o serie de tezaure „princiare”
Din vremea geþilor ºi dacilor da-

teazã o altã importantã serie de ob-
iecte de aur, dar mai ales de ar-
gint. La începutul acestei perioade
(secolul IV a.Chr.),  aurul ºi ar-
gintul sunt prezente într-o serie de

tezaure „princiare” (Agighiol,
Peretu, Craiova), dar ºi în
descoperiri izolate. Obiectele
au aspect fastuos, fiind de-
corate prin ciocãnire, impri-
mare sau poansonare. O se-
rie de motive au fost în acest
fel redate, cele mai frecvente
reprezentând capete de cai,
cerbi, grifoni ºi tauri. Repre-
zentarea acestor animale nu
poate fi întâmplãtoare, apari-
þia lor datorându-se probabil
venerãrii lor de diverse triburi
de geþi ºi daci, dupã cum este
posibilã ºi presupunerea cã re-
prezentau totemuri ale unor
comunitãþi, graþie calitãþilor ce
le întruneau (forþã, vitalitate,
energie etc.).

Toate aceste tehnici ºi ob-
iecte astfel realizate conduc
cãtre presupunerea existenþei

unor ateliere specializate, în interi-
orul cãrora activau artizani profe-
sioniºti. Este perioada în care iz-
voarele literare ne informeazã de-
spre conflictul dintre dinastul get
Dromichaites ºi regele macedonean
Lisimach; disputa încheiatã favo-
rabil geþilor prezintã la final o scenã

«Este evident cã expoziþia „Au-
rul ºi argintul antic al României”
de la Muzeul Olteniei a suscitat un
real interes pentru publicul craio-
vean ºi nu numai, situaþie care re-
iese din datele statistice obþinute la
14 ianuarie a.c. Astfel, la aceastã
datã au fost înregistraþi 5.547 de
vizitatori, structuraþi astfel: 2.518
vizitatori organizaþi în 127 de gru-
puri, preponderent elevi ºi studenþi,
ºi 3.029 de vizitatori individuali.
Grupurile provin în majoritate din
Craiova, 107, ceea ce denotã o
mobilizare a cadrelor didactice ºi
elevilor din municipiu de a profita
de aceastã ocazie unicã: 1.004 pie-
se din tezaurul a 31 de muzee din
România se aflã expuse la un loc
într-un muzeu din Craiova. Alte 13
grupuri de vizitatori, tot elevi, pro-
vin din Slatina, ºi 7 grupuri, din
judeþul Dolj (Brãdeºti, Coþofeni,
Galicea, Mãceºu ºi Cioroiaºi).

Atrage atenþia numãrul de vizi-
tatori individuali proveniþi din toa-
tã Oltenia, mai mare decât cel al
publicului organizat în grupuri,
care ne aratã un interes privat cres-
cut pentru vizitarea acestei expo-
ziþii. În general, în muzeele din
România numãrul de vizitatori or-
ganizaþi în grupuri sunt în procen-
te covârºitoare (de la 75% pânã la
90%) faþã de numãrul vizitatorilor
individuali, situaþie de la care nu
face rabat nici muzeul craiovean,
atât la expoziþiile permanente, cât
ºi la cele temporare.

O altã statisticã ne atrage aten-
þia asupra succesului pe care îl are
aceastã expoziþie în rândul publi-
cului. Practic, de la deschiderea ei
ºi pânã în prezent s-au înregistrat,
în medie, 700 de vizitatori pe sãp-
tãmânã, faþã de 200 de vizitatori
pe sãptãmânã, în luna octombrie,
sau, 250 de vizitatori, pe sãptãmâ-
nã, în luna noiembrie, cât s-au în-
registrat la expoziþia permanentã a
Secþiei de ªtiinþele Naturii a Mu-
zeului Olteniei, cea mai mult vizi-
tatã secþie a muzeului.

Din acest amãnunt tragem douã

concluzii importante: se reconfir-
mã interesul publicului de a vizita,
în numãr mare, la muzee, expozi-
þii temporare care aduc periodic în
atenþie piese de patrimoniu cultu-
ral valoroase, care altfel ar sta pe-
rioade mari de timp în depozite,
neavându-ºi locul în expoziþiile
permanente din lipsã de spaþiu, ºi
importanþa acestor expoziþii tem-
porare în a aduce vizitatori care nu
au trecut niciodatã pragul vreunui
muzeu din varii motive, stimulân-
du-se astfel, în paralel cu vizitarea
expoziþiei temporare, ºi vizitarea
expoziþiilor permanente. Aici tre-
buie precizat faptul cã multe din
piesele expoziþiei „Aurul ºi argin-
tul antic al României” sunt pre-
zentate pentru prima oarã publicu-
lui ºi, hilar, publicului din alte ora-
ºe decât din oraºul din
care provin, deoarece
muzeele deþinãtoare nu
întrunesc condiþiile de
securitate minimale pen-
tru o expunere, fie ea ºi
temporarã, a acestor
piese de valoare.

Aici trebuie fãcutã
precizarea cã moderni-
zãrile realizate de Con-
siliul Judeþean Dolj, cu
fonduri europene, la
Secþia de Istorie-Arheologie a Mu-
zeului Olteniei, au fãcut posibilã
aducerea acestei expoziþii la Cra-
iova ºi chiar expunerea ei pe o pe-
rioadã mai mare decât s-a fãcut în
alte oraºe precum Timiºoara, Si-
biu, Oradea, Alba Iulia, Satu Mare,
Sfântu Gheorghe sau Buzãu. Con-
siderãm cã este o ºansã unicã într-
o generaþie, cum preciza la verni-
saj domnul Ernest Oberlander, di-
rectorul Muzeului Naþional de Is-
torie a României, pentru publicul
din Craiova ºi Oltenia de a vedea
reunite la un loc, în Muzeul Olte-
niei, a unei mari pãrþi din tezaurul
antic al României».
Arheolog dr. FLORIN RIDICHE,

managerul Muzeului Olteniei

Tezaurul de la Hinova.

Capacul realizat din argint ºi aur descoperit la
Cãlãraºi, judeþul Dolj. Sfârºitul epocii bronzului.

Tezaurul de la Ostrovu Mare.

 Prima vârstã a epocii fierului.
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impresionantã de la un banchet,
unde geþii lui Dromichaites consu-
mã alimente ºi bãuturi dintr-o vese-
lã sãracã ºi rudimentarã, în vreme
ce macedonenii sunt ospãtaþi din ve-
selã de aur ºi argint. Trecând peste
aspectul anecdotic al relatãrii, izvoa-
rele nu lasã loc de tãgadã asupra
existenþei în acest spaþiu a unei im-
portante industrii de prelucrare a
metalelor preþioase.

În secolele II-I a.Chr.,
aurul dispare aproape cu totul

din orfevrãria dacicã,
locul sãu fiind luat de argint
Ceva mai târziu (secolele II-I

a.Chr.), aurul dispare aproape cu
totul din orfevrãria dacicã, locul sãu
fiind luat de argint. Întreg spaþiul
geto-dacic abundã în obiecte de ar-
gint (fibule, lanþuri ornamentale de
centurã, pahare, monede, brãþãri,
colane etc.), în vreme ce aurul este
foarte rar întâlnit. Singura explica-
þie plauzibilã ar fi aceea cã, odatã
cu constituirea unei monarhii cu
dinaºti geþi ºi daci, exploatarea ºi
prelucrarea aurului a devenit mo-
nopol de stat. Apariþia brãþãrilor de
aur de la Sarmizegetusa reprezintã
doar o excepþie de la aceastã regu-
lã. Nici prezenþa în cantitãþi aproa-
pe industriale a monedelor de tip
Koson nu schimbã datele problemei,
acestea fiind bãtute de romani pen-

tru plata unor mercenari daci din
vremea rãzboaielor civile.

În fine, revenind la datele proble-
mei, nu se poate sã nu remarcãm cã
obiectele de argint specifice epocii
dacice clasice prezintã toate carac-
teristicile unor podoabe destinate unei
clase sociale privilegiatã. Colanele re-
alizate din barã torsionatã, purtate la
gât deopotrivã de bãrbaþi sau femei,
denotã distincþie ºi apartenenþa la un
nivel social superior. Fibulele cu no-
duri, de dimensiuni apreciabile, erau
destinate a închide veº-
mintele unor aristocraþi
daci, probabil de tip tara-
bostes. Iar lanþurile orna-
mentale de centurã repre-
zentau podoabe ce împo-
dobeau talia unor perso-
naje feminine de seamã.
Sunt doar câteva aspec-
te ce contureazã o modã
a acelor vremuri.

Dintr-un total estimat
de 24 de brãþãri
de aur, extrase ºi
vândute ilegal în strãinãtate,
statul român a recuperat 13

Brãþãrile de aur de la Sarmize-
getusa se constituie într-un aspect
aparte, o apariþie solitarã de aur
într-o lume dominatã de toreutica

din argint. Exis-
tenþa lor vine sã
confirme infor-
maþiile din izvoa-
rele literare antice
despre bogãþia ºi
tezaurul statului
dac. Pentru cã
astfel de obiecte
puteau fi genera-
te numai de o so-
cietate cu dispo-
nibilitãþi impresio-
nante. Dintr-un
total estimat de 24
de brãþãri de aur,
extrase ºi vândute ilegal în strãinã-
tate, statul român a recuperat (rãs-
cumpãrat) 13 astfel de obiecte.
Brãþãrile sunt de diverse mãrimi ºi
greutãþi. Cea mai uºoarã cântãreº-
te 680g, iar cea mai grea, 1.200g.

Realizate din barã simplã de aur,
brãþãrile prezintã mai multe spire,
terminându-se la capete într-o im-
presionantã iconografie constând
în palmete imprimate prin poanso-
nare, de diverse forme ºi dimensi-
uni, iar în final cu capete stilizate
de ºerpi. Întrucât capetele de ºerpi
se regãsesc la ambele capete ale tu-
turor brãþãrilor, nu se poate sã nu
conchidem cã avem de-a face cu o
zeitate mitologicã reprezentatã sub
forma unui ºarpe cu douã capete. Pro-
babil, avem de-a face cu o divinitate

ancestralã daci-
cã, al cãrei nume
ºi cult nu ne sunt
cunoscute.

Þinând cont
de faptul cã au-
rul din care au
fost realizate
brãþãrile dacice
de la Sarmize-
getusa provine
din nisipurile
aurifere ale râu-
rilor, de faptul

cã tehnica de prelucrare este ace-
eaºi în toate cazurile ºi se configu-
reazã unui proces tehnologic ºi es-
tetic unitar, se poate conchide cã
ele reprezintã produsul unei co-
menzi unice din partea unui bene-
ficiar care dispunea din abundenþã
de metal preþios. Luând în calcul
ºi valenþele religioase ce inspirã re-
prezentãrile de pe brãþãri, se poate
conchide cã autoritatea care a pa-
tronat realizarea brãþãrilor de aur
nu poate fi alta decât casa regalã

dacicã de la Sarmizegetusa Regia.
Faptul cã au fost îngropate mult

mai devreme decât tezaurul dacic
din vremea regelui Decebalus ºi
într-o altã locaþie a reprezentat o
ºansã pentru noi, contemporanii
secolului XXI, de a cunoaºte ºi

aceastã faþetã a civilizaþiei dacilor.

Prelucrarea aurului ºi argintului
de pe teritoriul actual al

României a cunoscut noi dimen-
siuni dupã cucerirea romanã
Prelucrarea aurului ºi argintului

de pe teritoriul actual al României
a cunoscut noi dimensiuni, dupã
cucerirea romanã. Cele douã me-
tale preþioase au început sã fie ex-
trase sistematic în mine amenajate
special în acest scop, cu mânã de
lucru specializatã. De la Roºia
Montanã (Alburnus Maior) deþi-
nem informaþii arheologice privind
amenajarea unor galerii destinate
exploatãrii filoanelor de aur, acti-
vitate supravegheatã direct de Fis-
cul imperial. Obiectele de aur de-
vin frecvente în aºezãrile urbane
romane sau în castre. Inelele  des-
tinate unor minori sau po-
doabele de mici dimensi-
uni (cercei, pandantive,
lãnþiºoare) nu mai repre-
zintã un fapt ieºit din co-
mun. Aceste evidenþe de-
notã cã obiectele realiza-
te din metal preþios repre-
zentau accesorii mult mai
accesibile în aceastã vre-
me. În contextul vieþii eco-
nomice romane, extrem
de dinamicã, este impo-
sibil de precizat dacã
acestea au fost realizate în
Dacia romanã sau au fost
aduse din alte pãrþi.

Reprezentative pentru Oltenia
de azi sunt tezaurele
de la Vârtop-Dolj ºi
Bãlãciþa-Mehedinþi

Reprezentative pentru regiunea
Olteniei de azi sunt tezaurele de la
Vârtop (judeþul Dolj) ºi Bãlãciþa (ju-
deþul Mehedinþi). În cadrul aces-
tor tezaure predominã fibulele de
argint realizate în formã de anco-
rã, care se pare cã au fost predi-
lecte în privinþa modei feminine din
prima jumãtate a secolului III.

Cu totul singularã pentru provin-
cia Dacia este o statuetã de argint
cu reprezentarea unui rãzboinic ger-
man captiv, piesã descoperitã în
castrul de la Gherla. Probabil avem
de-a face cu un obiect destinat pro-
pagandei puterii imperiale romane,
posibil aluzie la o victorie romanã
împotriva unor germani.

Ponderea obiectelor realizate din
metale preþioase, cu deosebire din
aur, atinge apogeul în vremea epo-
cii migraþiilor. Deosebirea este cã,
în acest moment, obiectele din
metal preþios reprezentau apanajul

unor populaþii strãine (migratoare),
care au staþionat temporar ºi pe te-
ritoriul fostei Dacii. Este vorba
despre goþi, huni, gepizi. Cu deo-
sebire, secolul V reprezintã perioa-
da din care provin cele mai fastu-
oase obiecte.

Povestea tezaurului de la
Pietroasa este una fascinantã

începând de la descoperirea sa
Fãrã îndoialã capul de afiº este

deþinut de tezaurul de la Pietroasa
(numit popular Cloºca cu puii de
aur), proprietate a casei regale go-
tice (cel mai probabil, ostrogoþi),
care are în componenþã piese uni-
cat, de o incontestabilã valoare.
Povestea tezaurului este una fas-
cinantã începând de la descoperi-
rea sa, continuând cu aventurile
prin care a trecut în a doua jumã-

tate a secolului XIX, apoi cu „exi-
lul” în Rusia (mai apoi, Uniunea
Sovieticã) ºi terminând cu reîntoar-
cerea la Muzeul Naþional de Isto-
rie a României din Bucureºti. Dar
nu aici este locul sã istorisim
„saga” sa, acest lucru fiind deja
fãcut în paginile volumului „Au-
rul ºi argintul antic al României”
sau în alte lucrãri de specialitate.

Cele douã vase de argint de la
Tãuteni (judeþul Bihor), deºi data-
bile în plin secol V, creºtin, prezin-
tã pe suprafaþa lor motive ºi sub-
iecte inspirate din mitologia pãgâ-
nã, precum reprezentãri ale zeiþei
Minerva, zeului Neptunus sau pe-
treceri cu bachante. Ultimul motiv
indicã probabil ºi destinaþia vase-
lor.

Mai departe, o serie de fibule cu
capul în formã de semidisc ºi pi-
ciorul romboidal (mereu este vor-
ba despre câte douã astfel de pie-
se), realizate fie din argint, fie din
aur, cu dimensiuni mari, uneori pla-
cate cu pietre semipreþioase, apar-
þin aºa-numitei mode „danubiene”.
Din diferite locaþii provin câteva
diademe hunice, manufacturate
sub forma unor foiþe de aur, deco-
rate cu pietre preþioase.

Din cele trei morminte princia-
re gepidice de la Apahida (judeþul
Cluj), provin o serie de obiecte de
aur (aplice, catarame, fibule, ine-
le), cele mai multe decorate cu al-
mandine de culoare viºinie. Com-
binaþia dintre aur ºi pietre preþioa-
se era menitã sã creeze în lumina
soarelui efecte vizuale spectaculoa-
se, odatã cu indicarea forþei ºi a
prestigiului posesorilor.

Secolul VI este completat la
capitolul metale preþioase de te-
zaurele ºi obiectele descoperite la
Cluj-Someºeni, Floreºti, Izvoare-
le, Histria ºi Sucidava-Izvoarele.
Ultima vitrinã din cadrul expozi-
þiei este ocupatã de obiecte din
secolele VI-VII. Atrage atenþia o
fibulã digitatã de mari dimensi-
uni, descoperitã tocmai la Coºo-
veni, judeþul Dolj, care trebuie sã

fi aparþinut unui ºef lo-
cal, cel mai probabil
slav de origine.

***
La capãtul acestei suc-

cinte prezentãri a unei
expoziþii cu totul neobiº-
nuitã din punctul de ve-
dere al spectaculozitãþii,
fabulosului ºi valorii ob-
iectelor expuse, se poate
spune cã oltenii în gene-
ral ºi craiovenii în spe-
cial au toate motivele sã
treacã pragul Muzeului

Olteniei din Craiova ºi în aceastã pe-
rioadã. Probabil, nu ne vom mai în-
tâlni prea curând cu atât de multe
obiecte de metal preþios reunite sub
o singurã cupolã.

Arheolog dr.
DOREL BONDOC

Tezaurul de la Craiova. Secolul IV a.Chr.

Colane dacice realizate din barã torsionatã de argint.

Brãþãri dacice de aur
ºi monede de tip Koson.

Obiecte de argint din tezaurul de la Vârtop,
judeþul Dolj. Epoca romanã.

Obiecte de aur din
tezaurul de la Pietroasa.

Secolul V p.Chr.
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Intrarea în vigoare a acordului în dosarul
nuclear iranian, alãturi de un schimb de deþi-
nuþi fãrã precedent între Washington ºi Tehe-
ran, consacrã o apropiere între Statele Unite ºi
Iran în detrimentul Arabiei Saudite, aliatul isto-
ric al Americii. Washingtonul neagã, în mod
oficial, orice proiect de reconciliere cu Repu-
blica islamicã ºi cu atât mai mult privind o refa-
cere a alianþelor sale în Orientul Mijlociu. Însã,
dezvãluie analiºtii, administraþia lui
Barack Obama nutreºte speranþa sã
restabileascã un „echilibru” între ri-
valii de la Golful Persic - Riadul ºi Te-
heranul - ºi are ambiþia sã punã capãt
rãzboaielor din regiune, precum cel
care distruge Siria. Dupã intervenþio-
nismul militar în Orientul Mijlociu în
anii ’90 ºi 2000, Statele Unite mizeazã
pe un dezgheþ cu oaia lor neagrã ira-
nianã, la 35 de ani dupã ce ºi-au între-
rupt relaþiile diplomatice, cu riscul de
a-ºi neglija aliatul saudit. “Viziunea
lui Obama pentru Golf este echili-
brul”, rezumã Frederic Wehrey de la
Fundaþia Carnegie. Iar dacã Riadul ºi
Teheranul “ajung cel puþin sã se în-
þeleagã, acest lucru va facilita retra-
gerea Statelor Unite (din Orientul Mij-
lociu) cãtre Asia”, afirmã cercetãto-
rul, referindu-se la rolul de “pivot” al
americanilor în regiunea Asia-Pacific,
dragã lui Obama din 2009. Însã, con-
statã Wehrey, ultimul puseu dintre Arabia Sau-
ditã ºi Iran “a fãcut þãndãri aceastã ambiþie de
echilibru”. Mari rivale, monarhia sauditã sun-
nitã ºi Republica islamicã iranianã ºiitã se în-
fruntã prin rãzboaie prin procurã în Siria, Irak,
Liban ºi Yemen. Animozitatea lor a degenerat
la începutul lui ianuarie într-o înfruntare des-
chisã. Riadul ºi-a întrerupt relaþiile diplomatice
cu Teheranul, în urma unor atacuri asupra am-
basadei sale ale unor iranieni înfuriaþi de exe-
cutarea de cãtre Arabia Sauditã a unui demni-
tar ºiit saudit. Diplomaþia americanã, care a

Curtea Supremã a Canadei a dat undã
verde sinuciderii asistate

Curtea Supremã a Canadei a decis sã per-
mitã sinuciderea asistatã medical pe teritoriul
întregii þãri, în anumite circumstanþe, oferind
totodatã Guvernului o perioadã suplimentarã
de timp în vederea adoptãrii unei legi cu privi-
re la aceastã practicã. Hotãrârea a fost luatã
dupã ce oficiali au confirmat cã un pacient a
fost deja ajutat sã moarã în provincia franco-
fonã Quebec. Curtea a anulat o interdicþie a
sinuciderii asistate medical în februarie, pla-
sând astfel Canada printre cele câteva þãri
occidentale care au legalizat-o. Însã hotãrâ-
rea va intra în vigoare peste un an, pentru a
oferi astfel timp Guvernului sã creeze legisla-
þia necesarã. Calendarul a fost întrerupt din
cauza alegerilor din octombrie ºi înfrângerii
Guvernului conservator de cãtre liberalii pre-
mierului Justin Trudeau. Noul ministru al Jus-
tiþiei a solicitat ca hotãrârea sã fie suspendatã
pentru o perioadã suplimentarã de ºase luni.
În schimb, Curtea a dat undã verde ca sinuci-
derea asistatã sã înceapã acum, în anumite
condiþii, ºi a oferit Guvernului federal un ter-
men de patru luni sã prezinte o lege naþionalã
în acest sens. Guvernul canadian a anunþat cã
respectã hotãrârea ºi cã perioada suplimen-
tarã va ajuta la dezvoltarea unei abordãri
“care sã-i protejeze pe cei mai vulnerabili din-
tre noi, respectând totodatã demnitatea ine-
rentã tuturor canadienilor”. Potrivit unor son-
daje de opinie, sinuciderea asistatã medical
este larg susþinutã, însã aceastã problemã îi
divizeazã pe politicieni în Parlament, care de-
pun eforturi sã gãseascã o modalitate prin care
sã-i protejeze pe canadienii vulnerabili ºi sã le
respecte totodatã drepturile ºi opþiunile la sfâr-
ºitul vieþii. Curtea a decis sã le permitã medici-
lor sã faciliteze moartea pacienþilor în provin-
cia Quebec, unde în decembrie a intrat deja în
vigoare o lege în acest sens. Dupã schimbarea
legislaþiei provinciei pe 10 decembrie, o per-
soanã s-a sinucis asistat în oraºul Quebec, a
anunþat într-un e-mail un purtãtor de cuvânt
al Serviciilor de sãnãtate ºi sociale din regiu-
nea oraºului Quebec. Este imposibil sã se spu-
nã dacã este vorba despre prima sinucidere
asistatã în baza noii legi, în contextul în care
Quebecul nu þine asemenea statistici în pre-
zent, a declarat Joanne Beauvais, o purtãtoa-
re de cuvânt a ministrului Sãnãtãþii acestei pro-
vincii, Gaetan Barrette. Curtea Supremã sta-
bileºte cã cei din afara Quebecului se pot adresa
curþilor superioare de la nivelul provinciilor
în care locuiesc pentru a obþine autorizaþia
judiciarã, în cazul în care “doresc sã-ºi exerci-
te drepturile” la o moarte asistatã medical. Ho-
tãrârea a fost adoptatã cu cinci voturi la patru.
Preºedintele Curþii Supreme Beverley McLac-
hlin ºi alþi trei judecãtori nu au fost de acord cu
acordarea acestei scutiri în Quebec ºi nici altor
persoane, în cazul Carter împotriva Canadei
(Procurorul general), 2016 SCC 4.

Mii de persoane au manifestat
la Chiºinãu, cerând alegeri anticipate
ºi stoparea corupþiei

Mii de persoane au protestat sâmbãtã în ca-
pitala Republicii Moldova faþã de nominaliza-
rea unui nou premier, cerând dizolvarea Parla-
mentului ºi alegeri anticipate. Trei mitinguri de
protest au avut loc sâmbãtã la Chiºinãu - douã
organizate de cãtre partide proruse ºi unul de
cãtre platforma civicã Dreptate ºi Adevãr, care
a cerut sã se punã capãt la ceea ce a denunþat
drept o corupþie “endemicã”. Potrivit portalu-
lui rus Sputnik, care citeazã poliþia localã, pes-
te 20.000 de persoane au participat la proteste.
Preºedintele Nicolae Timofti l-a nominalizat vi-
neri pe ministrul Tehnologiei Pavel Filip pen-
tru funcþia de premier, iar Parlamentul, în care
este susþinut de 55 dintre cei 101 de depuutaþi,
urmeazã sã aprobe aceastã nominalizare. Coa-
liþia proeuropeanã de guvernare l-a propus pe
Filip. În cazul în care Parlamentul nu învesteº-
te un Guvern pânã pe 29 ianuarie, Timofti îl va
dizolva. Legislativul a destituit Guvernul ante-
rior în octombrie, pe fondul unor acuzaþii de
corupþie. Republica Moldova se confruntã cu o
durã crizã politicã, dupã ce pânã la 1,5 miliar-
de de dolari au “dispãrut” din trei bãnci, îna-
intea alegerilor parlamentare din 2014.

Fondul ONU pentru Copii (UNICEF) a con-
firmat mai multe cazuri grave de subalimentaþie
în rândul copiilor din oraºul sirian Madaya,
asediat de mai multe luni de forþele guverna-
mentale. Potrivit unor lucrãtori umanitari, 32 de
persoane au murit de foame - în ultima lunã - în
acest oraº de 42.000 de locuitori, situat în apro-
piere de frontiera cu Libanul, în sud-vestul Si-
riei. Un spital de campanie ºi o echipã din ca-
drul Semilunei Roºii arabe siriene au pornit cã-
tre Madaya dupã ce au obþinut o undã verde
din partea Guvernului de la Damasc, iar o cam-
panie de vaccinare este prevãzutã în oraº sãp-
tãmâna viitoare, a anunþat Organizaþia Mon-
dialã a Sãnãtãþii (OMS). Douã convoaie cu aju-
toare au ajuns deja în oraº sãptãmâna aceasta.
ONU a anunþat cã alt convoi urmeazã sã ajun-
gã sãptãmâna viitoare la Madaya ºi cã oraºele
Al Foua ºi Kefraya - asediate de cãtre rebeli -,
în provincia Idleb, urmeazã sã fie ºi ele aprovi-
zionate. Unicef a confirmat vineri, într-un co-
municat, cã unele “cazuri grave de subalimen-
taþie au fost constate în rândul copiilor” din
Madaya. Un purtãtor de cuvânt Unicef, Chris-
tophe Boulierac, a precizat într-o conferinþã de
presã, la Geneva, cã organizaþia sa ºi OMS au
putut consulta 25 de copii în vârstã de mai pu-
þin de cinci ani ºi cã 22 dintre ei prezintã semne
de subalimentaþie gravã sau moderatã. Toþi ur-
mau tratamente. Dintre alþi zece copii cu vârste
cuprinse între ºase ºi 18 ani, ºase prezentau
semne de subalimentaþie gravã, a continuat el.
Unicef a asistat, de asemenea, la moartea unui
adolescent în vârstã de 16 ani, grav subalimen-
tat. Alt adolescent, în vârstã de 17 ani, se afla
într-o stare extrem de gravã, iar viaþa îi era în
pericol, a adãugat Boulierac. “Copiii sunt toþi
palizi ºi slabi, merg ºi vorbesc doar cu dificul-

SUA îºi dezgheaþã relaþiile cu IranulSUA îºi dezgheaþã relaþiile cu IranulSUA îºi dezgheaþã relaþiile cu IranulSUA îºi dezgheaþã relaþiile cu IranulSUA îºi dezgheaþã relaþiile cu Iranul
în detrimentul Arabiei Sauditeîn detrimentul Arabiei Sauditeîn detrimentul Arabiei Sauditeîn detrimentul Arabiei Sauditeîn detrimentul Arabiei Saudite

avertizat în culise Riadul asupra riscurilor unei
asemenea execuþii, s-a abþinut sã ia partea cui-
va în mod public ºi a îndemnat pur ºi simplu la
conciliere. În opinia lui Karim Sadjadpour, un
specialist în situaþia din Iran la Carnegie, aceastã
neutralitate afiºatã de Statele Unite ridicã o pro-
blemã. “Ceea ce îl deosebeºte pe preºedintele
Obama de alþi preºedinþi, începând din 1979
încoace, este faptul cã, în aceastã crizã irania-

no-sauditã, Statele Unite nu se aliniazã în mod
clar cu Arabia Sauditã. În trecut, au fost întot-
deauna mânã în mânã. Acest lucru înfurie cu
siguranþã Riadul”, afirmã analistul. “Existã, la
Golf”, decripteazã el, “aceastã percepþie potri-
vit cãreia Obama are o afinitate cu perºii, cu
civilizaþia persanã, ºi cã nu o are cu þãri (arabe)
de la Golf”. Extrem de bogata petro-monarhie
sauditã, protejatã de umbrela militarã america-
nã, nutreºte “un fel de gelozie strategicã, o tea-
mã fundamentalã cã Statele Unite se apleacã
din nou cãtre Iran ºi restabilesc un fel de echi-

libru regional”, completeazã Wehrey. Asta ar
însemna o revenire la “strategia celor doi pi-
loni” a preºedintelui Richard Nixon din anii ’70,
care se sprijinea în acelaºi timp pe Riad ºi Te-
heran pentru a asigura securitatea în regiunea
Golfului Persic. Însã aceastã doctrinã încetea-
zã odatã cu Revoluþia islamicã iranianã din 1979,
luarea de ostatici timp de 444 de zile la ambasa-
da americanã ºi întreruperea relaþiilor diploma-

tice în aprilie 1980. Statele Unite ºi
Iranul s-au întors la dialog în favoa-
rea negocierilor în dosarul nuclear,
relansate în toamna lui 2013, dupã
18 luni de negocieri secrete. Acest
lucru a condus, pe 14 iulie, la acor-
dul de la Viena, care a intrat în vi-
goare sâmbãtã ºi care are menirea sã
garanteze cã Teheranul nu se va
dota cu boomba atomicã, în schim-
bul unei ridicãri a sancþiunilor care i-
au fost impuse. Textul reprezintã o
consacrare în domeniul neproliferã-
rii ºi marcheazã totodatã succesul
dialogului americano-iranian. Proba
constã în schimbul de deþinuþi anun-
þat sâmbãtã între Statele Unite ºi Iran.
Un scenariu care era de negândit în
urmã cu doar câteva luni ºi care l-a
determinat pe secretarul de Stat John
Kerry sã spunã cã “diplomaþia este
întotdeauna prima noastrã opþiune,
iar rãzboiul ultimul nostru recurs”.

De asemenea, incidentul de marþi în care au
fost implicaþi zece puºcaºi marini, rãrãciþi în
apele teritoriale iraniene, s-a rezolvat în 24 de
ore. ªeful diplomaþiei iraniene Mohammad Ja-
vad Zarif ºi-a exprimat satisfacþia, atunci, faþã
de virtuþile „dialogului” cu Washingtonul, de-
parte de „ameninþãrile” din trecut. În schimb,
ministrul saudit de externe Adel al-Jubeir a cri-
ticat dur, într-o întâlnire cu Kerry, joi, la Lon-
dra, “bilanþul Iranului în materie de rãzboi, dis-
trugere, terorism, destabilizare ºi ingerinþã în
afacerile altor þãri”.

32 de persoane au murit de foame
în ultima lunã în oraºul sirian Madaya

tate, dinþii le sunt negri, gingiile le sângereazã,
au nenumãrate probleme cu pielea, pãrul, un-
ghiile, dinþii”, a declarat Abeer Pamuk de la or-
ganizaþia SOS Satele Copiilor. “Ei au supravie-
þuit mâncând iarbã. Unele familii ne-au spus cã
au mâncat pisici”, a continuat ea. “Mulþi oa-
meni au dat somnifere copiilor cãrora le era foame
ºi nu se mai opreau din plâns”, a adãugat Pa-
muk. Ea a adãugat cã grupul ei urma sã încerce
sã evacueze copiii abandonaþi de la Madaya
cãtre centre de îngrijire de la Damasc. O purtã-
toare de cuvânt a Programului Alimentar Mon-
dial (PAM), Bettina Luescher, a anunþat cã o
comisie de ajutorare a oraºului Madaya a fur-
nizat date despre consecinþele foametei în oraº,
date pe care PAM nu le-a putut verifica. “Nu-
triþionista noastrã (...) spune cã este clar cã si-
tuaþia, din punct de vedere alimentar, este foar-

te proastã, cã adulþii sunt foarte emaciaþi. Po-
trivit unui membru al Comisiei de Ajutorare, 32
de persoane au murit de foame în ultima lunã”
a declarat ea. Potrivit Observatorului Sirian
pentru Drepturile Omului, trei persoane aflate
în stare criticã au fost evacuate vineri de la
Kefraya ºi Al Foua cãtre Latakia, un oraº de pe
coasta mediteraneeanã aflat sub controlul Gu-
vernului. Secretarul general al ONU Ban Ki-
moon a acuzat joi pãrþile aflate în conflict în
Siria - în special Guvernul preºedintelui sirian
Bashar al-Assad - cã se livreazã unor “acte atro-
ce” împotriva civililor. Într-o conferinþã de pre-
sã susþinutã la Geneva, Rupert Colville, un
purtãtor de cuvânt al ONU pentru drepturile
omului, nu a exclus ca unele dintre aceste fapte
sã fie încadrate drept crime crime împotriva
umanitãþii.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

Staþiunea de Cer-
cetare Dezvoltare
Agricolã ªimnic cu
sediul în Craiova
sos. Bãlceºti nr. 54
jud. Dolj are spre
vânzare urmãtoare-
le produse lactate:
 - lapte pasteurizat

la pungã de 1litru
-  lapte integral
-  brânzã de vacã
-  viþei cu greutatea

între 100 - 400 Kg.
Informaþii supli-

mentare la telefon:
0251417534.

Serviciul Extern de
Prevenire ºi Protecþie
angajeazã personal
calificat (bãrbat): curs
SSM minim 80 ore ºi
curs Cadru Tehnic
PSI. Posesor permis
conducere cat. B

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Primãria comunei Castrano-

va, judeþul Dolj, organizeazã con-
curs de recrutare pe perioadã ne-
determinatã a funcþiilor con-
tractuale de director cãmin cul-
tural ºi muincitor calificat ( trac-
torist). Condiþiile specifice nece-
sare pentru ocuparea funcþiei de
director cãmin cultural: studii
medii liceale cu diplomã de ba-
calaureat , vechime 9 ani în spe-
cialitatea ultimei diplome. Pentru
muncitor calificat( tractorist)- 10
clase, permis de conducere pen-
tru tractor, vechime 9 ani ca trac-
torist. Concursul se va desfãºu-
ra conform calendarului urmã-
tor: 10.02.2016, ora 10.00 proba
scrisã ºi 11.02.2016 ora 10.00 in-
terviul. Dosarele pentru înscrie-
rea la concurs se pot depune
pânã în data de 30 ianuarie 2016.
Detalii privind bibliografia ºi re-
laþii suplimentare se pot obþine
la sediul Primãriei Comunei Cas-
tranova, din comuna Castrano-
va, Str. Apele Vii nr.2 ºi la tele-
fon: 0251/ 372.602 ºi pe  site
www.primãria- castranova.ro.

Primãria comunei Celaru or-
ganizeazã în data de 10.02.2016,
ora12.00, la sediul Primãriei Ce-
laru licitaþie publicã în vederea
concesionãrii unui teren aparþi-
nând domeniului privat al comu-
nei Celaru în suprafaþã de 17401
mp cu destinaþia – producþie bio-
masã ºi fermã zootehnicã pe o
perioadã de 29 ani, situat în T.24,
comuna Celaru, judeþul Dolj. Ofer-
tele se depun la registatura insti-
tuþiei pânã la data de 10.02.2016,
ora 11.30. Alte informaþii supli-
mentare se pot obþine la numãrul
de telefon: 0251/ 375.509 sau la
sediul Primãriei Celaru.

Fondul Local de Garanta-
re Craiova Filiala FNGCIMM
IFN SA recruteazã consilier
juridic definitiv, cu vechime
minim 5 ani, pe perioadã de-
terminatã. Scrisoarea de inten-
þie ºi CV-ul se depun pânã la
data de 26.01.2016 inclusiv, la
adresa de email: secretariat-
@craiovagarantare.ro. Rela-
þii suplimentare ºi tematica
sunt disponibile pe site-ul
www.craiovagarantare.ro.

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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Poliþia Localã a Municipiului Craiova organi-

zeazã , în perioada 19-22 februarie 2016, concurs
de recrutare pentru ocuparea funcþiilor publice de
execuþie vacante din cadrul Serviciului Discipli-
na în construcþii, Afiºaj stradal ºi Activitate Co-
mercialã:

- poliþist local, clasa I, gradul profesional su-
perior: 5 posturi

- condiþiile de studii:
studii universitare de licenþã absolvite cu diplo-

mã, respectiv studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã in
domeniile ºtiinþe inginereºti1 ramura de stiinta:
Inginerie civila, domeniul de studii universitare:
Inginerie civila si instalatii, domeniul de licenta :
Inginerie civila specializarea: Constructii civi-
le industriale si agricole, Cai ferate drumuri
si poduri, Constructii si fortificatii, Amena-
jari si constructii hidrotehnice, Constructii
miniere, Inginerie civila, Inginerie urbana si
dezvoltare rurala, conform fiºei postului

- vechime în specialitatea studiilor: minimum
9 ani, conform fiºei postului2

Relaþii suplimentare la sediul ºi pe SITE-ul Po-
liþiei Locale a Municipiului Craiova .

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºi-
na proprie, marca
Espero. Telefon:
0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
SC Well Done Con-
struct executã ame-
najãri interior/exterior
la cele mai bune pre-
þuri. Telefon: 0760/
986.272.
Execut masaj la domi-
ciliu Telefon: 0251/
446.535; 0760/071.644.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Pregãtesc studenþi
- elevi la contabili-
tate. Telefon: 0722/
943.220.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã în
Bucureºti (zona Dris-
tor). Telefon: 0724/
167.883
CAMERE CÃMIN

Vând camerã cãmin
str. Putnei. Telefon:
0768/437.838; 0763/
506.962.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.
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Poliþia Localã a Municipiului Craiova
organizeazã, în perioada 19-22 februarie
2016, concurs de recrutare pentru ocupa-
rea funcþiei publice de execuþie vacante:

- poliþist local, clasa a I a, gradul pro-
fesional principal: 1 post

· condiþiile de studii:
- studii universitare de licenþã absolvi-

te cu diplomã, respectiv studii superioa-
re de lungã duratã, absolvite cu diplomã
de licenþã sau echivalenta, conform fiºei
postului

- vechime în specialitatea studiilor:
minimum 5 ani, conform fiºei postului1

Relaþii suplimentare la sediul ºi pe
SITE-ul Poliþiei Locale a Municipiului
Craiova.

Poliþia Localã a Municipiului Craiova
organizeazã , în perioada 19-22 februarie
2016, concurs de recrutare pentru ocupa-
rea funcþiei publice de execuþie vacante din
cadrul Biroului Contencios Juridic si Pro-
cesare contraventii:

Consilier juridic, clasa I, gradul profe-
sional superior: 1 post

· condiþiile de studii:
- studii universitare de licenþã absolvite

cu diplomã, respectiv studii superioare de
lungã duratã, absolvite cu diplomã de li-
cenþã sau echivalentã in domeniul stiinte-
lor juridice1 conform fiºei postului

- vechime în specialitatea studiilor: mi-
nimum  9 ani, conform fiºei postului2

Relaþii suplimentare la sediul ºi pe SITE-
ul Poliþiei Locale a Municipiului Craiova.

Poliþia Localã a Municipiului Craiova
organizeazã, în perioada 19-22 februarie
2016, concurs de recrutare pentru ocupa-
rea funcþiei publice de execuþie vacante
din cadrul Serviciului Financiar-Contabi-
litate si Urmarire incasari amenzi:

- Consilier, clasa  I, debutant: 1 post
condiþiile de studii:

studii universitare de licenþã absol-
vite cu diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã, absolvite cu diplo-
mã de licenþã sau echivalenta in dome-
niul stiintelor economice1, conform fi-
ºei postului

Relaþii suplimentare la sediul ºi pe
SITE-ul Poliþiei Locale a Municipiului
Craiova.

APARTAMENTE
2 CAMERE
 2 camere semideco-
mandat Valea Roºie.
Telefon: 0251/ 361.626.
Vând apartament 2
camere- Sinaia, etaj 1,
îmbunãtãþit. Telefon:
0722/963.871
Amaradiei 2 came-
re decomandate etaj
1. Telefon: 0763/
857.756.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, microcentralã, co-
loanã apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã. Tele-
fon: 0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4
camere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3
camere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu
o camerã cãmin Cra-
iova, casã locuibilã co-
muna Periºor + de-
pendinþe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 5500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

Vând casã nouã Bor-
dei cu 700 m teren
vie, pomi sau schimb
cu apartament + di-
ferenþa. Telefon:
0752/641.487.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, preta-
bilã clinicã, pensiune,
firmã. Telefon: 0741/
219.483.

TERENURI
VÂND teren împrej-
muit zona Selgros,
750 mp, 22 Euro/
mp. Telefon: 0729/
170.160.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000 Euro.
Telefon: 0752/641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi.
Telefon: 0744/780.550.
Vând Dacia 1310. Te-
lefon: 0770/333.559;
0351/401.251.
VÂND Dac ia
1300.  Te le fon :
0754/051.988.

STRÃINE
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; - An
fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airba-
guri; - Geamuri Elec-
trice; Inchidere centra-
lizata; ABS; Servodi-
rectie; Xenon; - Interi-
or recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Re-
latii la telefon: 0765/
312.168.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã,
superîntreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici
un defect. Telefon:
0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Avantajos calorifer din
fontã, jenþi cu pneuri
pentru Dacia ºi canis-
tre. Telefon: 0251/
416.455.
Vând robot ( PLANE-
TARIA) 3 funcþii mar-
cã germanã, hainã de
piele de cãprioarã
nouã lungã. Telefon:
0752/236.667.
VÂND 40 de capre,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0747/963.794.
Ofer cãrþi de medicinã
intensivã din perioada
1975 - 2005 ºi cãrþi di-
verse domenii. Tele-
fon: 0726/392.255.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pan-
tofi militari noi piele
negru, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii prin televozor,
telefon Eboda sigilat,
piei bovinã ºi oaie
vopsite. Telefon:
0735/445.339.

Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi su-
prapuse, bocanci din
piele mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi cu
buºon de aerisire - 10
lei elementul. Telefon:
0351/800.654.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu
3 roþi - 60 lei negocia-
bil, cãruþ copil sport -
50 lei. Telefon: 0351/
181.202.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.

Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând clasoare cu tim-
bre pentru copiii. Tele-
fon: 0729/684.222.
Vând canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucã-
tãrie, servantã, biblio-
tecã, aragaz, frigider,
masã, scaune, saltea
copil relaxa. 0770/
298.240.
Vând 3 locuri de veci
în cimitirul Sineasca.
Telefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 18 ianurie 2016

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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 me-

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

Telefon: 0766/581.157.

Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimen-
siunile 185/65/14, 125
lei bucata. Telefon:
0720/880.474.
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte su-
prapuse, lucrare mar-
murã. Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor
color Philips 100 lei,
bicicletã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Roma-
neºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Cort 4 persoane,
douã compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã
îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.

Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã fri-
gorificã 5 sertare. Te-
lefon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500 W,
sobã teracotã cu toate
furniturile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri,
calorifere fontã, televi-
zor color, preþuri mici.
Telefon: 0729/977.036.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungu-
reni Telefon: 0769/
669.736.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.

Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculp-
tat. Telefon: 0769/
360.741.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circular.
Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament
mobilat Valea Roºie.
Telefon: 0351/433.875
MATRIMONIALE
Domn serios cu locuin-
þã lângã Craiova caut
doamnã serioasã pen-
tru prietenie, cãsãtorie.
Telefon: 0763/722.683

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

DECESE
Cu sufletele cerni-
te de durere, fiii
Adrian ºi Gabriel
Cerban anunþã tre-
cerea în eternitate
a celui ce a fost
tatã de neînlocuit,
CERBAN ION, în
etate de 93 ani.
Trupul neînsufleþit
este depus la Ca-
pela Bisericii Sfân-
tul Gheorghe Nou,
strada Pãltiniº. În-
mormântarea va
avea loc azi, ora
13.00, la Cimitirul
Nord din Craiova. Îl
vom pãstra în su-
fletele noastre ºi îi
vom purta o vie ºi
neºtearsã aminti-
re! De acolo de
unde este, sã ºtie
cã nu l-am uitat ºi
va avea mereu o
candelã aprinsã la
cãpãtãi! Regrete
eterne! Copiii, ne-
poþii ºi strãnepoþii.

Cu durere în su-
flet, familia anun-
þã trecerea în ne-
fiinþã a celei
care a fost fiicã,
sorã iubitoare ºi
cumnatã, lect.
univ. dr. SORINA
SORESCU. Cor-
pul neînsufleþit

se aflã în capela
bisericii Ungu-
reni. Funeraliile
vor avea loc
luni, 18 ianuarie
2016, ora 12.00, la
cimitirul Ungu-
reni. Dumnezeu
sã o odihneascã
în pace în împã-
rãþia sa!

Cu durere în suflet,
familia anunþã dece-
sul celui ce a fost
PÃTRU BARBU, în
vârstã de 77 de ani.
Corpul neînsufleþit
se aflã depus la Ca-
pela Bisericii Sfântul
Vasile cel Mare ºi
Antonie cel Mare,
cartier Brazda lui No-
vac, iar slujba înmor-
mântãrii se va oficia
azi, ora 12,00. Îi vom
purta o vie ºi neºtear-
sã amintire!Dumne-
zeu sã-l odihneascã
în pacea veºnicã!Fa-
milia îndoliatã.
CONDOLEANÞE
Sorina, chiar dacã
pentru tine timpul s-
a oprit, sufletele
noastre vor rãmâne
veºnic împreunã.
Stela, Gino ºi Sorin
SORINA SORESCU
va rãmâne pentru
totdeauna în amin-
tirea profesorilor ºi a
colegilor sãi de li-
ceu. Dumnezeu sã
o odihneascã!
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SCM Craiova a pãrãsit Cupa
Cupelor în faza optimilor de fi-
nalã, dupã ce a pierdut, sâmbãtã
searã, la Ljubljana, 23-27 în faþa
campioanei Sloveniei, RK Krim
Mercator.

Echipa pregãtitã de Simona
Gogîrlã, care trecuse în tur cu
30-29 de fosta dublã câºtigãtoa-
re a Ligii Campionilor, a înce-
put excelent disputa din depla-
sare, tabela indicând 6-1 în mi-
nutul 9.

Gazdele au revenit însã ime-
diat, au trecut la conducere, iar
la pauzã Krim conducea cu 15-
12. Pânã la final, alb-albastrele
nu au mai reuºit sã se apropie la

Handbalistele craiovenceHandbalistele craiovenceHandbalistele craiovenceHandbalistele craiovenceHandbalistele craiovence
rateazã sferturile Cupei Cupelorrateazã sferturile Cupei Cupelorrateazã sferturile Cupei Cupelorrateazã sferturile Cupei Cupelorrateazã sferturile Cupei Cupelor

mai puþin de douã lungimi, ast-
fel eºuând în tentativa de a-ºi
continua parcursul european.

Cea mai bunã marcatoare a
SCM-ului a fost Daniela Bãbea-
nu – 7 goluri, urmatã de Jelena
Zivkovici (5), Alexandra Andrei,
Alexandra Georgescu (ambele
câte 3), Simona Iovãnescu (2),
Cãtãlina Cioaric, Cristina Flori-
ca ºi Carmen Ilie-ªelaru (toate
câte 1).

De cealaltã parte, Krim a
punctat prin Tamara Mavsar –
7, Vesna Milanovic Litre – 5,
Polona Baric – 4, Marija Obra-
dovic – 3, Alja Koren – 3, Mirje-
ta Bajramoska – 2, Elizabeth

Omoregie – 2 ºi Nina Zulic – 1.
Meciul, disputat în faþa a

2.500 de spectatori, a fost arbi-
trat de danezele Karina Christian-
sen ºi Line Hesseldal Hansen, iar
delegat EHF a fost croatul Sini-
ºa Rudic.

Pentru oltence urmeazã întâl-
nirea de campionat cu HC Za-
lãu, programatã miercuri (17:30)
în urbea ardeleanã. Craiova e mai
bine plasatã în ierarhia Ligii Na-
þionale, fiind pe locul 7, cu 23
de puncte (7 victorii, 2 remize,
5 înfrângeri), în timp ce trupa
lui Gheorghe Tadici se poziþio-
neazã pe treapta a 9-a, cu 20 de
puncte (6v, 2e, 6î).

Simona Halep, singura dintre
cele cinci jucãtoare românce care
nu-ºi aflase adversara dupã trage-
rea la sorþi de vineri, deoarece pri-
mise drept oponentã o jucãtoare din
calificãrile nefinalizate în acel mo-

Simona Halep – Shuai Zhang, în primul tur la Australian Open

ment, va avea de înfruntat în run-
da inauguralã de la Australian Open,
primul turneu de Grand Slam al
anului, pe chinezoaica Shuai
Zhang, locul 132 mondial.

Cele douã s-au mai întâlnit o sin-

gurã datã, în 2012, la Indian Wells,
în primul tur, când constãnþeanca
s-a impus fãrã probleme, cu un
dublu 6-1.

Daca va trece din turul I, Halep
(locul 2 WTA ºi cap de serie nu-
mãrul 2) o va avea ca adversarã
pe învingãtoarea dintre franþuzo-
iaca Alize Cornet, locul 42 WTA ºi
Bojana Jovanovski din Serbia, lo-
cul 82 WTA.

Meciul dintre Halep ºi Zhang va
fi în aceastã noapte sau dimineaþã,
când pe terenurile de la Melbourne
vor intra ºi alte trei românce (pre-
zente pe aceeaºi parte de tablou),
dupã urmãtorul program: Irina-Ca-
melia Begu (31 WTA) – Johanna
Larsson (Suedia, 54 WTA), Ale-
xandra Dulgheru (62 WTA) –
Storm Sanders (Australia, 383
WTA, beneficiarã a unui wildcard),
Andreea Mitu (95 WTA) – Julia
Goerges (Germania, 43 WTA).

Plasatã pe partea superioarã a
tabloului, Monica Niculescu (38

WTA) a debutat în competi-
þie în aceastã dimineaþã, con-
tra braziliencei Teliana Perei-
ra (46 WTA).

Pe tabloul de simplu
masculin, România nu are
niciun reprezentant.

Iatã ºi programul români-
lor din turul I la dublu, con-
form tragerii la sorþi de ieri

Dublu (M): Horia Tecãu/
Jean-Julien Rojer (Olanda),
favoriþi 1 – Martin Klizan/
Serghei Stahovski (Slovacia/
Ucraina), Florin Mergea/Ro-
han Bopanna (India), favo-
riþi 4 – Omar Jasika/Nick Kyrgios
(ambii Australia). Tecãu ºi Mer-
gea nu sunt pe aceeaºi parte de
tablou ºi s-ar putea duela doar în
finalã.

Dublu (F): Alexandra Dulghe-
ru/Silvia Soler Espinoza (Spania)
– Yaroslava Shvedova/Samantha
Stosur (Kazahstan/Australia), Ra-

luca Olaru/Ysaline Bonaventure
(Belgia) – Jelena Jankovic/Andrea
Petkovic (Serbia/Germania), Irina-
Camelia Begu/Monica Niculescu,
favorite 9 – Dominika Cibulkova/
Kirsten Flipkens (Slovacia/Belgia).

La dublu mixt, tragerea la sorþi
nu fusese încã efectuatã, pânã la
închiderea ediþiei.

Asearã, dupã închiderea ediþiei (gr. A ºi B): Serbia – Franþa, Macedonia – Polonia / Belarus – Islanda,
Norvegia – Croaþia.

Astãzi (gr. C ºi D): Slovenia – Spania (19:15), Germania – Suedia (21:30, TVR 3) / Rusia – Ungaria
(19:00), Muntenegru – Danemarca (21:15).

În faza urmãtoare, cea a grupelor principale (I ºi II), acced primele trei clasate din cele patru grupe,
menþinându-se rezultatele directe. Se calificã apoi primele douã clasate din grupele nou formate, în

semifinale jucându-se încruciºat (1I – 2II, 1II – 2I).

DIGI SPORT 2

19:00 – BASCHET (M) –
Liga Naþionalã: Dinamo Bucu-
reºti – CS Phoenix Galaþi /
21:30 – FOTBAL Spania – La
Liga: Eibar – Granada.

DIGI SPORT 3

21:00 – FOTBAL Italia – Cupa:
Spezia – Alessandria.

DOLCE SPORT 1

21:30 – FOTBAL Spania
– La Liga: Eibar – Granada.

DOLCE SPORT 2

22:00 – FOTBAL –
Premier League:
Swansea – Watford.

EUROSPORT 1

22:00 – FOTBAL –
Premier League: Swansea –
Watford / 2:00 – TENIS –
Australian Open: ziua a 2-a.

HANDBAL (M) – CAMPIONATUL
EUROPEAN (POLONIA)

Rezultate consemnate vineri ºi sâmbãtã, în debutul competiþiei

GRUPA A

Franþa – Macedonia 30-23 (12-12)

Polonia – Serbia 29-28 (14-15)

GRUPA B

Croaþia – Belarus 27-21 (15-15)

Islanda – Norvegia 26-25 (10-11)

GRUPA C

Spania – Germania 32-29 (18-15)

Suedia – Slovenia 23-21 (16-19)

GRUPA D

Ungaria – Muntenegru32-27 (16-12)

Danemarca – Rusia 31-25 (13-13)

EUROSPORT 2

2:00 – TENIS – Australian
Open: ziua a 2-a.

TVR 3

21:30 – HANDBAL (M) –
Campionatul European, în
Polonia: Germania – Suedia.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Primul adversar al alb-albaº-
trilor în stagiul de pregãtire din
Antalya a fost FC Hallescher,
ocupanta locului 7 în liga a treia
din Germania, formaþie care ºi-a
încheiat, o datã cu acest joc de
verificare, cantonamentul de o

sãptãmânã pe Riviera Turcã.
Dupã o primã reprizã reuºitã,

Universitatea avea avantaj de
douã goluri. Jucãtorul venit în
vara trecutã din Liga a IV-a, Si-
mon Mãzãrache, a fost artizanul
acestei diferenþe. El a deschis
scorul în minutul 25, reluând din
voleu centrarea din stânga a lui
Bancu, iar Marco Engelhardt a
dublat avantajul Craiovei, cu un
lob perfect peste propriul portar,
în urma unei centrãri a lui Mãzã-
rache. Cele douã goluri, la fel ca
ºi alte ocazii ale alb-albaºtrilor au
venit în urma unor contraatacuri.

Dupã pauzã, Tobias Muller a
redus din handicap, cu un ºut fãrã
intensitate din careu, dar la care
Straton a reacþionat târziu. De
altfel, înlocuitorul lui Bãlgrãdean
nu a reuºit sã dea siguranþã coe-
chipierilor, respingând mingi care
puteau fi reþinute cu uºurinþã.

Meciul a fost întrerupt pentru
câteva minute, dupã ce cei 50 de
fani ai echipei germane au aprins
torþe pe marginea terenului. De
altfel, ultraºii nemþi au creat o at-
msoferã deosebitã pe tot parcur-
sul meciului amical, încurajându-
ºi permanent favoriþii.

O galerie de 50 de fani ai lui FC Hallescher a creat o
atmosferã specialã la amicalul cu Universitatea Craiova

din Antalya, adjudecat cu 2-1 de alb-albaºtri

Antrenorii Daniel Mogoºanu ºi
Victor Naicu au folosit echipa:
Straton – Achim (46 Dumitraº),
Acka, Iliev, Vãtãjelu, Madson,
Zlatinski, Mateiu, Bancu (56 Bã-
luþã), Ivan (90 Petre), Mãzãrache
(46 Hergheligiu).

De partea cealaltã, cei mai
importanþi jucãtori care au evo-
luat pentru formaþia din fosta
Germanie de Est au fost: croa-
tul Ivica Banovic (ex-Werder
Bremen, Freiburg ºi Nurnberg),
Acquistapace (ex-Omonia),
Marco Engelhardt (ex-Kaiser-
slautern ºi Karlsruhe) ºi golghe-
terul nigerian Osaymen Osawe
(ex-Kaiserslautern).

Urmãtorul amical al Universi-
tãþii este programat marþi, de la
ora 15.30, contra lanternei roºii
din prima ligã austriacã, Pellets
Wac Wolfsberger. Programul de
amicale al juveþilor a suferit o
schimbare, adversara de joi, 21
ianuarie, Vardar Skopje, fiind în-
locuitã cu Austria Viena.

Naicu: “Mãzãrache este pariul
nostru”

Antrenorul principal al Cra-
iovei, Victor Naicu, ºi-a expus
concluziile dupã primul amical:
“A fost un antrenament reuºit,
cu o echipã foarte ambiþioasã,
care a încercat sã joace. Con-
sider cã ne-am atins obiectivul,
pentru cã am pus în practicã

exerciþiile lucrate la antrena-
ment. De altfel, golurile au ve-
nit din astfel de faze, exersate
în cursul zilelor trecute. Ne bu-
curãm cã am debutat cu drep-
tul ºi ne dorim în continuare evo-
luþii bune în partidele de verifi-

care. Toatã lumea spune cã re-
zultatele meciurilor amicale nu
sunt importante ºi într-o oare-
care mãsurã sunt de acord cu
acest lucru. Dar þinând cont cã
victoriile îþi dau încredere pen-

tru ce urmeazã ºi nu este prea
mult timp pânã când începe
campionatul, consider cã ºi re-
zultatul este important. Mã bu-
cur cã bãieþii au fãcut un meci

bun ºi au obþinut victoria.
Ne dorim sã practicãm un
joc ofensiv, sã încercãm
sã recuperãm mingea cât
mai sus. Trebuie sã þinem
cont ºi de faptul cã nu ne-
am modificat programul
de pregãtire pentru acest
amical. Nu am cãutat sã
fie jucãtorii proaspeþi.
Este un prim cantona-
ment în care avem în ve-
dere în special pregãtirea
fizicã. Este o perioadã de
acumulare, trebuie sã ne
pregãtim pentru începe-
rea pãrþii a doua a sezo-
nului. Ne dorim sã o fa-
cem cât mai bine, astfel
încât în primãvarã sã
avem o evoluþie mai bunã
decât cea pe care am
avut-o pânã acum”.

Despre “omul meciu-
lui”, Simon Mãzãrache,
Naicu a afirmat: “Noi
avem încredere în Mãzã-
rache, ne dorim sã fie pa-
riul nostru pentru partea

a doua a sezonului. Pânã acum
s-a prezentat foarte bine, ca ºi
ceilalþi jucãtori de altfel”.

Despre atmosfera creatã de
fanii germani, Naicu a declarat:
“Nu m-au speriat, mã bucur cã

au venit într-un numãr atât de
mare la un meci amical, se
vede cã în Germania fanii sunt
fanatici, au fãcut deplasarea
pânã aici. Fotbalul se joacã
pentru suporteri. Prezenþa lor
ne-a motivat ºi pe noi. ªi la
Craiova tot timpul a fost o at-
mosferã foarte frumoasã, fãcu-
tã de suporterii noºtri. Ei nu au
avut cum sã vinã pânã aici, e
mare distanþa, dar sunt alãturi
de noi la fiecare meci”.

Bancu: “Nu îmi pare rãu
cã nu am ajuns la Steaua,
visul oltenilor este sã joace
la Craiova”

Jucãtorul care a dat asisst-ul
la primul gol al Craiovei, Nicuºor
Bancu, a vorbit despre vehicula-
tul transfer la Steaua: “Eu nu am
vorbit cu nimeni de la Steaua, au
discutat cei din conducerea clu-
bului. Sunt bucuros cã sunt la
Universitatea ºi încerc sã-mi fac
treaba cât mai bine, sã-mi iau o
revanºã faþã de evoluþiile mai
puþin bune de anul trecut. Nu îmi
pare rãu cã nu am ajuns la Stea-
ua, pentru cã eu sunt oltean ºi
dintotdeauna visul meu a fost sã
joc la Universitatea. Îmi pare rãu
cã Bawab a plecat de la noi, era
un jucãtor bun, titular în majori-
tatea meciurilor ºi ne-a ajutat
foarte mult. Dar avem jucãtori
care sã-l suplineascã ºi mergem
înainte.
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