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Salubritate Craiova: Dezinsecþie
în cartierele Lãpuº ºi Calea Bucureºti

SC Salubritatea Craiova efectueazã, în aceste zile, acþiunea
de dezinsecþie pe spaþiile verzi din cartiere. Potrivit operatorului de Salubritate, dezinsecþia zonelor verzi a fost realizatã, la sfârºitul sãptãmânii trecute, în cartierele Craioviþa
Nouã, Brazda lui Novac, Rovine ºi Bariera Vâlcii. Astãzi se
realizeazã dezinsecþia în cartierul Lãpuº, iar mâine, la zonele
verzi de pe Calea Bucureºti.
Potrivit SC Salubritate, produsele biocide folosite în
cadrul acestei intervenþii sunt Vectobac WG (larvicidare)
ºi Solfac Trio, aflate în grupa a treia de toxicitate ºi avizate de Ministerul Sãnãtãþii.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Despre „îngrijorãrile” lui Dan Barna
MIRCEA CANÞÃR
Liderul USR, deputatul Dan Barna, a
anunþat printr-un comunicat de presã cã
partidul sãu nu va vota Strategia Naþionalã
de Apãrare 2020-2024, elaboratã de CSAT,
trimisã de preºedintele þãrii, Klaus Iohannis,
cãtre aprobare în Parlament, pentru faptul
cã în documentul respectiv „corupþia devine un fenomen secundar în mod inexplicabil”. Din punctul de vedere al deputatului Dan Barna „e ca ºi cum odatã cu dispariþia lui Liviu Dragnea din prim plan
toate problemele s-au rezolvat”. Dan Barna este jurist de profesie, potrivit propriului
CV, absolvent al Facultãþii de Drept din cadrul Universitãþii Bucureºti, chiar dacã exceptând o perioadã scurtã (2000-2001), în
care menþionazã cã a fost consilier juridic, a
îmbrãþiºat alte activitãþi, realmente lucrative,
dar sã le spunem adiacente pregãtirii propiuzise. În opinia sa, „România n-a reparat
dezastrul legislativ lãsat în urmã de regimul Dragnea”. ªi cazurile de mare corupþie anchetate de instituþiile abilitate sunt
tot mai puþine, deºi „corupþia rãmâne unul
din principalele obstacole în calea dezvoltãrii acestei þãri”. În finalul comunicatului de presã Dan Barna decreteazã: „lupta
anti-corupþie trebuie sã rãmânã o prioEDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:
200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.
Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538
SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012
CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.
Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro
Internet: www.cvlpress.ro
Director:
MIRCEA CANÞÃR
Redactor-ºef:
MARGA BULUGEAN
REDACÞIA:
Laura Moþîrliche, Marga Bulugean,
Cristi Pãtru, Ana-Maria Petolescu
Sport: Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat: 0251.412.457
Publicitate: 0251.412.552
Redacþia: 0251.412.613
Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescu n-are faþã de
director, norocul lui este cã
are “spate”.

ritate a statului român”. La nivel discursiv, Dan Barna nu strãluceºte, în nici o împrejurare. E monoton, chiar tern, fãrã sclipiri retorice, deloc scutit de inerþii, improprietãþi, inadverdenþe. Retorica sa, din punct
de vedere stilistic, n-are frãgezime, e mecanizatã ºi chiar ipocritã. ªi o sã arãtãm de ce.
N-avem de unde sã ºtim ce conþine Strategia Naþionalã de Apãrare a Þãrii, dar a sugera cã eliminarea „aproape complet” a corupþiei din rândul ameninþãrilor riscurilor ºi
vulnerabilitãþilor interne, este o deficienþã
structuralã a Strategiei Naþionale de Apãrare, nu este altceva decât o exagerare gratuitã. Clamarea cu incontinenþã a corupþiei, care
fireºte existã, cum existã ºi la alþii, ne-a fãcut
mult rãu, în rapoartele MCV, de care ne-am
dorit exoneraþi. Dar dacã noi ne dorim sã
fim arãtaþi cu degetul, dezideratul, fireºte, se
împlineºte. Afirmã însã „lãutãreºte” Dan Barna cã „România n-a reparat dezastrul legislativ din Justiþie lãsat în urmã de regimul Dragnea”. Sunã ca un verdict, din
partea unui avizat. Un jurist care se respectã
este concret, când face astfel de referiri riscante. ªi enumerã una, douã, nouã, ºi aºa
mai departe, greºeli sãvârºite, dar, trecute
prin... Parlament. Nu se lanseazã în genera-

litãþi facile. Liviu Dragnea nu mai este subiect de disputã politicã de peste un an. A fost
transformat, deja, într-un paria. PSD-ul s-a
speriat de moarte de condamnarea fostului
sãu lider ºi a fãcut viraje retorice deloc avantajoase ºi discutabile moralmente. Tãrãboiul
cu „Belina”, de datã recentã, s-a dovedit în
întregime fals ºi exagerat. Trecerea din proprietatea publicã a statului la Consiliul Judeþean Teleorman s-a fãcut cu respectarea legii, iar contractul de concesiune a fost deplin legal ca ºi alte zeci ºi zeci contracte de
concesiune încheiate în þarã pentru diverse
proprietãþi publice. Rise Project a livrat un
geamantan de acte, în imagini care s-au dovedit inoperante. Dar apropos de Rise Project: parcã ºi în cazul lui Dan Barna, antreprenorul de succes, supervizorul unor conflicte de interes ºi chiar fraude, cum s-a spus
cu fonduri europene, au existat suspiciuni.
ªi ce suspiciuni! Or, ºeful USR, partidul care
a iniþiat campania „fãrã penali” a oferit la vremea respectivã explicaþii extrem de anemice, chiar ºubrede. Poate avea dreptate, poate... nu. Ce sã înþelegem acum? Cã toatã
povestea a fost o exagerare de fleacuri, basculatã acum în derizoriu? Aceastã obsedantã marotã cu corupþia, lãlãitã nu rareori fãrã

rost, nu este ceea ce îngrijoreazã omul de rând
în momentul de faþã post-pandemie. ªi ar fi
multe de spus. Încã un detaliu: nu ºtim dacã
Dan Barna a reþinut cumva numele doamnei
Sylvie Goulard, oferta guvernului francez,
dacã nu chiar a preºedintelui Emmanuel Macron, pentru postul de comisar european,
respinsã masiv de Parlamentul European, deºi
între 2001-2004 ocupase postul de consilier
al preºedintelui Comisiei Europene, Romano
Prodi. În primãvara anului 2017 fusese numitã ministru al Apãrãrii, pentru a fi obligatã
sã demisioneze la numai o lunã. Pentru faptul
cã fãcuse niºte decontãri fictive în Parlamentul European dupã 2009, când fusese eurodeputat (pe lista Modem), realeasã în 2014,
Sylvie Goulard a trebuit sã returneze sumele
respective, aferente unei jumãtãþi din anul 2014
ºi debutul anului 2015. A mai avut ºi alte „pãcate” ca deputat la Strasbourg (beneficiind
de o indemnizaþie de 8700 de euro pe lunã).
Respinsã la Bruxelles, Sylvie Goulard ºi-a pãstrat postul de director adjunct la Banca Franþei, din care inspiratã nu demisionase ºi nimeni nu-i mai pomeneºte numele, încât pânã
ºi cotidianul Liberation titra la 26 octombrie
2019: „Sylvie Goulard, un parcurs brillant
stoppe net”. Interesant, nu?

Salubritate Craiova: Dezinsecþie în
cartierele Lãpuº ºi Calea Bucureºti
SC Salubritatea Craiova efectueazã, în aceste zile, acþiunea de
dezinsecþie pe spaþiile verzi din
cartiere. Potrivit operatorului de
Salubritate, dezinsecþia zonelor

verzi a fost realizatã, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, în cartierele
Craioviþa Nouã, Brazda lui Novac, Rovine ºi Bariera Vâlcii.
Astãzi se realizeazã dezinsecþia în

cartierul Lãpuº, iar mâine, la zonele verzi de pe Calea Bucureºti.
Potrivit SC Salubritate, produsele biocide folosite în cadrul acestei intervenþii sunt

Vectobac WG (larvicidare) ºi
Solfac Trio, aflate în grupa a
treia de toxicitate ºi avizate de
Ministerul Sãnãtãþii.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Fireºte, dupã un scurt moment de tãcere, Patricia aleargã spre barul apropiat ºi revine cu altã cafea, de data
aceasta într-o ceaºcã splendidã, ieºim pe
o terasã, ºtiutã de ei, acolo unde, cu geamantanul aºezat de Andrea undeva întrun colþ, îmi savurez lichidul ºi, mai ales,
þigara al cãrei gust îl simþeam în tot organismul de mai bine de zece ceasuri...
„Adesso, stai bene, Giorgio, vero?”,
mã apostrofeazã Andrea, ca un fel de
probã în plus cã, uite, mã cunoaºte destul de bine ºi cã, aºa cum avea sã mi se
confirme ºi ulterior, avusese grijã sã-mi
pregãteascã ºi alte surprize, prelucrândo ºi pe Patricia în acest sens.
Pe Patricia o cunoscusem prin el, la
un alt congres în Italia când, noaptea târziu, fusesem chemat la recepþia hotelului ºi, apoi, cu ei doi, ne dusesem la o
bodegã unde-am rãmas pânã spre dimineaþã ca sã punem la punct proiectul unui
centru de studii luso-italo-brazilian, în
care, fireºte, depindea numai de mine,
ar fi trebuit sã implice ºi cultura românã. Apoi, cum atunci erau doar prieteni,
el asistent de limbã ºi literaturã portughezã la Universitatea Tor Vergata din
Roma, adus acolo de NelloAviella, prietenul lui Marcoºi al meu, au plecat la
Pescara sã definitiveze acel proiect pe
calculator ºi sã ne vedem, a doua zi, la
Penne, pentru a-l discuta împreunã.
Doi tineri frumoºiºiinteligenþi, cultivaþi, ambii de familii bune, cu educaþieºi
vederi foarte largi; era o bucurie sã-i ºtii
lângã tine, curioºi sã afle cât mai multe
despre ce-ai mai scris ºi ce gândeºti. Nu
ºtiam atunci cã Patricia era cãsãtoritã,
în Brazilia, la Rio, unde absolvise studiile universitare ºi fusese studenta lui Marco(...). Prietenia nu se divide. ªi nu se
comparã. O relaþie cu cineva îºi are unicitatea ei. Ei îmi sunt dragi, sunt prietenii mei mai tineri, cu ambiþiiºi elanuri pe

care eu nu prea le mai am ºi, la urma
urmei, sunt aici datoritã lor care, bãnuiam ºi aveam sã-mi dau seamã, fãcuserã
eforturi uriaºe ca sã-mi asigure aceastã
lungã cãlãtorie ºi acest sejur.
Ceea ce s-ar putea numi „aventura brazilianã” a meaîºi urma, deci, calea. Zdrobit de obosealã – însã nu era nimic nou
în asta, fãcea deja parte din felul meu de
a mã deplasa ºi de a înfrunta astfel de
evenimente din propriul destin -, urc în
maºina lor ºi ne îndreptãm spre Sao Paolo, spre micul apartament al Paolei, sora
mai micã a Patriciei, lãsat liber pentru o
noapte tocmai pentru mine.
Întâlnirea cu metropola e aiuritoare: o
lume, cea brazilianã, pe care o bãnuiam
doar din lecturi ºi din nu ºtiu ce imagerietelevizivã, m-a întâmpinat cu toatã
acea zarvã asurzitoare, la propriu, dacã
ar fi sã evoc aici numai miile de motociclete viu ºi haios colorate de pe care urlau ritmuri de samba ºi de rock de pe
niºte boxe uriaºeataºate ingenios te miri
unde. Da, îmi spun, asta e Brazilia, a
sambei ºi a exuberanþei, cãreia, peste
doar câteva zile, asociindu-i mizeria stradalã, aveam sã-i ataºezºi ceva din meleagurile mele natale.
Traficul e infernal ºi parcã altfel decât cel de la Roma ori din alt oraº italian: dezordonat, aiurea, tasat de intersecþiile unor bulevarde impunãtoare ºi
strãzi mici ºi scurte. Din afarã, mã sfidau blocuri tip „zgârie nori” ºi, repede,
realizez cã peisajul trebuie sã aibã ceva
din metropolele americane. Patricia îmi
confirmã: „Suntem în Brazilia …americanizatã, aici, în Sud ºi vei avea ocazia
sã te convingi…”
Dupã câteva încercãri ratate (îmi confirmã cã nu cunoaºte bine locaþia!), Andrea reuºeºte sã ne ducã într-un locºor
de parcare, din care, la câþiva metri doar,
reuºim sã urcãm într-un lift, de la un al

doilea subsol, ºi …ajungem în faþa unei
uºi. E apartamentul Paolei, recent cumpãrat ºi încã neamenajat definitiv, în care
voi dormi. Sunt, cred, vreo trei camere,
cochete, dar mici, o sufragerie cu mobile aruncate alandala, un dormitor unde
se aflã un pat pe care n-am timp sã-l
inspectez încã. Fac un duº, apoi Patricia mã preseazã sã mã schimb ºi sã mergem fiindcã a sunat Nello, care ne-a invitat la un restaurant tipic brazilian. „E’
Nelloche ti vuole come ospite”, mã avertizeazã Patricia.
NelloAviella, cum spuneam mai sus,
e profesor de portughezã la universitatea romanã „Tor Vergata”, un „brazilolog”, nu doar recunoscut ºi prestigios,
dar extrem de patetic ºipãtimaº, un adevãrat ambasador extraordinar al acestei
þãriºi al culturii ei; cunoscãtor din interior ºi din intimitate al istoriei ºi al culturii
braziliene, n-a scris prea multe cãrþi, nici
nu se considerã un savant, e un pedagog însã excelent, care-a reuºit sã formeze multe generaþii de tineri intelectuali
italieni ce-au fãcut, ulterior, o pasiune
pentru limba portughezã ºi pentru culturile din spaþiul acesteia. Lui Nello îi
datorez prietenia cu Marco. L-am întâlnit de câteva ori în Italia, niciodatã la
Roma, unde locuieºteºi unde m-a invitat
de atâtea ori. ªtiam cã fusese cãsãtorit,
cã are o fatã, trecutã de vârsta studenþiei. Alte detalii, nu. Niciodatã nu m-a
interesat ceva din viaþa privatã a cuiva,
chiar prieten, în afarã de ceea ce mi s-a
spus. Îmi prezentase, la ultima noastrã
întâlnire, în Italia, pe Elena, „jurnalistã”,
mi-a zis, ºi, în plus, „ilmioamore, Giorgio”, se vedea cât era de îndrãgostit.
Acum, ºtiam deja dintr-un e-mail, cã Elena îi devenise soþie. De câteva luni, iar
Andrea ºi Patricia se cãsãtoriserã cu doar
douã sãptãmâni înaintea de sosirea mea.
Ca sã vezi! Ce stranie e viaþa, uneori.

Opera Craiova revine
în faþa spectatorilor
„ªi totuºi, se cântã!” este
concertul pregãtit de Orchestra de camerã a Operei Române Craiova pentru reîntâlnirea cu iubitorii muzicii ºi
pentru deschiderea stagiunii
2020-2021.
Cele douã concerte vor
avea loc sâmbãtã, 6 iunie
2020, de la ora 20.00, la Teatrul de Varã din Parcul Nico-
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lae Romanescu ºi duminicã, 7
iunie 2020, de la ora 20.00,
în Piaþa Mihai Viteazul.
Accesul este permis în limita locurilor disponibile ºi a
mãsurilor dispuse de autoritãþi. Pentru detalii privind
modalitãþile de acces la cele
douã concerte, persoanele interesate sunt rugate sã contacteze agenþia de bilete a

Operei Române Craiova, strada Mihai Viteazul nr. 7, telefon 0351.442.471, agentiadebilete@operacraiova.ro.
Opera Românã Craiova
face un apel cãtre spectatori
sã respecte cu stricteþe regulile de distanþare fizicã ºi îi
asigurã cã vor lua toate mãsurile pentru siguranþa publicului ºi a artiºtilor.

Acum, ajungem relativ repede în plin
centru, la Sao Paolo, ºi, pe o stradã superaglomeratã, plinã de terase ºi de spaþii de trotuare ocupate cu mese, iatã-l pe
Nello, cu Elena fãcându-mi bucuros cu
mâna, aºteptându-ne pe trotuar în faþa
unei mese. Îmi explicã de parcã ºi-ar fi
dorit sã nu fi aflat încã nimic din tainele
Braziliei – ºi asta mai ales fiindcã-mi promisese cã el va fi acela care mã va iniþia
cândva în aceste taine – cã, aici, în metropolele braziliene trebuie sã faci coadã
de cele mai multe ori la câte un restaurant pentru un loc mai bun. Observ însã
cã restaurantele nu sunt închise, ci niºte
terase. Aºa sunt cele mai multe, mai ales
aici, mai în sud – la Rio e altfel ºi vei
vedea (ºtiam cã Rio e „altceva, doar era
cetatea sa idealã, din visa ºi din realitate
– deºi am uitat un detaliu, nelipsit de semnificaþie: eram în 20 august, ziua sosirii
mele la Sao Paolo, ºi ne aflam spre sfârºitul iernii; la telefon, îi cerusem, cu o
sãptãmânã înainte de plecarea din Craiova, sã-mi sugereze ce haine sã-mi iau
pentru iarna lor ºi întrebarea rãmãsese
oarecum suspendatã, ca dinspre un
…european: „Ia-þiºi tu ce vrei, acum,
aici, la Sao Paolo, sunt 28 de grade….”;
greºisem, fireºte, pregãtindu-mã ca pentru varã. Acum, pe la 9 seara, începuse
sã-mi fie frig, iar Nello m-a introdus la
perete, adicã cu faþa spre trotuar, dedesubtul unui fel de reºou, atârnat deasupra, din care cobora, direct peste mine,
un aer cald. Mi-am dat seama cã voi plãti
acest lux ºiaºa a fost.
În sfârºit, comandãm, Nelloîºi luase
în primire rolul sãu de Virgiliu ºi a trebuit sã mãnânc tot felul de ciudãþenii,
salate ºi carne. Am conchis însã repede,
spre bucuria Patriciei, cã toate au gustul
legumelor ºi al cãrnurilor de acasã, de la
mine, ce-i drept mai de demult, ºi cred
cã nu mã înºelam.
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Anunþul tãu!
S.C. PLUS ELECTRIC &
LIGHTING S.R.L. anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
,,DESFIINÞARE CORP C1, IMPREJMUIRE PARÞIALÃ ªI
CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2
CU DESTINAÞIA DE SPAÞII
DEPOZITARE, DESFACERE,
PRODUCÞIE ªI ADMINISTRATIVE’’ propus a fi amplasat în
mun. Craiova, str. Ana Ipãtescu, nr. 145, jud. Dolj. Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM
Dolj, Craiova, strada Petru
Rareº, nr. 1 ºi la sediul S.C.
PLUS & LIGHTING S.R.L., municipiul Craiova, bd. ªtirbei
Vodã, nr. 29, bl. A3, sc.1, ap. 54,
Judeþul Dolj, în zilele de luni
pânã joi între orele 08:00-16:00
ºi vineri între orele 08:00-14:00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr. 1.
CÎNTÃRAªU VICTORINA
anunþã propunerea preliminarã privind elaborarea PUZ Reglementare zona B-dul Dacia
aferentã nr. 28A, 28B, 28C. Publicul este invitat sã transmitã
observaþii asupra documentelor expuse disponibile pe
www.primariacraiova.ro, secþiunea informaþii utile – Urbanism pãnã la data de 14 iulie
2020 la sediul primãriei Municipiului Craiova din str. A. I.
Cuza, nr. 7.

publicitate
VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând (schimb) apartament Craiova ºi
casã Pleniþa cu apartament 4 camere
Craiova central, et. 1
+ diferenþa. Telefon:
0351/802.305.
CASE

Vând casã frumoasã
în comuna Vîrtop, judeþul Dolj. Telefon:
0745/602.001.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Periºor, cadastru, anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Proprietar, vând casã
nouã, BORDEI. Telefon: 0752/641.487.
Vând casã Cioroiaºi
+ anexe, teren 3000
mp. Telefon: 0765/
152.614.

TERENURI

Vând loc pentru casã
la 10 km Craiova (ºi
alte construcþii diverse). Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren Predeºti,
800 mp, utilitãþi, pitoresc, ideal pentru
casã sau casã de vacanþã. Telefon: 0773/
996.446.
Vând teren 2000 mp
(locuri de casã intravilan cu toate utilitãþile
apã, canal, electricitate, gaze) Cârcea - situat în faþa vilelor de
la ieºirea din Comuna Cârcea pe dreapta spre Craiova. Telefon: 0720/231.610.
Vând teren intravilan
SC Avioane Sa
Craiova, suprafaþã
1,25 Ha. Telefon:
0769/456.241.

Vând 2 terenuri langa FABRICA DE
TERMOPANE ,,Q
FORT” – GARA
PIELESTI pt. investitii 5000 m. Pret negociabil. Telefon:
0752/641.487.
Vând loc de casã
500 mp, intravilan
Criva, asfalt, pomi
fructiferi, posibilitate
apã curentã. Telefon:
0745/043.152.
Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon: 0722/943.220.
Vând, inchiriez,
schimb teren, Calea
Bucuresti, km 10,
1000m-2000m, deschidere 35m, dupa
Peugeot. Telefon:
0773/996.446.

AUTO

Vând DACIA 1310
cu toate taxele la
zi. Telefon: 0727/
884.205.
Vând ML 320 din august 2007- 250.000
Km. Preþ 8000 Euro,
full options, MERCEDES 270 din 2004
Numere Italia, preþ
3000 E, KIA Karnivale 7 locuri- 3000 E. Telefon: 0765/561.809;
3533770710.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând palmieri la ghiveci anul II, arbore de
mãtase, leandru, lãmâi anul I de fructificare, pomi fructiferi la
ghiveci, gutui, pãr,
nuc, trandafiri. Telefon: 0784/893.160.
Vând porþi metalice în
stare bunã. Comuna
Goieºti, Dolj. Preþ negociabil1600RON.Telefon: 0722/233.332.
Vând lucrare boltitã cimitirul Sineasca. Telefon: 0752/236.667.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã
decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte
speranþa unui „job”.
Sunã la telefon
0251/438.440 ºi vino
în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand la
cel mai bun preþ.
Cu noi vei avea
propriul „job”!
Maºinã de cusut Ileana cu pedalã- 250 lei,
cuverturã pluºatã
grena ºi 2 carpete
pentru fotolii – 150 lei,
covor persan 220/
210 – 100 lei, sãpun
de casã 5 lei /kg. Telefon: 0770/303.445.
Vând robot bucãtãrie
cu bol 6,5l inox, oglindã cristal 160/80 cm,
cuier hol, aþã cusut
goblen, hainã piele
întoarsã cãprioarã nr.
50. Telefon: 0752/
236.667.
Vând bibliotecã
lemn, 2 fotolii VINTAGE, 1 aparat radio - pikup, 1 masã
12 persoane, 6 scaune, 1 birou, 1 maºinã de cusut (Rusia),
2 seturi inox (noi)
crãtiþi - Italia, 2 undiþe de pescuit. Preþuri
mici. Telefon: 0729/
684.222.
Veiozã, calorifer
electric, aerotermã,
piedestal, noptierã,
toaletã cu oglindã,
masã, scaune, dormezã, pat saltea relaxa. Telefon: 0351/
170.085.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie, polizor unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu 20 litri noi, arzãtoare gaze sobã
D 600, alternator
12V nou, Pick-up
Tesla cu boxe, dozã
nouã de rezervã,
discuri cu muzicã diferitã. Telefon: 0251/
427.583.
SCHIMBURI DIVERSE

Schimb aparaturã
foto laborator, cu
televizor în funcþie. Telefon: 0351/
181.202.
DIVERSE

Pensionar cu pensie
micã rog persoanã
care are posibilitatea
sã doneze televizor,
preþ mic. Telefon:
0351/181.202.

OFERTE ÎNCHIRIERI

PROPRIETAR, inchiriez apartament 3
camere, decomandat, complet mobilat
ºi utilat, Zona George Enescu, Energetic. Telefon: 0740/
991.323.
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Cristi Albeanu, amintiri din
fotbalul anilor 90
Fostul atacant de la Electroputere, FC Naþional, FC Argeº
ºi Gloria Bistriþa, FC Bihor ºi Jiul Petroºani este un mare
regret: cã nu a jucat ºi la Universitatea Craiova
Fost atacant în Liga I în anii
90, cu 250 de meciuriºi 70 de
goluri marcate la Electroputere,
FC Naþional, FC Argeº ºi Gloria
Bistriþa, FC Bihor ºi Jiul Petroºani, Cristian Albeanu (48 de ani)
este un mare suporter al Universitãþii Craiova, pe care o vede
favoritã la titlu, alãturi de FCSB.
El motiveazã pãrerea prin faptul
cã aceste douã echipe au loturi
cu o medie mai scãzutã de vârstã faþã de CFR Cluj, iar acest
luru va conta dupã o pauzã neobiºnuit de lungã, de 3 luni.
”CFR are o echipã cu o medie de vârstã de 28-28 de ani ºi
se va juca din 3 în 3 zile, nu le va
fi uºor. La CFR Cluj pot pica
anumiþi jucãtori, nimeni nu poate fi sigur cum va fi, dar sunt
ºanse mari sã nu reziste. În
schimb, Craiova ºi FCSB nu au
aceastã problemã, au jucãtori tineri. Cu Koljic, Bãrbuþ, Mihãilã
ºi Ivan, pe care-i poþi roti, dacã
joci cu 2 vârfuri, poþi face faþã.
Atuul acesta îl are ºi FCSB, al
jucãtorilor tineri ºi viguroºi. Miaº dori sã le transmitem bãieþilor
lui Bergodi suflul pe care nu l-au
avut în ultimii ani, pentru cã puteau ºi atunci sã facã pasul spre
titlu, dar nu au reuºit sã preia
entuziasmul fanilor” a declarat
Albeanu, la Oltenia TV.

Mare fan al ªtiinþei

Cristian Albeanu are un mare
regret în carierã, cã nu a jucat
pentru echipa sa de suflet, Universitatea Craiova, pe care a susþinut-o dintotodeauna, din copilãrie, inclusiv când era jucãtor,
dar ºi acum, el fiind stabilit la
Petroºani.
”Au fost aduºi atunci jucãtori
din alte pãrþi, precum Ungur sau
Radu Niculescu, iar eu sau Dãnciulescu, Adrian Ilie sau Sabin
Ilie nu am jucat acolo. Au fost
discuþii de câteva ori sã ajung la
Craiova, este un mare of al meu

cã nu am jucat la ªtiinþa. Ce bãtaie îmi luam când eram mic de
la mama când mã prindea cã
plângeam cã pierdea Craiova.
Îmi spunea cã jucãtorii câºtigã
bani, iar eu mã îmbolnãvesc de
suferinþã. La ºcoalã la desen ne
dãdeau sã desenãm raþe sau nu
ºtiu ce, iar eu desenam stadionul Central, pe care încã nu-l
vãzusem pe viu. Mi-a dat profesoara nota 4 ºi mi-a spus sã
vin cu mama la ºcoalã. Universitatea Craiova ne-a rãmas în
suflet tutoror din familie, aºa am
moºtenit de la tata ºi aºa e ºi fiul
meu, suntem 3 generaþii ºi venim ºi acum la meciuri pe Ion
Oblemenco. ªi poate o sã fim 4
generaþii pe stadion, când voi avea
nepoþi” spune Cristi Albeanu.

Idolul sãu, Cãmãtaru

Fiind vârf de atac, l-a avut ca
idol pe fostul mare atacant al
ªtiinþei, al României ºi al lui Dinamo, Radion Cãmãtaru, despre
care îºi aminteºte: ”S-a pregãtit
o perioadã la noi în Valea Roºie,
înainte de a se transfera la Charleroi. El a fost modelul meu ca
jucãtor el, dar evident cã nu mam putut apropia de valoarea lui.
Ce m-a frapat prima datã au fost
gambele lui, pur ºi simplu nu-i
intrau jambierele pe picior. Mi sa pãrut extraordinar de mare, era
stâncã”. Albeanu este nãscut la
Târgu Cãrbuneºti, la 65 de kilometri de Strehaia, localitate de
unde originar Doru Cãmãtaru.

A fãcut parte din ”Gaºca din
Valea Roºie”

Cristi Albeanu a fãcut parte din
echipa lui Electroputere care a
prins cupele europene în primul
an de Divizia A, dupã douã promovãri consecutive, din Divizia
C în Divizia A. În acei ani, la Electro au jucat fotbaliºti precum:
Adrian Ilie, Sabin Ilie, Dãnciulescu, Gabi Popescu, Claudiu

Rãducanu, Fane Nanu, George
Biþã, Claudiu Niculescu, Samir
Zamfir sau Ionel Gane.

Gicã Craioveanu a primit o
mânã de la ajutor sã devinã
golgheter

Albeanu a povestit cã duelurile Electro – Unievrsitatea erau
dure, însã a fost unul ºi mai lejer, în ultima etapã, când Gicã
Craioveanu a marcat de 3 ori ºi
a ieºit golgheterul campionatului.
”Pe vremea aia se puneau la
masã nea Romicã de la Braºov
ºi cu nea Jean de la Bistriþa ºi
hotãrau cine sã pice. Electro era
în cãrþile lor, dar au vãzut cã nu
au ce sã ne facã, eram o piatrã
tare, în primul an am terminat pe
locul 3, în faþa Universitãþii Craiova. Al doilea campionat am ratat la mustaþã cupele europene.
În Valea Roºie cine scãpa cu doar
2-3 goluri se felicita. Noi aveam
echipã tare atunci. Erau jucãtori
despre care ºtiai cã vor ajunge
mari, precum Adi Ilie, Sabin,
Danciu (Dãnciulescu, n.r.), Rãducanu. Unora le-am mai dat niºte capace ºi eu, dar le-au folosit.
În acea vreme erau echipe care
fãceau 15 blaturi pe campionat.
Noi nu ne-am dat la o parte nici
cu Universitatea. Numai în ultima etapã, am bãtut noi cu 5-4,
când a ieºit Gicuþã Craioveanu
golgheter, pentru cã ºi prin partea cealaltã marca Axinia pe bandã
rulantã. Portarul Liviu Preduþ
punea zidul pe partea opusã ºi
Gicã ne-a dat vreo 3 goluri din
loviturã liberã”.

În fieful lui ”Tata Jean” erau
super-condiþii

Despre experienþa la Gloria
Bistriþa, Cristi Albeanu a confirmat cã erau toate condiþiile
pentru jucãtori, de la prime ºi
salarii, pânã la portbagaje pline
de produse ºi ajutor din partea
arbitrilor.
”La Bistriþa am ajuns prin relaþia lui Florin Halagian cu Jean
Pãdureanu, m-au împrumutat de
la FC Naþional pentru ultimele 6
etape sã scãpãm Bistriþa de la
retrogradare, dar am ajuns acolo mai o datã cu Predatu ºi Marius Popescu de la Cluj. A fost
foarte bine la Bistriþa, nea Jean
s-a bucurat cã eram oltean de-al
lui. Ne-am salvat, am dat ºi câteva goluri. Riscam cu douã vârfuri, eu ºi Predatu, cã era disperarea mare ºi arbitri erau cu noi.
Când a plecat tata de la Bistriþa îi
bãteau farurile prin brazi, cã era
portbagajul plin cu carne, cârnaþi,
tot, dar i-am spus lui nea Jean
cã nu aveam nevoie, cã ai mei
aveau de la þarã. Am lucrat acolo
cu fostul mare fotbalist Remus
Vlad, cu regretatul CFR-ul, Constantin Cârstea” povesteºte fostul atacant.

La FC Argeº, nici Dobrin nu era
tratat precum Constantin
Stroe
În perioada petrecutã în Trivale, Albeanu nu s-a bucurat de
mare apreciere din partea marelui Gicu Dobrin ºi a fost uimit de
respectul uriaº de care se bucura la FC Argeº directorul uzinelor Dacia, Constantin Stroe, dar
ºi de tupeul lui Adi Mutu, care
era practic un copil pe vremea
aceea.
”De cei dispãruþi numai de
bine, dar parcã am simþit o distanþare, nu neapãrat o rãutate din
partea lui Gicu Dobrin. Poate a
fost numai o impresie de a mea,
deºi nu cred. Jucasem la Naþional ºi mai veneau guvernatorul
Mugur Isãrescu ºi viceguvernatorul Vlad Soare, dar nu ne ridicam. La Argeº, când a apãrut
Constantin Stroe toatã lumea s-a
ridicat în picioare, de la masor la
antrenor ºi la cãpitanul echopei,
iar eu am rãmas pe scaun. Nu lea picat bine ºi în douã luni m-au
executat. Dãdusem 2 goluri întrun meci de Cupã ºi jucasem doar
5 minute, dar mi s-a spus cã a
fost frecþie la picior de lemn. Mam gândit cã le stricasem planurile totuºi în acel meci. A fost o
bucurie sã joc pentru încã o mare
echipã. Adi Mutu era ºi el acolo,
dar încã nu juca. Mare tupeu. Iam dat o centrare nu foarte bunã
la un antrenament ºi ce a mai þipat, zicea cã vreau sã-l lucrez,
bagabonþealã. I-am spus cã, bãi,
fraiere, vreau sã te învãþ sã preiei, de-aia þi-o dau aºa”

Hanganu, mai bun ca toþi,
Radu Niculescu juca ”pe pile”

Chiar dacã a jucat la FC Na-

þional alãturi de fotbaliºti importanþi la acea vreme, Cristi Albeanu a rãmas impresionat de
calitatea lui Ovidiu Hanganu,
fost golgheter la Corvinul,
ajuns apoi la Victoria ºi Dinamo ºi, dupã o perioadã în strãinãtate, la Cercle Bruges ºi
Samsun, a jucat pentru formaþia din Cotroceni.
”Eram atacanþi la FC Naþional: eu, Luþu, Matincã, Dunã,
Hanganu, Radu Niculescu,
Ceauºilã, la jumãtatea anilor 90.
Jucam eu cu Dunã în faþã, apoi
l-au retras pe Marin Dunã în
spatele meu ºi al lui Radu Niculescu, dar de departe cel mai
fotbalist dintre toþi atacanþii era
Ovidiu Hanganu, era peste noi
toþi ca valoare. Avea tehnicã,
execuþii, tot. Dar era mai golãnaº ºi nu-l înghiþea Florin Halagian, nu l-a bãgat în 3 meciuri
în 2 ani”.
În schimb, Albeanu nu a avut
cuvinte prea frumoase despre
colegul sãu din atacul lui FC
Naþional, Radu Niculescu: ”Juca
la Naþional pentru cã venea în
tribune viceguvernatorul BNR,
Vlad Soare ºi dãduserã o cãruþã
de bani pe el celor de la Sibiu.
Când l-au anunþat rezervã la un
meci, la Bruges, în Cupa UEFA,
ºi-a luat geanta ºi a plecat din
vestiar. Când ne-am întors la Bucureºti, nu a mai lipsit un an din
echipã. Eram frustrat cã l-a luat
Craiova, plãtind ºi o sumã mare
de bani pe el (500.000 de dolari,
cel mai mare transfer din România pânã atunci, în 1995, n.r.),
iar eu a trebuit sã plec de la Electro la FC Naþional, deºi þineam
de mic cu Craiova”. Radu Niculescu a mai jucat la Rapid, Dinamo, Steaua ºi Galatasaray.

