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Sorin Cehan 

Pentru alegerile preziden]iale
din noiembrie, Ministerul rom=n
de Externe va organiza 55 de
sec]ii de vot `n Italia. Senatorul
PSD Titus Corl\]ean a acuzat
PDL c\ m\re[te num\rul sec]iilor
pentru a frauda alegerile [i c\
vrea s\-[i pun\ oameni fideli la
conducerea noilor sec]ii. PDL a
replicat c\ prin m\rirea num\rului
de sec]ii, mai mul]i rom=ni vor
putea vota, acuz=nd PSD-ul c\
vrea s\ `ngr\deasc\ votul din
diaspor\.

~nfiin]area mai multor sec]ii de
vot este, f\r\ `ndoial\, un lucru
bun. Dar care e miza `n diaspor\?

Statisticile ne spun c\ de
fiecare dat\ c=nd num\rul de
sec]ii de vot a fost m\rit, num\rul
aleg\torilor a sc\zut. La ultimele
alegeri, `n 16 sec]ii au votat 2000
de oameni. La o m=nu]\ de
voturi, manipularea sau fraudarea
chiar nu mai conteaz\.

La 11 ani,
Emanuela
dubleaz\
filme `n
italian\
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Deputa]ii [i senatorii au aprobat
mo]iunea de cenzur\ "11 `mpotriva
Rom=niei", iar Guvernul Boc II a fost
demis. Urmeaz\ ca pre[edintele
B\sescu s\ numeasc\ un nou premier.
Liberalii l-au propus pe primarul
Sibiului, Klaus Johannis.

Guvernul
Emil Boc
a c\zut pag.

3

Frauda mic\

Medicii fug de
spitalele din ]ar\ 

Un medic emigrant
poate ajunge s\ c=[tige
`ntr-un spital din Europa
de Vest p=n\ la un milion
de dolari pe an.

Na]ionala, umilit\
`n Serbia

Tricolorii au fost
surclasa]i la Belgrad, scor
0-5. Plavii merg la Cupa
Mondial\, iar noi mai
st\m `nc\ o dat\ pe tu[\.

pag. 31 pag. 38

Criza scumpe[te
alimentele      

~n România, produsele
se scumpesc [i pe timp de
criz\. ~n primele nou\ luni
ale anului, costurile vie]ii
au crescut cu peste 5%. 
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{tirea despre cununia lui
Crina Antonescu [i Adina V\lean
a fost ob]inut\ `n exclusivitate de
Miruna C\jv\neanu, radactor
Gazeta Rom=neasc\ [i corespon-
dent HotNews.ro `n Italia. Dup\
publicarea [tirii, agen]iile de
pres\ l-au asaltat pe
preziden]iabilul liberal, cu `ntre-
barea: De ce Italia? Antonescu a
spus, scurt: "Da, m-am c\s\torit
la Tivoli. A fost foarte frumos",
apoi a spus c\ a preferat Italia
"din mai multe motive", pe care
a preferat `ns\ s\ nu le
men]ioneze.

La ceremoniea de s=mb\t\ 10
octombrie, celebrat\ de p\rintele
Ion Florea de la Biserica "Sfin]ii
Ioachim [i Ana" din Tivoli au
participat circa 20 de persoane,
printre care [i Dinu Patriciu, au
declarat mai mul]i rom=ni afla]i
la acel moment `n zon\.

"Descoperirea" a fost f\cut\
de un grup de rom=ni [i italieni
veni]i la botezul fiului lui Iulian
Manta, lider sindical la Roma. Ei
au declarat c\, la intrarea `n bis-
erica din Tivoli, au observat un
grup de circa 20 de persoane,
printre care l-au recunoscut pe

Crin Antonescu, `mbr\cat `n cos-
tum de mire [i Dinu Patriciu.

Martorii au declarat c\ Adina
V\lean era `mbr\cat\ `ntr-o
rochie clasic\, alb\, [i nu avea
voal pe cap, iar mirele `ntr-un
costum elegant negru. Dup\
c=teva minute de a[teptare `n fa]a
bisericii, grupul s-a `mbarcat
`ntr-un microbuz. Dupa plecarea
grupului, `n biseric\ au r\mas
aranjamentele florale: trandafiri
albi si roz.

Cei doi s-au c\s\torit civil la
Bruxelles la 25 septembrie, `ntr-

o ceremonie privat\, na[ii de
cununie fiind Daniela Cr\snaru [i
Alessandro Benini. La Bruxelles,
evenimentul a avut loc atunci la
consulatul Rom=niei, petrecerea
desf\[ur=ndu-se la un restaurant
din capitala Belgiei. Adina
V\lean a declarat ca nu va prelua
numele so]ului. 

Cioroianu [i Argint

Crin Antonescu, v\duv [i tat\l
unei feti]e, a cerut-o `n c\s\torie
pe Adina V\lean pe 25 iunie, dar

rela]ia dintre ei dureaz\ de ani
buni. Rela]ia a fost dezv\luit\
presei abia `n prim\vara acestui
an, cu ocazia nominaliz\rilor
PNL pentru Parlamentul
European. 

Dezv\luirea a pornit `n ajunul
negocierilor pentru listele la
europarlamentare, c=nd fostul
ministru de externe, penelistul
Adrian Cioroianu, nemul]umit de
faptul c\ nu a mai fost inclus pe
list\, a declarat presei c\ "dac\
tax\m nepotismul altor partide,
nu e tocmai corect s\ punem pe
liste so]ii, viitoare so]ii sau
oameni care l-au sus]inut pe Crin
Antonescu". Afirma]ia, pe un
post privat de televiziune, f\cea
referire la faptul c\ Adina V\lean
fusese propus\ pe locul doi al lis-
tei PNL la europarlamentare.

Crin Antonescu afirma c\ "`n
leg\tur\ cu afirma]iile lui Adrian
Cioroianu, ]in s\-i amintesc c\ nu
eu am f\cut eurolista `n 2007, nu
eu am f\cut-o pe Adina
vicepre[edint\ a grupului liber-
alilor din Parlamentul European
[i nu eu am f\cut-o raportor euro-
pean pentru legea roamingului.
Nu [tiu de ce Adrian Cioroianu
nu dore[te s\ fac\ referiri la
cuno[tin]a sa, Costic\ Argint, la
cum `l vede liderul liberalilor
europeni, Graham Watson. Poate
am afla lucruri interesante".

Crin Antonescu, cununie la Tivoli
Crin Antonescu, pre[edintele

PNL [i candidat la pre[edin]ie, [i
Adina V\lean, europarlamentar
liberal, [i-au f\cut cununia reli-

gioas\ la Tivoli, l=ng\ Roma, `n bis-
erica p\rintelui Florea. De[i totul a
fost ]inut `n mare secret, nunta[ii
din politic\ au fost z\ri]i de invita]ii

la un botez. Crin Antonescu s-a
c\s\torise civil, tot `n secret, cu
Adina V\lean, la Bruxelles, pe 25
septembrie, la Bruxelles.

NU ÎNCERCA SĂ REZOLVI SINGUR!
Ai încredere într-o echipă de profesioniști specializaţi care nu te costă nimic
costurile noastre sunt complet acoperite de companiile de asigurări.

Nu plătești pentru
• studiul și gestionarea practicii
• consultanţă și asistenţă legală
• vizite medicale, de specialitate, diagnostic și terapii de reabilitare
• medici legiști la dispoziţia ta
• serviciul de programare a vizitelor la dispoziţia ta

Ţine minte, dacă ai un accident important, ne ocupăm noi de cheltuielile cele mai
urgente și de toate procedurile birocratice și dacă ești o îngrijitoare și ai suferit un
accident, avem o soluţie foarte bună pentru tine.

Adresează-te cu încredere la centrele noastre pentru o consultanță
gratuită pe probleme de accidente și medicale

www.centririunitiinfortunistica.info
periti@centririunitiinfortunistica.info

mobile: 327 5690267

accident rutier?
accident de muncă?
accident domestic?
caz de malpraxis medical?

Ai suferit un
accident rutier?

Centri Riuniti Infortunistica un sediu și un spital
poliambulator în orașul tău.

Potrivit unui sondaj
CSOP comandat de
PD-L, dat publicita]ii

pe 12 octombrie, Crin An -
tonescu ar ob]ine 13% din
voturi, [i s-al clasa al treilea,
dup\ Traian B\sescu (37%) [i
Mircea Geoan\ (24%), `n
cursa pentru Cotroceni, deci
nu ar intra `n turul doi.
Potrivit unui sondaj CCSB,
comandat de IMAS, dat pub-
licit\]ii pe 5 octombrie,
inten]ia de vot din turul întâi
al preziden]ialelor, progra-
mat pentru 22 noiembrie, ar
fi de 31% pentru B\sescu,
20% pentru Geoan\ [i 18%
pentru Antonescu.

Adina V\lean [i Crin Antonescu, cununie `n secret la Tivoli



Social-democra]ii sus]in c\
PD-L s-ar preg\ti s\ fure alegerile
preziden]iale `n diaspora. Sena -
torul Titus Corl\]ean a apreciat pe
9 octombrie c\ propunerea fo[tilor
colegi de guvernare de supli-
mentare a num\rului sec]iilor de
votare din str\in\tate este o `ncer-
care de fraud\. 

Parlamentarii democrat-liberali
pentru diaspora declarau la
sf=r[itul lunii septembrie c\ vor
sugera Guvernului s\ dubleze
sec]iile de votare.

"Avem o serie de informa]ii
extrem de preocupante cu privire
la o tentativ\ de fraudare a
alegerilor de c\tre Emil Boc [i
echipa sa guvernamental\ a PD-L,
`n sec]iile de votare din str\in\tate.
Avem informa]ii cu privire la
solicitarea [i ac]iunea domnului
Emil Boc `n interiorul Guvernului
[i solicitarea adresat\ MAE de a
preg\ti [i aproba o cre[tere extrem
de consistent\ a sec]iilor de votare
`n str\in\tate", a spus Titus
Corl\]ean, senator PSD, pre[edin-
tele Comisiei pentru Politic\
Extern\ din Senat. 

Corl\]ean a sus]inut c\ PD-L va
`ncerca fraudarea `n ]\rile cu cele
mai numeroase comunit\]i de
rom=ni: Italia, Spania [i Republica
Moldova. 

"Este vorba de o cre[tere de la

190 la peste 400, dintre care cele
mai multe `n Italia, Spania [i
Republica Moldova. 

~n Spania, num\rul sec]iilor de
votare va cre[te de 10 ori, de la 9
la 90, de [ase ori `n Italia, de la 16
la 90, [i o cre[tere de asemenea
consistent\ `n Republica Moldova
- 25 de sec]ii de votare, fa]\ de
doar 4 c=te au func]ionat ultima
oar\", a precizat Corl\]ean. 

Corl\]ean a spus c\ ambasada
din Spania ar fi solicitat supli-
mentarea cu 30 de sec]ii de votare,
iar cea din Italia 40 de sec]ii de
votare, sub condi]ia c\ ar avea

suficient de mult timp pentru
organizarea lor [i vor fi resurse
financiare [i umane.

Totodat\, el a mai spus c\ pre-
mierul dore[te ca la pre[edin]ia
sec]iilor de votare din str\in\tate
s\ nu mai fie desemna]i diploma]i,
ci persoane din asocia]iile
rom=ne[ti apropiate PDL.

Corl\]ean l-a chemat pe min-
istrul interimar al Afacerilor
Externe, C\t\lin Predoiu, la
audieri `n Comisia de politic\
extern\, precum [i pe secretarul de
stat, Eugen Tomac. Senatorul PSD
a precizat c\ declara]ia sa

reprezint\ un avertisment pentru
premierul Boc, dar [i un apel pen-
tru corpul MAE de a nu se impli-
ca `ntr-o astfel de ac]iune de frau-
dare a alegerilor din 22 noiembrie
[i s\ se `mpotriveasc\ `n Guvern
unei aprob\ri a supliment\rii
sec]iilor.

Replica lui Boc

Emil Boc a r\spuns acuza]iilor,
declar=nd c\ hot\r=rea s-a luat `n
prezen]a PSD, c=nd social-
democra]ii erau `nc\ la guvernare.  

"~n [edin]\ de guvern, `n
prezen]a PSD s-au discutat
aspectele sec]iilor de votare din
str\in\tate [i ̀ i rog s\-[i aminteasc\
acest lucru. Dac\ nu, st\ martor
stenograma de [edin]\. 

C=nd am decis s\ punem la dis-
pozi]ia rom=nilor din str\in\tate
oportunit\]i de vot, adic\ s\ fie
organizate sec]ii de votare c=t mai
aproape de locul unde ei se afl\
pentru a li se putea permite
exercitarea dreptului la vot, acest
lucru a fost discutat `nc\ din
perioada `n care PSD era la
guvernare, cu to]i mini[trii la
mas\. S-a luat hot\r=rea atunci, `n
prezen]a lor, de a multiplica, acolo
unde este posibil, num\rul
sec]iilor de votare", a precizat
Emil Boc.
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Dan Nica [i-a pierdut postul de ministru de Interne (iar PSD a ie[it din Guvern)
dup\ ce a acuzat PD-L de preg\tirea fraud\rii alegerilor. Acum subiectul se mut\
`n diaspor\. Senatorul PSD Titus Corl\]ean a declarat vineri c\ a intrat `n posesia
unor informa]ii potrivit c\rora ar exista tentative de fraudare a alegerilor [i c\ pre-
mierul Emil Boc ar fi cerut dublarea sec]iilor de votare din str\in\tate, care s\ fie
conduse de oameni apropia]i PDL, [i nu de diploma]i.

PSD: PD-L va frauda
alegerile `n diaspora  

Emil Boc [i Titus Corl\]ean au avut o polemic\ legat\ de num\rul de sec]ii de vot din diaspora

Ambasadorul a cerut sec]ii suplimentare 

Ambasadorul Rom=niei la Roma, R\zvan Rusu, a cerut ca la
alegerile preziden]iale din acest an s\ fie suplimentate sec]iile de
votare pentru rom=nii din Italia, a informat Radio Rom=nia
Actualit\]i. Potrivit ambasadorului, sec]iile vor fi amplasate pe
`ntreg teritoriul italian, chiar [i `n regiunile din sud [i `n insulele
Sicilia [i Sardinia. De asemenea, pentru prima dat\, exist\ posibil-
itatea deschiderii unor sec]ii de votare [i `n unele ora[e cu comu-
nit\]i de rom=ni mai mari din regiunea Lazio, a precizat
ambasadorul.

" Ambasada, `mpreun\ cu consulatele generale, a trimis prop-
unerile c\tre autorit\]ile de Bucure[ti. Ideea de baz\ este de
cre[tere a num\rului de sec]ii de votare, comparativ cu sec]iile de
votare organizate la alegerile parlamentare din anul 2008, c=nd,
atunci, `n 2008, a fost cel mai mare num\r de sec]ii de votare
organizat `n Italia, `ncep=nd cu 1990", a declarat R\zvan Rusu.

PD-L Diaspora

Pre[edintele PD-L Diaspora,
deputatul William Br`nz\,
solicita Guvernului `n luna sep-
tembrie suplimentarea sec]iilor
de votare la alegerile prezi -
den]iale pentru rom=nii din
afara grani]elor ]\rii. Cele mai
multe solicitari au fost f\cute
pentru Spania, Italia, Grecia,
Portugalia, Republica
Moldova. William Br`nz\ argu-
menta propunerea prin faptul
c\ rom=nii din str\in\tate tre-
buie s\-[i exprime votul far\ a fi
nevoi]i s\ parcurg\ sute de kilo-
metri p=na la cea mai apropiat\
sec]ie de votare. Pre[edintele
PD-L Diaspora cerea un total
de 448 de sec]ii de votare `n
str\in\tate. La ultimele alegeri,
organizate pentru Parlamentul
European, Gu vernul a deschis
190 de sec]ii de votare `n dias-
pora. Acum ministrul interimar
de Externe, C\t\lin Predoiu, a
anun]at c\ `n diaspor\ vor fi
294 sec]ii de vot, dintre care 60
`n Italia.
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Declara]ie politic\

Senatorul PSD, Titus
Corl\]ean, de[i este pl\tit [i
obligat s\ vegheze la respectarea
drepturilor rom=nilor, sacrific\
dreptul de vot al cet\]enilor
rom=ni din afara grani]elor ]\rii
pentru simplul motiv c\
b\nuie[te c\ ace[tia nu vor vota
pentru PSD. 

~n loc s\ se lupte cu
ini]iativele guvernului Boc pen-
tru sprijinul rom=nilor de pre-
tutindeni [i a dreptului la vot al
acestora, PSD trebuie s\ se
`ntrebe de ce nu voteaz\ cu ei
majoritatea rom=nilor care au
plecat din Rom=nia? {i de ce,
pentru asta, trebuie s\ li se
`nchid\ pur [i simplu gura? 

Noi, rom=nii care tr\im `n
afara frontierilor nu suntem
"PSD-i[ti", "PDL-i[ti", "PRM-
i[ti" sau "PNL-i[ti". Suntem
rom=ni, [i a[a trebuie s\ ne
perceapa Pre[edintele Rom=niei,
Guvernul [i Parlamentul. Nu tre-
buie s\ fim sanc]iona]i [i nici rec-
ompensa]i pentru c\ avem o ori-
entare politic\ sau alta, ave]i
obliga]ia s\ nu ne mai `ngr\di]i
dreptul de a vota! 

PSD bate c=mpii c=nd spune
c\ urnele de vot sunt suficiente.
P=n\ acum, rom=nii din Italia au

fost nevoi]i s\ stea la m=na unor
statistici elaborate de ni[te
incompeten]i. Chiar dac\ datele
ISTAT (ianuarie 2008) confir-
mau prezen]a a peste 625.000 de
cet\]eni rom=ni reziden]i `n
Italia, discriminarea noastr\ a
continuat. 

Nu mai suntem dispu[i s\
t\cem: o s\ manifest\m `n fa]a
Ambasadei Rom=niei, a con-
sulatelor [i o s\ ne ap\r\m drep-
tul de a vota p=n\ la Curtea
European\ a Drepturilor Omului! 

Europarlamentarii Corina
Cre]u, Daciana S=rbu [i Adrian
Severin, `n loc s\ adreseze
scrisori deschise pre[edintelui
B\sescu [i ministrului interimar
al Afacerilor Externe (vezi pag. 6
- n.r.), ar face bine s\-i citeasc\
colegului de partid, senatorului
Corl\]ean, art. 36 din Constitu]ia
Rom=niei [i art. 39 din Carta
European\ a Drepturilor Omului
referitoare la "dreptul de a
alege". 

C=t despre fraudarea
alegerilor: pre[edintele Comisiei
sec]iei de votare este un diplo-
mat, angajat al consulatului, iar
din acea comisie fac parte
reprezentan]i ai tuturor partidelor
parlamentare - inclusiv din PSD.
Ne poate explica domnul senator
Corl\]ean cum se fraudeaz\
alegerile de c\tre PD-L? 

~i acuz\ domnul senator pe
colegii s\i diploma]i de un even-
tual furt?

~i acuz\ domnul senator pe
colegii s\i de partid care vor fi
observatori la sec]iile din
str\in\tate de eventual furt?

~i acuz\ domnul senator pe
reprezentan]ii comunit\]ilor de
rom=ni de pretutindeni [i pe
cet\]enii no[tri exila]i `n lumea
`ntreag\ de neputin]a politicie-
nilor rom=ni, c\ [i-ar fura propri-
ul viitor?

Cum `[i permite domnul
Geoan\, "marele diplomat
socialist", s\ `[i toarne propriul
popor la OSCE [i la
Departamentul de Stat c\ "drob-
ul" fraud\rii alegerilor va cadea
`n capul propriului partid.
Domnia sa uit\ probabil c\ noi,
rom=nii din Europa, suntem
cet\]eni europeni, nu ceata de
homo sapiens? (sic - n.r.) 

Solicitarea c\tre corpul MAE
de a nu se implica `ntr-o astfel de
ac]iune de fraudare a alegerilor
denot\ o cras\ lips\ de respect
fa]\ de angaja]ii acestui minister! 

Domnule Corl\]ean, Domnule
Geoan\, cre[terea num\rului
sec]iilor de votare are un funda-
ment coerent: respectarea drep-
tului de vot pentru milioanele de
rom=ni din str\inatate, alunga]i
de s\r\cia generat\ de corup]ia
unor politicieni!   

~nceta]i cu discriminarea
rom=nilor din diaspor\, nu ne
mai `ngr\di]i dreptul de a vota! 

Viorel Badea
Senator PD-L

Senatorul PD-L ales `n diaspor\,
Viorel Badea, a prezentat pe 12
octombrie o declara]ie `n plenul
Senatului Rom=niei, cu titlul

"~nceta]i cu discriminarea rom= -
nilor din diaspora, nu ne mai `n -
gr\di]i dreptul de a vota!", ca replic\
la acuza]iile senatorului Titus

Corl\]ean. Declara]ia reia textual un
protest al unui grup de asocia]ii din
Italia, al c\ror lider este Dumitru
Ilinca, [eful filialei PD-L Padova. 

Senatorul PD-L Viorel Badea, reprezentantul diasporei

"Nu ne `ngr\di]i dreptul de a vota!"

Textul "~nceta]i cu dis-
criminarea rom=nilor
din diaspor\, nu ne mai

`ngr\di]i dreptul de a vota!",
prezentat de Viorel Badea `n
Senat ca declara]ie a fost
transmis pe 10 octombrie de
Dumitru Ilinca (foto),
pre[edintele PD-L Padova, dar
[i pre[edinte al unei asocia]ii
sportive, ca un comunicat de
pres\, la mai multe adrese de
mail din comunitatea rom= -
neasc\ din Italia. 

Comunicatul era semnat de
un grup de asocia]ii rom=ne[ti
din Italia:

Asocia]ia "Europa" din
Udine - Pre[edinte Iorgu Ior -
dache; Asocia]ia "Orhi deea"
din Padova - Vicepre [edinte

Mariana Botgros; Asocia]ia
"Europa" din Padova -
Pre[edinte Lungu Adrian;
Asocia]ia "Carpatica" din
Roma - Pre[edinte Daniel
Grigoriu; Asocia]ia Sportiv\
"Cultura Fizic\" din Padova -
Pre[edinte Dumitru Ilinca;
Asocia]ia "Europa" din Sezze
- Pre[edinte Briciu Dorin;
Liga pentru Protec]ia Drep -
turilor Persoanelor Comu -
nitare [i  Extracomunitare [i a
Refugia]ilor Politici din
Bologna - Vicepre[edinte Dia -
conu Dumitru; Asocia]ia
"Santo Andrea" ONLUS din
Roma - Pre[edinte Savin
Teodor Gheorghe; Asocia]ia
"Cit tadini nel Mondo" din
Bologna - Pre[edinte Ettore
Dall'Oca.

Senatorul Badea 
a pledat pentru mai
multe sec]ii de vot
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Ministrul interimar de Externe,
C\t\lin Predoiu, a declarat pe 12
octombrie c\ vor fi organizate
294 de sec]ii de votare `n
str\in\tate pentru  alegerile prezi-
den]iale, dintre care 55 `n Italia,
30 `n Spania [i 13 `n Republica
Moldova. 

"Problema sec]iilor de votare a
fost discutat\ `n [edin]a de
Guvern din 30 septembrie", a
spus Predoiu, citat de Mediafax,
care a precizat c\ a studiat atent
stenograma [edin]ei respective [i
a constatat c\ "`ntr-adev\r, la
propunerea premierului Emil
Boc, to]i membri de Guvern au
convenit la 90 de sec]ii de votare
at=t `n Italia c=t [i Spania". 

El a spus c\ MAE a cerut ulte-

rior o estimare a necesarului `n
func]ie de popula]ia rom=neasc\
din zon\, de logistic\ [i de buget,
`n urma c\ruia s-a decis organi-
zarea a 294 de sec]ii de votare,
dintre care 55 `n Italia [i 38 `n
Spania. Ulterior, ministrul a
men]ionat [i deschiderea a 13
sec]ii `n R.Moldova. ~n ceea ce
prive[te bugetul alocat, Predoiu a
spus c\ acesta este unul consis-
tent, iar Ministerul de Finan]e a
primit ca sarcin\ s\ acopere tot
necesarul. 

~n ceea ce prive[te num\rul
buletinelor de vot care vor fi trim-
ise `n str\in\tate, ministrul a spus
c\ aceasta este problema Auto -
rit\]ii Electorale Perma nente,
MAE neav=nd dec=t sarcina de a

trimite `n siguran]\ buletinele de
vot. Ministrul a mai spus c\ a dis-
cutat telefonic cu ambasadorii din
Italia [i Spania, conversa]ia
ax=ndu-se pe importan]a res -
pect\rii legisla]iei [i a trans-
paren]ei la alegeri.

55 sec]ii de votare `n Italia

UNIVERSUL ECONOMIILOR

Cameră de zi SMART 3

369€
www.mercatoneuno.com

Bun venit
în casa
noastră.

Plata în rate comode.
Solicită finanţarea în magazin. 

La ultimele alegeri, europarla-
mentarele din 2009, `n Italia au fost 16
sec]ii de votare. Pentru alegerile prezi-
den]iale din 22 noiembrie, `n Italia vor fi

`nfiin]ate 55 sec]ii de vot. ~n total, `n
diaspor\ vor fi organizate 294 sec]ii, cu
circa 100 mai mult dec=t la ultimele
alegeri.

Ministrul Predoiu a anun]at 55 de sec]ii de vot `n Italia,
dup\ ce deputatul William Br`nz\ a f\cut propuneri pen-
tru 53 de sec]ii. Probabil c\ amplasarea sec]iilor va fi

aproximativ cea solicitat\ de deputatul Br`nz\: Roma 10 sec]ii,
Torino, Bologna [i Milano c=te 4, Venezia, Trieste, Bari [i Catania
c=te 2, apoi c=te o sec]ie `n urm\toarele localit\]i: Treviso,
Padova, Udine, Monza, Genova, Carugate, Floren]a, Ancona,
Finocchio, San Cesareo, Ladispoli, Guidonia, Monterotondo,
Latina, Acilia-Ostia, Rignano Flaminio, Tivoli, Veletri-Albano,
Civitavecchia, Anzio, Napoli, Palermo, Cagliari.

C\t\lin Predoiu: 294 sec]ii
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"Situa]ia semnificativei co -
mu nit\]i romane[ti din Italia
cunoa[te `n ultimul timp o nou\
`nr\ut\]ire, `n urma punerii `n
aplicare a prevederilor recent
intratei `n vigoare legi a sigu-
ran]ei. Patrulele civile produc
consternare at=t `n Italia, c=t [i `n
`ntreaga lume, ad\ug=ndu-se, ca
motiv de profund\ `ngrijorare
fa]\ de evolu]iile din societatea
italian\, unor alte subiecte
extrem de delicate [i de impor-
tante, cum este libertatea de
informare. 

Autorizate s\ combat\ crimi-
nalitatea [i imigra]ia ilegal\, s\
coparticipe, al\turi de carabinieri
[i poli]iile municipale, la
men]inerea ordinii publice [i
`nt\rirea securit\]ii sociale,
patrulele civile au generat, `nc\
din faza de proiect, intense
polemici [i proteste", se arat\ `n
scrisoarea deputa]ilor europeni.  

"~nsemnele neofasciste alese
pentru individualizarea patrule-
lor civile [i formarea unor
"mili]ii" proprii ale grup\rilor de

extrem\-dreapt\ sunt menite s\
provoace team\ `n r=ndul
masivei comunit\]i rom=ne[ti din
Italia, prima vizat\ de atacurile [i
amenin]\rile xenofobe [i rasiste
din ultimii ani".

Cre]u, S=rbu [i Severin
men]ioneaz\ eforturile realizate
de europarlamentari `n plan
european pentru `mbun\t\]irea
situa]iei rom=nilor din Italia,
consider=nd `ns\ c\ se impune o
ac]iune imediat\ [i din partea
[efului statului [i a [efului diplo-
ma]iei rom=ne.  "~n calitatea
dumneavoastr\ de principali

responsabili pentru politica
extern\ a statului rom=n [i pentru
ap\rarea intereselor cet\]enilor
rom=ni oriunde s-ar afla, v\
rug\m, domnule pre[edinte si
domnule ministru, s\ lua]i o
pozi]ie ferm\ fa]\ de institu]ion-
alizarea extremismului de dreap-
ta `n Italia [i s\ ac]iona]i pentru
asigurarea respect\rii drepturilor
fundamentale ale omului `n cazul
comunit\]ii rom=ne[ti din aceast\
]ar\", afirm\ eurodeputa]ii
social-democra]i.  

~n viziunea acestora,
"cet\]enii rom=ni care tr\iesc `n

Italia sunt `n responsabilitatea
statului rom=n [i ei a[teapt\, pe
bun\ dreptate, implicarea insti-
tu]iilor rom=ne[ti `n protejarea
lor. De aceea credem c\ un sem-
nal de la cel mai `nalt nivel este
nu numai necesar, ci [i obligato-
riu". 

Semnatarii precizeaz\ `n acest
context c\ "`n toate dialogurile
avute, pe parcursul ultimului an,
cu reprezentan]ii rom=nilor din
Italia am sim]it teama [i nesigu-
ran]a lor. Pe l=ng\ demersurile
noastre la nivel european, comu-
nit\]ile romane[ti au nevoie de
sprijinul dvs, care trebuie s\ vin\
acum". 

"Consider\m c\ este necesar\
o implicare mai pronun]at\ a
statului rom=n, prin institu]iile
sale `ndrituite, `n vederea
garant\rii unui climat de sigu-
ran]\ personal\ pentru rom=nii de
pretutindeni [i `n special pentru
cei care se confrunt\, constant,
cu amenin]\ri mai mult sau mai
pu]in directe. Pentru a nu fi pu[i
iar `n situa]ia de a reac]iona tar-
div [i inutil, se impune o ac]iune
hot\r=t\ acum!", conchide
scrisoarea deschis\. 

Corina Cre]u [i Daciana S=rbu
vor adresa Comisiei Europene [i
o `ntrebare privind legalitatea
"patrulelor civile" din Italia.

"Ap\ra]i-i pe rom=nii din Italia" 
Europarlamentarii Corina Cre -

]u, Daciana S=rbu [i Adrian Se -
verin au adresat pe 8 octombrie o
scrisoare deschis\ pre[edintelui

Rom=niei, Traian B\sescu, [i min-
istrului interimar al Afacerilor
Externe, C\t\lin Predoiu, solici -
t=nd o ac]iune imediat\ `n sprijinul

comunit\]ii rom=ne[ti din Italia, `n
contextul climatului creat de recen-
ta intrare `n vigoare a noii legi a
siguran]ei `n aceast\ ]ar\.

Imagini din actualitatea italian\, `ngrijor\toare pentru rom=ni

La alegerile preziden]iale din 2009 poate
vota orice cet\]ean rom=n aflat `n
str\in\tate, care are domiciliul sau re[edin]a
`n str\in\tate sau care se afl\ ocazional `n
str\in\tata, a[adar, pot vota [i turi[tii,
informeaz\  Ministerul rom=n de Externe.
MAE asigur\ totodat\ c\ va organiza
alegerile din str\in\tate cu respectarea
strict\ a legii, `n contextul suspiciunilor
exprimate de PSD cu privire la organizarea
unor fraude.

Turi[tii care se vor afla `n str\in\tate la
data alegerilor preziden]iale vor putea vota,
`ns\ MAE atrage aten]ia c\ ace[tia au nevoie
de acte de identitate valabile. "Recomand\m
tuturor cet\]enilor rom=ni cu documente

rom=ne[ti expirate sau lips\ s\ se prezinte
din timp la sediile reprezentan]elor diplo-
matice, pentru a ob]ine actele de identitate
valabile", atrage aten]ia MAE.

Conform legii pentru alegerile
preziden]iale `n str\in\tate se poate vota [i
`n baza titlului de c\l\torie, precizeaz\
MAE.

A fost inaugurat\ [i o sec]iune destinat\
alegerilor preziden]iale pe site-ul MAE:
sec]iunea "Alegeri preziden]iale 2009", pe
www.mae.ro. 

Ministerul de Externe a asigurat c\ va
organiza alegerile `n str\in\tate cu
respectarea strict\ a legii, num\rul sec]iilor
fiind stabilit `n baza unor evalu\ri [i criterii

obiective, dup\ acuza]iile PSD c\ num\rul
sec]iilor din str\in\tate va fi multiplicat `n
scopul de a frauda alegerile. 

"Ca la fiecare scrutin, Ministerul
Afacerilor Externe va organiza alegerile `n
str\in\tate cu respectarea strict\ a legii [i a
atribu]iilor care `i revin. MAE va asigura
toate condi]iile logistice necesare pentru
exprimarea liber\ a dreptului la vot pentru
rom=nii din afara grani]elor. ~n acest sens,
colabor\m `ndeaproape cu Autoritatea
Electoral\ Permanent\ [i cu Biroul Electoral
pentru sec]iile de votare din str\in\tate,
MAE av=nd strict atribu]ii pe parte logistic\
[i administrativ\", se arat\ `ntr-o precizare a
Ministerului de Externe. 

MAE: la preziden]ialele din noiembrie vor putea vota [i turi[tii

Comunitatea
rom=neasc\ din Italia
se teme, crede PSD
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Maurizio Forte, de 29 de ani,
[i Salvatore Forte, de 31, au fost
aresta]i pe 6 octombrie `n Spania,
la Torremolinos, `n apropiere de
Malaga, de agen]ii echipei
Mobile din Napoli, cu colabo-
rarea poli]iei spaniole. Cei doi au
f\cut parte din comandoul
camorrist de opt persoane care a
creat panic\ pe 26 mai `n pia]a
Montesanto din Napoli, unde se
afl\ [i sta]ia de metrou Cumana.
Mafio]ii au tras la `nt=mplare `n
mul]ime. Un glon] r\t\cit l-a ucis
atunci pe Petru B`rl\deanu, muzi-
cianul rom=n de 33 de ani origi-
nar din jude[ul Ia[i, care c=nta la
acordeon `n trenuri la Napoli. 

Cei doi aresta]i sunt veri din
Quartieri Spagnoli, au
antecedente penale [i sunt con-
sidera]i apropia]i ai clanului
camorristic Sarno. Ei trebuie s\
r\spund\ pentru infrac]iunile de
omor agravat de leg\tura camor-
rist\ [i de]inerea [i utilizarea de
arme de r\zboi `n loc public.

Maurizio [i Salvatore Forte au
fost aresta]i pe Costa del Sol.
Agen]ii au intrat `n ac]iune pe 6
octombrie, pu]in `nainte de ora
21.30. Cei doi infractori locuiau
`ntr-un residence [i `n ultimul
timp s-au f\cut observa]i prin
via]a activ\ pe care o aveau
`mpreun\ cu al]i r\uf\c\tori. Unul
dintre cei doi infractori, Maurizio
Forte, a fost f\cut s\ ias\ cu o
stratagem\ [i a fost arestat la u[a
apartamentului. Asta pentru c\
legisla]ia spaniol\ nu permite
poli]iei s\ intre `n locuin]e private
f\r\ mandat de la magistratur\.
V\rul s\u, Salvatore Forte, a fost
blocat la pu]in timp, `n timp ce
venea acas\. De]inu]ii vor trebui

transfera]i la Madrid, `n fa]a
Audiencia Nacional, care va tre-
bui s\ se pronun]e `n privin]a
extr\d\rii.

Ancheta continu\

"Cei doi veri erau ni[te fugari
care nu se prea ascundeau - a
spus [eful echipei mobile din
Napoli, Vittorio Pisani - acum
zece zile, de exemplu, au fost
printre protagoni[tii unor focuri
de arm\ [i `njunghieri tocmai la
Torremolinos. Aceste luni le-au
petrecut av=nd o via]\ deloc
bl=nd\". P=n\ acum, trei persoane
au fost arestate pentru c\ au luat
parte la ac]iunea criminal\. Alte
cinci au fost identificate, dar `nc\
nu au fost emise mandate `n priv-
in]a lor. "Ancheta continu\ - a
spus Pisani - [i pentru c\ p=n\
acum nu s-a stabilit cine a tras
efectiv focurile de arm\ care l-au
ucis pe Petru".

"Aceast\ crim\ atroce a
zguduit ora[ul", a amintit pri-
marul din Napoli, Rosa Russo

Iervolino. "Petru, care c=nta de
mai mult timp `n sta]ia
Montesanto, era cunoscut `n
cartier ca persoan\ amabil\ [i
lini[tit\. Ac]iunea for]elor de
ordine care, dup\ luni de zile de
munc\ `n t\cere, love[te `n autorii
acestui feroce episod de violen]\,
treze[te respect [i recuno[tin]\
pentru cei care se dedic\
reafirm\rii legalit\]ii pe teritoriul
nostru".

Indiferen]\

Dramaticele imagini ale
focurilor de arm\ din sta]ia din
Montesanto au fost `nregistrate
de camerele cu circuit `nchis ale
Sta]iei Cumana. Asasinii au sosit
pe motociclete, pe via Pignasecca
(una dintre cele mai aglomerate
zone din ora[) cu c\[ti pe cap, cu
mitralierele `n m=n\, tr\g=nd `n
toate direc]iile. Era una dintre
"b\t\liile" din r\zboiul camorrei
`ntre clanurile Sarno-Ricci [i
Mariano. ~n calea gloan]elor a
ajuns din gre[eal\ Petru B`rl\ -

deanu. A fost `mpu[cat `n picior [i
torace `n timp ce c\uta ad\post `n
sta]ie sub ochii teroriza]i ai so]iei.
Au `ncercat s\ se refugieze `n
sta]ia Cumana. Au trecut de
aparatele de compostat, apoi
Petru a c\zut. Nimeni dintre
ceilal]i c\l\tori nu l-a b\gat `n
seam\. Unii fugeau de fric\, al]ii
vorbeau la mobil, al]ii se ocupau
chiar de compostarea biletelor.
Rom=nul a murit `n indiferen]a
tuturor.

"Sunt mul]umit\ c\ au reu[it
s\-i aresteze pe acei asasini, dar
`nc\ mi-e firc\ s\ m\ `ntorc `n
Italia. Din ziua omorului nu pot
dormi [i m=nca", a declarat
Mirela, so]ia lui Petru, c\reia i-a
telefonat responsabilul de la
Opera Nomadi din Napoli,
Vincenzo Esposito. Mirela spune
c\ vrea s\ r\m=n\ `n Rom=nia, la
Ia[i. "Acum trebuie s\ m\
g=ndesc numai la copiii mei".
Femeia se simte mai la sigur `n
urma arest\rilor, dar fiind martor,
se teme s\ nu fie `n vizorul
Camorrei. 

Uciga[ii lui Petru, aresta]i `n Spania
Petru B`rl\deanu, 33 ani, muzi-

cant rom=n, a fost ucis de un glon]
r\t\cit `n seara zilei de 26 mai,
l=ng\ sta]ia Cumana din Napoli, `n

timpul unui raid camorrist la care
au participat 8 persoane. ~n iulie a
fost arestat unul din membrii
comandoului, Marco Ricci, de 27

de ani. Acum au fost aresta]i `nc\
doi, Maurizio [i Salvatore Forte,
lega]i de clanul Sarno. Cei doi au
fost aresta]i `n Spania.

Verii Maurizio [i Salvatore Forte au f\cut parte din comandoul care l-a ucis pe Petru

www.stranieriinitalia.it

Portalul imigra]iei
~n fiecare zi [tiri, anchete [i informa]ii utile pentru to]i str\inii din Italia Stranieri in Italia
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10 octombrie a fost declarat\
zi de doliu na]ional. ~n Catedrala
din Messia au fost aliniate 21 de
sicrie, toate `nf\[urate `n steagul
tricolor cu excep]ia unuia, cel al
Monic\i B\l\[cu]\, cu drapelul
Rom=niei. Printre sicrie, [i cel
alb al micu]ei Ilaria, de 5 ani, de
care este legat un balon alb cu
numele s\u. Pu]in mai `ncolo alte
dou\ baloane albe simbolizeaz\
al]i doi copii victime ale
tragediei. Lorenzo, de 2 ani, [i
Francesco, de 6, ale c\ror corpuri
nu au fost `nc\ recuperate.
Rudele altor [ase victime au
preferat `nmorm=nt\ri private,
iar cadavrul uneia dintre victime
extras dintre d\r=m\turi trebuie
`nc\ recunoscut. Num\r\toarea
mor]ilor s-a oprit la 28, iar num\ -
rul persoanelor disp\rute este de
[apte.

Catedrala din Messina era
plin\ [i afar\, `n pia]a din fa]\,
potrivit estim\rilor for]elor de
ordine, au fost mai mult de 4.000
de persoane. Printre cei prezen]i
[i c=]iva cet\]eni din L'Aquila,
care au dorit s\ participe la dur-
erea messinezilor. 

~n primele b\nci ale
Catedralei, premierul, Silvio
Berlusconi, pre[edintele Senatu -
lui, Renato Schifani [i [eful
departamentului de la Protec]ia
civil\ Guido Bertolaso. ~n biser-
ic\ a fost prezent [i ministrul
Mediului Stefania Prestigia -
como, exponentul Pd Angela
Finocchiaro, guvernatorul
Regiunii Raffaelle Lombardo.

Eroina rom=nc\

La `nceperea ritualului funerar
a fost citit un mesaj al Papei,
adresat rudelor victimelor [i
disp\ru]ilor. Slujba a fost oficiat\
de Arhiepiscopul Giovanni
Marra. Slujba a `nceput cu citirea

listei cu numele [i v=rstele vic-
timelor, urmate de lungi aplauze.
Aplauze deosebit de lungi au fost
rezervate de miile de credincio[i
micu]ei Ilaria De Luca, copila de
5 ani g\sit\ abia pe 8 octombrie
`n noroiul `mpietrit. Pe list\ sunt
[i disp\ru]ii.

A fost prezent [i p\rintele
Constantin Martinian Epure de la
parohia din Messina [i al]i preo]i
ortodoc[i rom=ni, care au ]inut o
slujb\ `n limba rom=n\ pentru
Monica B\l\[cu]\. 

Rom=nca a murit ca o eroin\,
spune Corriere della Sera:
"Monica B\l\[cu]\, o `ngrijitoare
de 48 de ani, ar fi putut s\ se
salveze [i `n schimb a `ncercat s\
salveze o bunicu]\ de 71 de ani,
Concetta Cannistraci, murind cu
ea". La funeralii, pe l=ng\ slujba
ortodox\ ]inut\ de preo]ii
rom=ni, comunitatea rom=n\ a

dorit s\ sublinieze eroismul
rom=ncei. O rom=nc\ avocat sta-
giar la Messina, Simona Elena
Ceau[, a rostit Tat\l Nostru `n
rom=ne[te [i a vorbit `n fa]a celor
prezen]i despre eroismul
Monic\i. Ea a povestit cum
Monica le-a dus `nt=i la etajul
superior al casei pe cele dou\
nepoate ale b\tr=nei, apoi a
`ncercat s-o salveze [i pe b\tr=n\.

Silvio Berlusconi a fost apoi
abordat de Elena Ceau[.
Premierul italian, potrivit presei,
ar fi promis c\ se va ocupa de
repatrierea corpului.  

"Este sf=r[itul unei ceremonii
care culmineaz\ cu Cavalerul
emo]ionat de povestea rom=ncei,
care se mut\ dintr-o parte `n alta
a altarului, `ncearc\ s\ citeasc\ o
iconi]\ ortodox\, i-o arat\ lui
Schifani [i dispune s\ se ia
m\sura asigur\rii cheltuielilor

pentru ca cei patru copii ai aces-
tei eroine c\zute `n ]ara noastr\ s\
poat\ reavea corpul mamei `n
patria lor", scrie Corriere della
Sera.

O rom=nc\ citat\ de acela[]i
cotidian, Ana, r\mas\ `n
genunchi pe timpul ceremoniei, a
spus: "Avem nevoie s\ strig\m c\
Monica a murit ca eroin\, c\ nu
suntem delincven]i noi rom=nii,
c\ a fost un soldat `n armata imi-
gran]ilor...". 

Familie s\rac\

Femeia care a murit `n urma
alunec\rilor de teren din Italia
locuia `n satul Petre[ti de l=ng\
Sebe[, `n jude]ul Alba. Monica
B\l\scu]\ a l\sat `n urm\ un so] [i
patru copii, Daniel (28 de ani),
Sandu (26 ani), Lauren]iu (23
ani) [i Silviu (21 ani). Ea venise
`n Italia s\ lucreze ca `ngrijitoare
doar pentru o perioad\ de trei
luni, `n locul unei vecine din
Petre[ti care venise pentru trei
luni acas\. Urma s\ se `ntoarc\
acas\ pe 16 octombrie 2009. 

Benone B\l\scu]\, 58 ani,
so]ul femeii decedate, a declarat
pentru "Adev\rul" c\ sper\ c\
trupul so]iei va fi adus c=t mai
repede `n ]ar\. "M-a sunat fiica
b\tr=nei pe care o `ngrijea [i mi-a
spus s\ stau lini[tit c\ vor pl\ti ei
transportul p=n\ `n ]ar\. Mi-a
spus s\ merg s\ particip [i eu la
funeraliile care le fac `n Italia.
~mi pl\teau biletul de avion, dar
nu am mers pentru c\ am proble-
me de rezolvat aici", a spus so]ul
Monic\i. 

~n Italia, Monica c=[tiga lunar
aproximativ 500 de euro. "A
trimis la `nceput acas\ 250 de
euro, dar apoi a zis c\, dec=t s\
dea at=]ia bani la banc\, mai bine
`i aduce pe to]i c=nd se `ntoarce",
a mai spus b\rbatul. Costurile
repatrierii trupului se ridic\ la
aproximativ 4.000 de euro. 

Tragedia care a lovit familia
B\l\scu]\ readuce `n discu]ie
lipsa oric\rui ajutor pentru repa-
trierea celor mor]i `n str\in\tate.

Messina, funeralii pentru victime
S=mb\t\ 10 octombrie au fost ofi-

ciate la Messina funeraliile a 21 din-
tre cele 28 de victime ale aluviunilor
care au afectat litoralul sudic al
Siciliei pe 1 octombrie. Num\rul

victimelor nu este definitiv, fiind
`nc\ mul]io disp\ru]i. Printre cele
21 de sicrie din Catedrala de la
Messina, se afla [i cel al Monic\i
B\l\[cu]\, `ngrijitoarea rom=nc\ de

48 de de ani, care a murit `mpreun\
cu femeia de 71 de ani paralizat\ pe
care o `ngrijea la Scaletta Zanclea.
Silvio Berlusconi a dat asigur\ri c\
se va ocupa de repatrierea corpului.

Sicriul rom=ncei,
`nvelit `n drapelul
Rom=niei

Vremea rea din ultimele zile a provocat moartea mai multor
oameni `n Italia, printre care [i o rom=nc\. Pe 12 octombrie, vremea
capricioas\ a f\cut patru mor]i `n Italia. Potrivit postului de televiz-
iune Sky Italia, printre ace[tia se num\r\ [i o rom=nc\ de 19 ani.
T=n\ra a murit la Roma, dup\ ce ma[ina `n care se afla a fost zdro-
bit\ de un copac dobor=t de v=nt. Al]i doi rom=ni afla]i `n automobil
au sc\pat teferi. Italia a fost lovit\ de un val de frig `nso]it de precipi-
ta]ii [i v=nt puternic. 

~nc\ o rom=nc\ moart\ `n Italia

Sicriul rom=ncei, aplaudat la ie[irea din Catedral\
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5 condamn\ri la 2 ani [i 8 luni
cu pedeapse suspendate [i 8
achit\ri pentru cei implica]i `n
moartea lui Bogdan But\nescu,
mort la munc\ `n Italia `n sep-
tembrie 2004. Muncitorul
rom=n, care avea 30 ani, [i-a
pierdut via]a, `n septembrie
2004, `n timp ce se afla la munc\
pe un [antier de `nt\rire a malului
r=ului Fontanelle la Castel -
vittorio (provincia Im peria). 

Prima faz\ a procesului s-a
`ncheiat pe 9 septembrie la sec]ia
din Ventimiglia a tribunalului din
Sanremo, cu 5 condamn\ri [i 8
achit\ri. 

Accidentul de munc\ mortal
s-a `nt=mplat pe 18 septembrie
2004. George Bogdan But\ -
nescu, de 30 de ani, locuitor din
Riva Ligure, a fost zdrobit [i ucis
de un bolovan care a c\zut din
v=rful unui zid de sus]inere `n
curs de realizare `n fosta groap\
de gunoi din localitatea Busciun,
la Castelvittorio (Imperia).

Potrivit acuz\rii, nu au fost
respectate m\surile de siguran]\
pe [antier. Judec\torul a con-
damnat astfel la 2 ani [i 8 luni pe:
Sebastiano Paterno', din Sanremo,
administrator delegat al
"Edilsanremo srl"; Umberto
Mortarotti, din Sanremo,
pre[edinte al aceleea[i societ\]i;
Antonio Perone, din Civezza,
unul dintre cei doi responsabili ai

[antierului; Paolo Carnesecca, din
Sanremo, responsabil cu sigu-
ran]a al "Edilsanremo" [i
Giovanni Pellegrino, asociat al
firmei "F.llo Pellegrino sas", care

a dat autoriza]ia de desc\rcare a
bolovanului. ~n schimb, au fost
achitate alte 8 persoane, `ntre care
[i fostul primar din Castelvittorio,
Gianfranco Orengo.

Condamn\ri pentru
moartea unui muncitor

Pre[edintele Camerei
Gianfranco Fini a spus pe 8
octombrie c\ dac\ un copil
str\in se na[te `n Italia sau
sose[te aici de foarte mic, la
unu sau doi ani, merit\
recunoa[terea cet\]eniei ital-
iene la v=rsta de 11 ani dac\
r\m=ne ne`ntrerupt pe terito-
riul italian [i frecventeaz\
ciclul [colar. Toate acestea, a
mai precizat pre[edintele
Camerei, "f\r\ a a[tepta
v=rsta de 18 ani [i mai ales
f\r\ a verifica aderarea la
unele valori ale societ\]ii
noastre, cunoa[terea corect\
a limbii noastre, o minim\
cultur\ cu caracter istoric,
cunoa[terea teritoriului geo -
grafic, ci doar recu noa[terea
unei cet\]enii `n virtutea fap-
tului c\ a trecut un anumit
num\r de ani [i `ndeplinind
proceduri de tip birocratic".

“Cet\]enie 
pentru copii
de la 11ani" 

~n 2008 aproape 460.000 de imigran]i au fost `nregistra]i ca noi
reziden]i `n Italia. Anun]ul a fost f\cut de ISTAT, care a subliniat c\
cea mai ridicat\ contribu]ie (41,5% din total) la aceast\ cre[tere se
datoreaz\ "]\rilor Ue de nou aderate", a c\ror reziden]i cresc la num\r
cu 190.000 de unit\]i, `n mare parte cet\]eni rom=ni (^171.000). Pe
locul al doilea, cu o rat\ a cre[terii totale de 22% ce corespunde la
101.000 de unit\]i, se afl\ cre[terea num\rului cet\]enilor reziden]i `n
]\rile Europei central-orientale care nu apar]in Ue.

Primele cinci ]\ri (Rom=nia, Albania, Maroc, Republica Popular\
Chinez\ [i Ucraina) num\r\ 50% din totalul imigran]ilor `n Italia,
care a ajuns la aproape 4 milioane.

Cet\]enii rom=ni, cu aproape 800.000 de reziden]i la 1 ianuarie
2009, constituie comunitatea str\in\ cea mai numeroas\ (20,5%).
Fa]\ de 1 ianuarie 2008, num\rul acestora a crescut cu 27,4%, cu un
ritm `nc\ ridicat, chiar dac\ este inferior celui `nregistrat `n 2007.

Pe locul al doilea, `n ordinea marimii numerice, se afl\ comuni-
tatea albanez\ cu peste 441.000 de reziden]i. Urmeaz\ cet\]enii maro-
cani, circa 404.000 prezen]e, chinezii (peste 170.000) [i ucrainenii
(circa 154.000).

800.000 de rom=ni `n Italia

Pedepse de 2 ani cu
suspendare pentru
moartea unui rom=n
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~n circulara datat\ 19 septem-
brie 2009, se spune c\ firma a
decis s\ nu mai `ncheie abona-
mente "Fastweb Mobile" cu
cet\]enii rom=ni.

~n mod evident avertismentul
a fost deja enun]at anterior, pen-
tru c\ `n circular\ se spune: 

"Ciao tuturor, am rug\mintea
ca de acum `nainte s\ nu mai
face]i abonamente cet\]enilor
rom=ni. Spune]i clar c\ nu este
posibil din cauza sistemului s\ se
mai `ncarce abonamente
Fastweb". Textul continu\: "Ieri
au intrat 70 pda (nr. propuneri de
abonament) aproape toate din
partea unor clien]i str\ini!!!
Poate mesajul nu a fost comuni-
cat cu emfaza necesar\:
"BLOCA}I V+NZ|RILE C|-
TRE CET|}ENII ROM|NI". 

Ultima fraz\ este scris\ cu
ro[u [i cu caractere mari, astfel
`nc=t s\-l fac\ s\ `n]eleag\ [i pe
cel mai reticent caracterul defin-
itiv al circularei.

Mail-ul ne-a fost dat de o

surs\ - scrie peacereporter.net -
care dore[te s\ r\m=n\ anonim\,
care se ocup\ de inserarea
datelor clien]ilor. Aceast\ per-
soan\ ne-a transmis [i ce le-a fost
sugerat lor imediat ce `[i dau
seama c\ au de-a face cu un
rom=n, s\ se prefac\ c\ sistemul
s-a blocat [i s\ revin\ `n alt\ zi
sau s\ se adreseze altcuiva.

Dictatul informatic a fost scris
de Micaela Serenari, Dealer
Manager pentru Emilia
Romagna al Fastweb. 

I-am cerut explica]ii:

Doamn\ Serenari, directiva
pe care a]i emis-o dvs. este o
ini]iativ\ bolognez\ sau a fost
luat\ la nivel na]ional?

«Sigur, la nivel na]ional pen-
tru c\ am avut foarte multe
fraude. Foarte multe persoane

care au venit s\ ia celulare [i apoi
le-au rev=ndut deschiz=nd con-
turi care durau numai o zi.
A[adar, noi am f\cut cadou o
mul]ime de telefoane mobile.»

{i au fost prinse aceste per-
soane?

«Unele da, [i de carabinieri.
Era o organiza]ie care mergea
mereu `n acelea[i magazine.
Sim-urile erau aruncate [i tele-
foanele rev=ndute.»

Aceast\ organiza]ie era
compus\ din rom=ni?

«~n zona noastr\, s\ spunem
c\ da.»

Nu vi se pare ciudat c\ dac\
persoanele au fost prinse [i
magazinele erau mereu ace-
lea[i, ca directiva s\ fie emis\ la
nivel na]ional?

«Nu mi se pare ciudat.
Oricum noi facem [i multe con-
troale, multe lucruri, [i asupra
conturilor bancare.»

~nainte de acest interviu, am
contactat telefonic doi v=nz\tori
Fastweb din zona bolognez\
d=ndu-ne drept rom=ni interesa]i
de contractul "Mobile". Imediat
ce a ie[it la iveal\ na]ionalitatea,
operatorul r\spundea c\ "...nu,
atunci nu se poate", f\r\ a da alte
explica]ii.

Aceasta ar demonstra c\ nu se
efectueaz\ niciun control asupra
contului curent sau a altceva,
este vorba doar de aplicarea celor
scrise `n circular\. Atunci am
`ncercat s\ contact\m direc]ia
central\ a Fastweb Italia, la
Milano, dar de la biroul de pres\
ne-au spus c\ trebuie s\ fac\
verific\ri `nainte s\ fac\ comen-
tarii.

Responsabilul cu rela]iile
externe de la Fastweb, Sergio
Scalpelli, contactat de
PeaceReporter, a declarat c\ "a
fost vorba numai de un exces de
zel al unui de altfel foarte bun
manager din zon\, datorat faptu-
lui c\ `ntre 2008 [i 2009 tocmai
`n acea zon\ s-au `nregistrat
numeroase `n[el\torii `n dauna
firmei". "`n realitate - a precizat
Scalpelli - este vorba de un sis-
tem de credit management care
este `n stare s\ verifice `n timp
real solvabilitatea noilor clien]i
[i, fiind digital, nu face distinc]ii
de ras\, de sex sau religie, la fel
ca [i firma".

`n mod evident, acest sistem
trebuie s\ fie at=t de evoluat ca s\
fie `n m\sur\ s\ verifice solvabil-
itatea unui poten]ial client, la
telefon, chiar [i numai din tonul
vocii sau din accent.

(sursa: peacereporter.net)

Nu face]i contracte rom=nilor!
O circular\ intern\ a Fastweb ordona v=nz\torilor

finali s\ nu `ncheie contracte Mobile cu cet\]eni
rom=ni. Marcello Brecciaroli a publicat pe site-ul
peacereporter.net o circular\ (`n imagine) pe care
responsabilul v=nz\torilor Fastweb din Bologna a
trimis-o tuturor agen]ilor autoriza]i din Emilia
Romagna.

Rom=nii nu au
acces la Fastweb

"~n numai c=teva zile c=teva
episoade r\mase `n afara croni-
cilor jurnalistice semnaleaz\ dis-
criminarea, sinuoas\, dar
cresc=nd\, care pare s\ afecteze
comunitatea rom=n\ `n toate
domeniile [i toate activit\]ile,
chiar [i pe cele mai diferite dintre
ele", denun]\ deputatul PD,
Guido Melis, pre[edinte ale
Asocia]iei Parlamentare "Amici
della Romania".

"La Roma, la prestigioasa
Bibliotec\ Na]ional\ un "echivoc
curios" a `mpiedicat `n urm\ cu
c=teva zile o cet\]ean\ rom=nc\
de zece ani rezident\ `n Italia s\
aib\ acces la `mprumutul de
c\r]i. ~n negarea acestui drept,
angajatul chiar i-a cerut s\ prez-
inte contractul de munc\ (!).
Numai dup\ proteste calificate

venite din diferite p\r]i,
Biblioteca [i-a schimbat ati-
tudinea, admi]=nd c\ a f\cut o
"grav\ eroare".

Mai grav\, circulara de la
Fasweb din Bologna trimis\
tuturor v=nz\torilor autoriza]i din
Emilia Romagna. ~n documentul
datat 19 septembrie 2009, firma
blocheaz\ toate v=nz\rile de
abonamente Fastweb Mobile
cet\]enilor rom=ni. Cer=ndu-i-se
s\ explice aceast\ discriminare a
unei `ntregi na]iuni, responsabila
a vorbit despre fraudele
frecvente [i despre o organiza]ie
rom=neasc\ implicat\ `n acestea.
Dar se poate da vina pe o
`ntreag\ comunitate de persoane
oneste, numai pentru ceva cazuri
izolate de delincven]\? Ca [i
c=nd, din cauza prezen]ei camor-

rei, s-ar incrimina to]i napole-
tanii.

Sunt dou\ episoade poate
minore, dar sunt de relevan]\
`ntr-un climat tot mai
`ngrijor\tor. (...) ~n seara de 25
septembrie, la Montecompatri, `n
Lazio, a fost incendiat un autocar
al unei companii rom=ne[ti.
{oferul, care dormea `n ma[in\, a
riscat s\ moar\, suferind arsuri
pe mare parte a corpului".

"Iat\ c=teva rezultate" -
`ncheie deputatul PD - "ale lungii
campanii mediatice ([i mai ales
politice) condus\ `n mod metod-
ic `mpotriva comunit\]ii
rom=ne[ti din Italia. {i vorbim
numai de c=teva zile. Invit
for]ele de ordine [i to]i operatorii
din domeniul informa]iei s\ aib\
o atitudine mai responsabil\".

Melis (PD): "Rasism `n cre[tere"

Guido Melis, deputat PD
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La eveniment, care s-a trans-
format `ntr-o serbare vesel\ pen-
tru to]i cei prezen]i, a participat [i
un grup de copii rom=ni veni]i
special de la Ladispoli cu profe-
soara lor de limb\ rom=n\. Dup\
un recital de poezii [i c=ntece
rom=ne[ti, ei au primit, fiecare `n
parte, c=te un autograf de la
autoare [i c=te un desen f\cut pe
loc de Anca Giura, cea care a
ilustrat volumul.

Silvia Kerim a r\spuns [i
`ntreb\rilor puse de micu]ii ei
oaspe]i, curio[i s\ afle cum se
na[te o carte de pove[ti pentru
copii. "Inspira]ia mea vine mai
ales din inim\, dar [i din
`nt=mpl\rile pe care le-am tr\it",
a spus Silvia Kerim. 

Protagonista c\r]ii "Puf" este
chiar autoarea, care a descoperit,
feti]\ fiind, frumuse]ea lucrurilor
simple, care ne `nconjar\ la tot
pasul.

"Este o mic\ minune s\ vezi
to]i ace[ti copii crescu]i `n Italia,
care vorbesc at=t de curat limba
rom=n\. E cu at=t mai

surprinz\tor cu c=t `n ziua de azi
tot mai mul]i sunt cei care vor s\
plece `n str\in\tate, din cauza
vremurilor tulburi [i greut\]ilor
pe care le tr\im. Ace[ti pui de
rom=ni crescu]i la Roma, `n
inima latinit\]ii, care au c=ntat
"De[teapt\-te rom=ne!" [i care
[tiu poezii de Labi[ sau de
Tomozei, `mi dau puterea s\
scriu mai departe, pentru c\ ei
reprezint\ viitorul", ne-a declarat
dup\ lansare Silvia Kerim.

Modele nefericite

"Din p\cate, `n ziua de azi,
mul]i copii iau ca model ceea e
v\d la televizor. Noi, rom=nii,
avem o literatur\ de mare val-
oare, avem oameni de [tiin]\
deosebi]i, avem copii talenta]i
care iau premii la olimpiade. Dar
toate aceste valori sunt acoperite
de o spum\ f\r\ valoare, de o
realitate care se `nchin\ doar
banului. Mul]i rom=ni se `ntrec
`n a-[i etala ma[inile, hainele [i,
dac\ se poate, [i dispre]ul fa]\ de
tot ceea e este rom=nesc. Vreau

s\ sper c\ aceast\ "mod\" va
trece cur=nd, [i c\ valorile
rom=ne[ti [i cultura noastr\ `[i
vor rec\p\ta locul [i coroana pe
care o merit\", a mai spus Silvia
Kerim.

Volumul "Puf", publicat la edi-
tura Carminis, a fost conceput
special pentru copii rom=ni din
Italia `n urma unei `nt=mpl\ri
povestite de `ns\[i autoarea c\r]ii.
"Am auzit la radio Rom=nia
Actualit\]i, `ntr-o diminea]\, la

ora [apte, ni[te copii c=nt=nd
foarte frumos rom=ne[te. Am
aflat c\ erau din Italia [i m-a
impresionat faptul c\ nu aveau
accent italienesc. Am sunat la
redac]ie, cer=nd num\rul core-
spondentei de la Roma, Elena
Postelnicu". {i a[a s-a n\scut
cartea, `n edi]ie bilingv\. Av=nd
textul italian fa]\ `n fa]\ cu origi-
nalul rom=nesc, un copil `n]elege
mai bine ambele versiuni. 

Miruna C\jv\neanu

Lansare de carte pentru 
copiii rom=ni la Roma

Cunoscuta scriitoare de c\r]i pentru copii, Silvia
Kerim, [i-a prezentat s=mb\t\, 10 octombrie, la Roma,
volumul "Puf", `n edi]ie bilingv\ rom=no-italian\.
Lansarea a avut loc la libr\ria "Mihai Eminescu", din
cadrul complexului comercial La Strada.

Num\rul profesorilor care
predau limba rom=n\ `n [colile
din Italia `n cadrul proiectului
"Limb\ cultur\ [i civiliza]ie
rom=neasc\" se va reduce `n
urma selec]iilor programate
pentru 12 [i 13 octombrie la
Roma, a informat Radio
Rom=nia Actualit\]i, citat de
RADOR. 

Proiectul privind predarea
cursului de "Limb\, cultur\ [i
civiliza]ie rom=neasc\" `n
unit\]i de `nv\]\m=nt din state
membre ale Uniunii Europene a
fost lansat de Ministerul
Educa]iei `ncep=nd cu anul

[colar 2007-2008. 
Desf\[urat `n prezent `n

Italia, Belgia [i Spania, proiec-
tul pune accent pe valorificarea
[i p\strarea limbii rom=ne `n
comunit\]ile rom=ne[ti din
afara grani]elor Rom=niei [i
vizeaz\ at=t elevii descenden]i
ai vorbitorilor nativi, c=t [i elevi
de alte na]ionalit\]i care doresc
s\ `nve]e limba rom=n\. 

~n Italia, `n loc de 127 de
unit\]i de `nv\]\m=nt, ca anul
trecut, doar `n 65 va fi predat, `n
anul [colar 2009-2010 cursul de
"Limba, cultura [i civiliza]ie
rom=neasc\".

Cursul va r\m=ne, `n special,
`n unit\]ile [colare din 18
localit\]i din regiunea Lazio,
[ase ora[e din Lombardia, trei
din Umbria, dou\ din Veneto [i
un ora[ din Piemonte. 

Mai pu]ini profesori rom=ni `n Italia

"Ace[ti pui de rom=ni cres-
cu]i la Roma `mi dau puterea
s\ scriu mai departe"

“

Cheltuielile legate de tra-
ducerea [i tip\rirea c\r]ii

au fost sus]inute de direc-
torul centrului "La Strada",
Valentin D\eanu, care a dis-
tribuit gratuit volumul tutur-
or copiilor prezen]i.

Silvia Kerim

Copiii de la Roma au primit cu mare bucurie cartea
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S-a n\scut `n Giurgiu, `n urm\
cu 28 ani, `ns\ o bun\ parte din
via]\ a tr\it la Sibiu [i Bucure[ti.
A plecat din Rom=nia dup\
`ndelungi insisten]e ale mamei,
renun]=nd la un loc de munc\
bun la Bucure[ti. A vrut s\ fie
aproape de familie, s\ nu mai fie
fiica "r\t\citoare", desprins\ de
cei dragi. 

A acceptat s\ vin\ la Milano,
dar a f\cut un pact cu mama ei:
odat\ ajunsa acolo, mama ei tre-
buia s\ `i pl\teasc\ un master de
cercetare `n comunicare, `n
domeniul modei. Nu
inten]ioneaz\ s\ r\m=n\ `n Italia,
pentru c\ planurile sale includ un
doctorat `n Anglia. Deocamdat\
`ns\, Daniela Vi]elaru `ncearc\ s\
`i pun\ pe rom=nii din Italia "in
contact".

"Nu mi-e dor de Rom=nia,
pentru c\ am Rom=nia cu mine.
Am informa]ia, am prietenii, am
echipa cu care lucrez, am familia
- port Rom=nia cu mine este tot",
spune Daniela. 

~n Italia a `n]eles ce `nseamn\
toleran]a fa]\ de o persoan\, o
opinie, o preferin]\. Reticen]ele
de altadat\, acum au devenit
motiv de reflec]ie. 

"M\ g=ndesc la Rom=nia ca la
un film vechi [i pr\fuit din dis-
tribu]ia c\ruia fac parte [i eu. Nu
pot s\ spun c\ am p\r\sit
Rom=nia vreodat\. E ca prima
dragoste, pe care o por]i cu tine
oriunde. S\ fim sinceri acum, nu
sunt mul]i cei care revin `n ]ar\
dup\ ce au cutreierat lumea [i au
`n]eles c\ sunt medii mult mai
civilizate `n care po]i s\ tr\ie[ti [i
s\ te dezvol]i. 

Am cunoscut foarte mul]i
romani, c\l\toresc mult `n afara
Italiei, realitatea este c\ pu]ini
aleg s\ se `ntoarc\ `n ]ara lor, iar
motivele sunt multiple". 

"M\ cheam\ Vi]elaru [i sunt
ro m=nc\", sus]ine Daniela, care
nu-[i neag\ originile, r\d\cinile [i
identitatea. "~mi amintesc c\ nu
pu]ine au fost momentele cand
am avut [i de suferit pentru c\
provin dintr-o ]ar\ cu un renume
ur=t `n Italia, `ns\ acest lucru nu
m-a determinat s\ vreau s\ "uit"
cine sunt cu adev\rat."  

"~n Italia e familia mea. ~n
rest, aceast\ ]ar\ nu este un
p\m=nt pe care s\ `l simt în vene.
Nici m\car limba nu `mi place,
eu vorbesc mai mult  limba rus\,
englez\, german\. Italia este doar
o ]ar\ frumoas\, interesant\, de
descoperit", sus]ine Daniela
Vi]elaru. 

De ce "Romania in contact"?
«C=nd am ales numele am

vrut s\ fie ceva care s\ poat\ fi
pronun]at [i `n]eles universal.
F\r\ diacritice poate fi un brand
lejer `n]eles. M-am g=ndit c\
totul porne[te din Rom=nia, iar
oamenii din aceast\ ]ar\, oriunde
`n lume ar tr\i ei, e bine s\ fie `n
"contact" continuu - contact
uman, cultural, social, politic,
artistic. 

Mi-a venit `n minte op]iunea
"add contact", atunci c=nd adau-
gi la re]eaua de prieteni un amic
nou. Re]elele de socializare `ntre
rom=ni exist\ pe multe forumuri,
`ns\ majoritatea sunt doar con-
tacte virtuale, comunitatea

rom=neasc\ nefiind cu adev\rat
compact\. 

Mi-am dorit s\ existe un
instrument care s\ le dea motiv
de socializare `n adev\ratul sens
al cuv=ntului, la interac]iune prin
ac]iuni [i activit\]i de nivel `nalt.
Exist\ percep]ia c\ rom=nii nu
sunt uni]i dec=t la mici [i bere, la
"poman\" [i lucruri gratis. Nu
este chiar a[a.»

Ce `]i propui prin proiect?
«Conceptul proiectului are la

baz\ interac]iunea dintre rom=nii
care au ales s\ tr\iasc\ `n afara
Rom=niei. ~ncep=nd cu 1 decem-
brie anul acesta "Romania in
Contact" va fi o revist\ de elit\,
unica revist\ romaneasc\ bil-
ingv\ cu [i despre rom=nii din
diaspor\, cu distribu]ie `n
primele luni `n Italia, Spania [i
Anglia. 

Acest proiect reprezint\ un
instrument de comunicare, edu-
care [i schimbare a percep]iei pe
care p=n\ [i noi rom=nii o avem
despre noi. Cred cu t\rie c\
rom=nii buni, civiliza]i, de carac-
ter, trebuie s\ se al\ture `n acest
proiect de promovare a lor.
Vorbim adesea c\ nimeni nu face
nimic pentru noi, c\ politica e
proast\, ca unii sunt ho]i... Oare
ceva pozitiv nu putem s\ oferim
"imaginii" noastre? Eu [i echipa
mea de [ase persoane suntem
convin[i c\ da.»

Cum ]i-a venit ideea?
«În 2008 am avut ocazia s\

lucrez ca asistent de proiect pen-
tru Playteam, compania italian\
care a preg\tit o campanie de
promovare a imaginii rom=nilor
din Italia. Lucr=nd cot la cot în
fiecare zi cu managerul de
proiect am fost inspirat\ de
gre[elile `n comunicare pe care
ace[tia le f\ceau `ncerc=nd s\
interpreteze spiritul [i valorile
rom=ne[ti. 

Mi s-a p\rut oarecum nedrept
ca o companie italian\ s\ fie
pl\tit\ cu bani mul]i de c\tre stat-
ul rom=n pentru a face o cam-
panie de imagine unei ]\ri despre
care nu [tie nimic. A[a m-am
g=ndit la o agen]ie de comuni-
care, la o asocia]ie [i la o revist\.
Am pornit la drum singur\ [i,
treptat, `n decurs de 10 luni am
`nchegat o mini echip\.»

Ai g\sit disponibilitate
moral\/financiar\ la autori -
t\]ile rom=ne?

«Da, sprijin am primit, [i
moral [i financiar. Sprijinul nu
bate la u[\ niciodat\, trebuie s\
[tii tu la ce u[i s\ ba]i pentru a
primi sus]inerea de care ai
nevoie. 

Orice proiect implic\ timp,
cercetare, a[teptare, r\b dare, f\r\
discu]ie nu e simplu deloc. Dac\
nu dezarmezi niciodat\ c=nd o
u[\ se `nchide `n nas, `nseamn\
c\ `]i dore[ti foarte mult s\
reu[e[ti [i vei reu[i!»

Cum vezi "Romania `n con-
tact" peste cinci ani?

«Un brand de renume, o carte
de vizit\ a rom=nilor din dias-
por\. Vom organiza `n cadrul
asocia]iei numeroase activit\]i de
impact pentru comunitatea
rom=nilor, diferite de ceea ce s-a
f\cut. Imaginea Rom=niei m\
intereseaz\ în mod direct, iar
eticheta pe care ne-o pun cele-
lalte na]iuni depinde strict, de[i e
greu de crezut, de absolut fiecare
dintre noi.» 

Georgiana Baciu

"M\ cheam\ Vi]elaru 
[i sunt rom=nc\"

Daniela Vi]elaru, o rom=nc\ sta-
bilit\ la Milano cu familia sa, ne
anun]\ c\ din decembrie va prezen-

ta publicului o revist\ a diasporei
cum nu s-a mai v\zut p=n\ acum,
intitulat\ "Romania in contact".

Revista ar trebui s\ ias\ pe 1
decembrie [i ar urma s\ fie dis-
tribuit\ `n Italia, Spania [i Anglia.

Daniela Vi]elaru crede c\ va face o revist\ unic\ `n diaspor\ 

Nici m\car limba
italian\ nu-mi place"“

"Romania in
Contact" va fi o
revist\ de elit\
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Garoflid Barbu Gighera are 48
de ani [i este originar dintr-o
comun\ doljean\. Un om simplu,
care a c\utat mereu s\ ofere fam-
iliei o via]\ frumoas\ [i lini[tit\.
Acum st\ cu familia `n Italia. 

"Am lucrat prin foarte multe
ora[e, `n diverse locuri [i nu m-
am dat `napoi de la nicio munc\.
N-am vrut niciodat\ s\ lipseasc\
ceva so]iei [i celor dou\ fete ale
mele. Pot spune c\ am fost mereu
un c\l\tor `n c\utarea unei vie]i
mai bune." 

Nu mic\ i-a fost satisfac]ia
c=nd a aflat c\ una dintre fetele
sale, acum `n v=rst\ de 21 de ani
a reu[it s\ devin\ student\ la una
dintre sec]iile facult\]ii de medi-
cin\ din Ancona. 

"C=nd a ie[it de la examenul
de admitere, fata mea era pu]in
mirat\ pentru c\ se a[tepta la un
examen mai greu. Se vede c\
[coala f\cut\ `n Rom=nia, la
liceul "Henri Coand\" din
Craiova e de calitate. Nu pot s\
m\ declar dec=t foarte
satisf\cut."

Talentul [i banii 

Garoflid a fost mereu pasionat
de poezie. ~nc\ din timpul [colii
generale a `nceput s\ citeasc\ [i
apoi s\ scrie poezii, care au fost
apreciate [i i-au dat posibilitate
s\ apar\ `n diferite reviste sau
publica]ii locale. 

"Am `nceput de la v\rsta de 14
ani s\ scriu poezii. A fost ca o
joac\. `mi pl\cea s\ scriu [i s\ dau
[i prietenilor s\ le citeasc\. `n
timpul anilor '80 am colaborat [i
publicat `n revistele "Ramuri" [i
"Gorjeanul", precum [i la
"Gazeta de Sud" din Craiova. La
Gazet\ am lucrat chiar ca anga-
jat, la distribu]ie sau la [tiri, unde
am colaborat cu redactorii de
acolo."

Anul 1998 i-a adus lui Barbu
Gighera [i prima posibilitate de a
publica o parte din poeziile sale.
Primul s\u volum s-a intitulat
"Anotimpul sim]irilor" [i i-a adus
multe satisfac]ii. "Am avut posi-
bilitatea s\ public datorit\

bun\voin]ei celor de la sindicatul
minier din Motru. La prezentarea
c\r]ii au fost prezen]i oameni de
cultur\ [i mul]i ziari[ti de la pos-
turi na]ionale [i locale. Mi s-a
oferit oportunitatea de a-mi face
cunoscute [i apreciate poeziile
mele. Ulterior l-am cunoscut pe
Adrian P\unescu [i am devenit
membru al cenaclului
"Clepsidre" din Dolj. Ce folos
`ns\ c\ talentul meu nu a fost
recunoscut `n a[a m\sur\ `nc=t
s\-mi asigure traiul mie [i fami-
liei."

Gropar `n Italia

Descurajat de situa]ia eco-
nomic\ din ]ar\, precum [i
dorin]a rom=nului de a le da
so]iei [i fetelor sale o via]\ mai
bun\, l-au convins pe Garoflid
s\-[i `ncerce norocul `n Italia.
"Am plecat din ]ar\ dezgustat de
tot ceea ce-mi oferea ]ara mea.
De munc\ nu este iar cultura nu
este `ncurajat\. Dac\ nu ai bani s\
po]i publica ceva, po]i s\ ai talent
de premiul Nobel c\ nimeni nu te
bag\ `n seam\. Mi-am g\sit de
lucru la o ferm\ agroturistic\, dar
nici aici ghinionul nu m-a ocolit.

Criza din Italia s-a r\sfr=ns
asupra micilor intreprinz\tori din
turism [i datorit\ pu]inilor clien]i
[i a salariului foarte mic am fost
nevoit s\ m\ `ntorc `n ]ar\ pentru
2 luni." 

Nu s-a descurajat [i s-a `ntors
la Jesi, localitatea situat\ `n
apropierea Anconei. De la statu-
tul de poet a trecut `ns\ la cel de
gropar, meserie care `ns\ `n
sf=r[it `i d\ posibilitatea s\-[i
`ntre]in\ familia. "Lucrez ca
gropar. 

La cimitirul din Jesi fac de
toate: particip la funeralii, fac
cur\]enie [i m\ ocup de
gr\din\rit. Nu mi-e ru[ine, pentru
c\ e o meserie cinstit\, ca oricare
alta [i care, cel mai important `mi
d\ posibilitatea s\-mi `ntre]in
familia."

Dou\ volume

De c=nd situa]ia economic\ a
familiei sale s-a mai restabilit,
Barbu a revenit la marea lui pasi-
une, reu[ind s\ tip\reasc\ dou\
volume de poezii. Unul editat
`nc\ din 1998 intitulat
"Anotimpul sim]irilor" [i un
altul, nou, cu un titlu foarte sug-
estiv, "Povara timpului prezent".
"M-am chinuit mult p=n\ s\
ajung sa le public. Am avut
nevoie de sponsori, de acceptul
tipografiei [i de mult timp. Dar
am reu[it [i sunt deosebit de
`nc=ntat." 

Fiind hot\r=t s\ r\m=n\ `n
Italia, rom=nul ar dori s\ fac\
cunoscute poeziile sale [i
cona]ionalilor s\i, celor care mai
au [i pu]in\ preocupare pentru
cultur\.

"Mi-ar face pl\cere s\ fiu citit
de c\tre rom=nii mei din Italia
dar nu [tiu cum s\ fac s\-mi dis-
tribui c\r]ile. A[ dori s\ iau
leg\tura cu asocia]iile culturale
rom=ne[ti, cu preo]ii rom=ni, cu
oamenii de cultur\ din Italia.
Munca pe care o am `mi ia mult
timp [i nu am posibilitate s\
umblu prea mult. De aceea m-am
bucurat c=nd am v\zut c\ ziarul
rom=nilor din Italia se intere-
seaz\ de mine [i de poeziile mele. 

Am citit `n trecut c\ a]i scris
despre dou\ rom=nce care scriu
poezii, dar care lucreaz\ ca
badante. De ce nu ne `ncurajeaz\
nimeni? Chiar am devenit at=t de
indiferen]i la `ncurajarea acestor
oameni?"

Bani pentru tipar

Dac\ ar avea posibilitatea de a
vinde cele dou\ volume de
poezii, Barbu ar dori s\ doneze o
parte din bani.

"Nu `mi fac speran]e c\ voi
tr\i mai bine din v=nzarea celor
dou\ volume. Dar a[ putea s\ ajut
pe cineva sau s\ fac o dona]ie
pentru vreo funda]ie sau
asocia]ie care ajut\ oamenii afla]i
la ananghie. De aceea, fac apel
prin intermediul ziarului dum-
neavoastr\ s\ mi se ofere posibil-
itatea de a participa la eveni-
mentele rom=ne[ti, ocazii cu care
mi-a[ putea face cunoscute cele
dou\ volume [i dac\ va fi cineva
care s\ mi le [i cumpere a[ vrea
s\ donez o parte din bani [i altora
care se afl\ `n situa]ii dificile sau
sufer\ de boli care are au nevoie
de tratamente costisitoare. Eu
`nc\ mai sper ca cineva s\-mi
ofere aceast\ ocazie. Am auzit ca
sunt mai mult de 100 de asocia]ii
rom=ne[ti `n Italia. Oare se va
interesa cineva de mine [i de
propunerile mele?"

Andi R\diu

Garoflid, poetul gropar din Jesi
A publicat dou\ volume de

poezii, a colaborat cu numeroase
asocia]ii culturale [i a fost apreciat
de c\tre numero[i oameni de cul-

tur\ din Rom=nia. Cu toate astea,
pentru a-[i putea `ntre]ine familia a
ales calea str\in\t\]ii. Este povestea
unui rom=n care de mai bine de doi

ani lucreaz\ ca gropar la cimitirul
din Jesi, localitatea situat\ `n
provincia Ancona, dar care nu [i-a
pierdut pasiunea pentru poezie.

Num\rul de telefon
la care poate fi 
contactat Garoflid -
331 4506603



“DACĂ AI O CARTELĂ REÎNCĂRCABILĂ, CU 
5 EURO PE LUNĂ POȚI SUNA ÎN ITALIA DIN 
STRĂINĂTATE ȘI POȚI PRIMI TELEFOANE LA 
DOAR 15 EUROCENȚI PE MINUT, DUPĂ PRIMUL 
MINUT DE CONVERSAȚIE. PENTRU A ACTIVA 
EASY ROAMING TRIMITE UN SMS LA NUMĂRUL 
GRATUIT 4033 CU TEXTUL EASY ROAMING SI. 

VORBEȘTI ORIUNDE 
IEFTIN

PENTRU INFORMAŢII WWW.WIND.IT
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"De mic\ visam s\ ajung
c=nt\rea]\ sau actri]\. {i acum
`mi doresc s\ devin `ntr-o zi,
c=nt\rea]\", m\rturise[te cu oare-
care timiditate, dar [i hot\r=re,
Emanuela, care, cu o privire
serioas\ [i atent\, nu pare a avea
doar 12 ani. Ea tr\ie[te `mpreun\
cu familia la Arsoli, o mic\ local-
itate l=ng\ Roma.

Cariera artistic\ a Emanuelei a
`nceput acum mai bine de doi ani
zile. V\z=nd pasiunea fiicei sale
pentru teatru [i actorie, Mihaela
Ionic\ a decis s\-[i `nscrie fiica la
un curs de dublaj `n limba ital-
ian\: "Noi, `n familie, vorbim
rom=ne[te, dar am v\zut c\
Emanuela are o pasiune pentru
canto [i pentru recitare. La
`nceput a f\cut un curs de canto,
apoi am decis s\ o `nscriem la un
alt curs, de recitare [i dublaj. 

A fost remarcat\ imediat de
profesori, uimi]i de expresivi-
tatea ei, chiar dac\ la `nceput
avea un accent evident est euro-
pean. Au `ncurajat-o s\ continue,
cu lec]ii de dic]ie [i interpretare
artistic\. A lucrat mult, de exem-
plu, la pronun]area corect\ a
vocalelor `nchise [i cele
deschise, pe care noi, rom=nii, le
gre[im de multe ori". 

Lec]iile erau destul de
scumpe, mai multe sute de euro,
dar p\rin]ii au decis c\ merit\
f\cut un sacrificiu,  pentru a
`ncuraja talentul artistic al fiicei
lor. ~n plus, Emanuela era
`nc=ntat\ de ceea e f\cea. 

La cursul de dublaj, destinat
adul]ilor, s-au `nscris mai mul]i
copii de v=rsta rom=ncei: doar
foarte pu]ini au fost cei care l-au
dus la bun sf=r[it. "A fost un par-
curs dificil: Emanuela a trecut de
4 selec]ii grele pentru a ajunge la
un nivel avansat, cel al profe-
sioni[tilor. ~mpreun\ cu ea, doar
un alt b\ie]el italian a reu[it s\
termine tot ciclul de lec]ii.”

Primele roluri

Dup\ aproape un an de studii,
timp `n care Emanuela [i-a per-
fec]ionat expresivitatea [i vocea,
au `nceput s\ apar\ [i
oportunit\]ile de munc\. "Incu-
rajat\ de fo[tii profesori, am mers
cu ea la selec]ii, "provini" cum le
numesc italienii, peste tot. A fost
greu la `nceput, sunt mul]i copii
care vin la selec]ii. 

Dar p=n\ la urm\ Emanuela a
`nceput s\ fie remarcat\, pentru
c\ reu[e[te s\ transmit\ foarte
bine caracterul personajului
c\ruia `i d\ voce. A[a a `nceput s\
dubleze `n seriale, `n desene ani-
mate, `n filme documentare [i a
ajuns chiar la filme de cinema",
spune m=ndr\ mama rom=ncei.

Dublajul a devenit `n cur=nd o
adev\rat\ meserie pentru
Emanuela. Ea este tratat\ ca un

adult  de c\tre produc\tori [i de
c\tre toat\ echipa care lucreaz\ `n
spatele unui film. Mai mult, nu
exist\ diferen]\ de salariu `ntre ea
[i un actor adult, cu experien]\ `n
dublaj. 

"Este privit\ ca un profesion-
ist [i are un raport de la egal la
egal cu to]i. Rareori se `nt=lne[te
`n studioul de `nregistrare cu
copii de v=rsta ei", spune
Mihaela.

"Emanuela lucreaz\ `n a[a
zise ture: `n fa]\ are microfonul [i
textul, iar pu]in mai departe este
pozi]ionat un ecran imens, pe
care urm\re[te ac]iunea din film.
Ea trebuie s\-[i coordoneze
vocea [i chiar gesturile `n func]ie
de cele a protagonistei pe care o
interpreteaz\, pentru a p\rea c=t
mai natural\ cu putin]\. 

Replicile din fiecare tur\ nu
totalizeaz\ `n final mai mult de

dou\-trei minute din film, dar `n
spate sunt ore `ntregi de munc\ ".
~n dublaj, este foarte important s\
te "pui `n pielea personajului", ba
chiar s\ ai pu]in din fizionomia
lui, ne dezv\luie Emanuela.

Unul din cele mai dificile, dar
[i cele mai importante roluri
intepretare de Emanuela, este cel
al micu]ei Nicole din filmul "Big
City". Filmul este o produc]ie
francez\, iar actorii care vorbesc
fran]uze[te sunt mai dificil de
interpretat. "Dar Emanuela s-a
descurcat perfect", ne asigur\
Mihaela. 

{coala [i slujba

Emanuela reu[e[te s\ `mpace
[coala cu noua ei slujb\. ~i place
s\ studieze, [i este printre cele
mai bune eleve din clas\. Are
`nregistr\ri `n studio de trei ori pe
s\pt\m=n\, pe care le face dup\-
amiaza. Dar munca nu reprezint\
o povar\ pentru rom=nc\, dim-
potriv\: face totul cu pasiune [i
pl\cere. 

Bine`n]eles, fiind singura din
[coal\ care lucreaz\ [i este pl\tit\
pentru ceea ce face, nu ascunde
c\, uneori, simte invidia celor-
lal]i colegi. 

Emanuela reu[e[te s\ con-
tribuie la `ntre]inerea familiei.
"~mpreun\ cu so]ul meu, ea este
cea care `ntre]ine familia, cu ceea
ce c=[tig\ din dublaj. Numai a[a
reu[im s\ tr\im decent", spune cu
emo]ie [i m=ndrie Mihaela, care
are doar contracte sporadice, ca
mediator cultural. 

Emanuela i-a insuflat pasi-
unea pentru recitare [i surorii
sale mai mici, Giorgia, care a
`nceput s\-i calce pe urme.
Giorgia a dublat [i ea `n dou\
filme. "Nu-[i fac concuren]\ una
alteia, pentru c\ pot interpreta
personaje diferite", ne spune
Mihaela. 

Bine`n]eles, Emanuela `[i
imagineaz\ viitorul tot `n lumea
cinematografiei: "Voi continua s\
m\ ocup de dublaj, dar f\r\ s\
renun] la visul de a deveni actri]\
sau c=nt\rea]\".

Miruna C\jv\neanu

La 12 ani, dubleaz\ filme `n Italia
Mul]i fani ai serialului "Harper's

Island", difuzat din luna septem-
brie de Raidue, nu [tiu c\ unul din

personajele principale, Madison
Allen, are vocea unei rom=nce de
numai 12 ani. ~n spatele tinerei din

serial, se ascunde Emanuela Ionic\,
una din cele mai talentate "voci"
din  lumea dublajului italian.

Emanuela Ionic\ (dreapta), al\turi de mama [i sora ei

Mic\ `ntreprinz\toare
Pentru fiecare `nregistrare, Emanuela este pl\tit\ cu circa 60 de

euro, dup\ cum ne explic\ mama ei: "Plata este conform legii, e o
limit\ stabilit\ prin sindicat. Dar depinde [i de pelicula pe care o
dubleaz\. Pentru seriale, mai pu]in, dar e vorba de un contract mai
lung, exigen]le sunt mai reduse. Pentru filmele care vor fi difuzate
la cinema, `n schimb, trebuie mult mai mult\ aten]ie, la fiecare
fraz\, dar e [i mai bine pl\tit\". Pentru a putea lucra conform legii,
Emanuela a devenit o mic\ `ntreprinz\toare: ea [i-a `nscris activi-
tatea la registrul comer]ului, ob]in=nd "partita IVA" [i `nregistr=nd
totul cu factur\.

Emanuela Ionic\
dubleaz\ filme 
[i seriale italiene[ti
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Am g\sit-o la Cinisello Bal -
samo, l=ng\ Milano, unde ges-
tioneaz\ Restaurantul "Piccolo
Padre 2". 

De ce 2? Pentru c\ "Piccolo
Padre 1", restaurant deschis la
Milano, nu `i mai apar]ine `n
niciun fel, `n afar\ de nume. Este
o activitate cu care a `ncheiat
socotelile, `n urm\ cu ceva timp,
[i, pentru c\ `[i f\cuse un renume,
[i-a men]inut numele de Piccolo
Padre [i la restaurantul din
Cinisello, unde a ad\ugat cifra 2. 

La `nceput, afacerea mergea
bine. ~ns\ criza a `nceput s\ se
simt\. Cam prin februarie 2009.
Rom=nii au `nceput s\ rezerve tot
mai rar localul, pentru nun]i sau
botezuri, care `nainte erau la
ordinea zilei. Italienii vin tot mai
pu]ini. Dac\ anul trecut, la un
pr=nz, erau cam 1800 clien]i,
acum abia-abia dac\ mai vin
1000. 

O problema este [i faptul c\,
de[i a `nceput activitatea cu
g=ndul c\ va oferi un sprijin
rom=nilor care duc dorul
m=nc\rurilor de acas\, se vede
nevoit\ s\ g\teasc\ mai mult ital-
iene[te. ~n buc\t\rie, are grij\ de
tot Giuseppe, principalul ajutor
al Simonei. Giuseppe este so]ul
rom=ncei, dar c=nd se afl\ la
restaurant este buc\tarul `ndema-
natic care, de dragul ei, a `nv\]at
s\ g\teasc\ [i rom=ne[te.

Cum a]i `nceput activitatea
`n acest domeniu?

«Aveam demult `n cap s\ fac
un restaurant rom=nesc. ~n urm\
cu c=]iva ani am `nt=lnit mai
mul]i rom=ni care doreau s\ fac\
botezuri, onomastici. ~ncet, `ncet
cererile au fost tot mai multe, [i
a[a am devenit cunoscu]i ca
restaurant rom=nesc. Am avut o
perioad\ de succes real. M=ncar-
ea era foarte buna, am reusit s\
avem chiar o buc\t\reasa din
Rom=nia.»

De ce o afacere `n domeniul
gastronomic?

«Lucram ca asistent medical
c=nd am venit `n Italia. Apoi,
`mpreun\ cu so]ul am decis s\
deschidem un restaurant cu spe-
cific italian, apoi, dup\ cum v-

am spus, am `nceput s\ avem
solicit\ri pentru m=ncare
rom=neasc\. 

La un moment dat nu [tiam
cum s\ mai `mp\c\m [i pe
rom=ni, [i pe italieni, oricum s\
se lucreze `mpreun\ [i cu rom=ni
[i cu italieni, nu se poate, a[a c\
am decis s\ facem un restaurant
cu specific  romanesc [i unul ital-
ian. Pentru c\ se `nt=mpl\ c\
rom=nii, c=nd aud c\ italienii
sunt mai mult de 50% dintre
clien]i, zic nu, c\ vor s\ fie sin-
guri, `n schimb, nu de pu]ine ori
clien]ii italieni nu au vrut s\
asculte muzica rom=neasc\. Cred
c\ vom putea deschide noul
restaurant cam `ntr-o lun\,  se va
numi "Antica locanda del
Cavallino", [i va fi situat `n via
Dante, la Cinisello Balsamo,
Milano.»

V\ afecteaz\ criza econom-
ic\?

«Da, sigur. Dac\ `nainte
rom=nii `[i serbau ziua de
na[tere, f\ceau rezervare la
restaurantul nostru. Mai veneau
chiar s\ fac\ c=te un chef, se [tia,
`n ziua cutare este muzic\
rom=neasc\. Apoi, `ntr-o
perioad\ am avut [i spectacole cu
c=nt\re]i veni]i din Rom=nia.
Acum sunt tot mai pu]ine eveni-
mente de acest gen, pu]ine [i
nun]ile, botezurile.»

O afacere de acest gen
renteaz\ `n aceast\ perioad\?

«Nu. Afacerea acum merge
foarte r\u. Criza a `nceput s\ se
simt\ de pe la `nceputul acestui
an, num\rul clien]ilor a sc\zut
cam cu 40%.»

Georgiana Baciu

Simona Jumar\, 
patroan\ de restaurant

Are 35 de ani, vine de la R=mnicu V=lcea [i are un
nume predestinat pentru gastronomie: Jumar\.
Simona Jumar\. O rom=nc\ plecat\ acum 11 ani din
Romania, [i care acum a devenit cunoscut\ `n domeni-
ul gastronomic, afirm=ndu-se pe pia]a italian\. 

Criza a redus
num\rul clien]ilor
cu 40%

Simona Jumar\ a f\cut istorie cu bucatele rom=ne[ti `n Italia

www.gazetaromaneasca.com
pove[tile
romånilor
dinn Italiaa 

pee net

[tiri,, comentarii,, forum,
informa]iii legale...
cuu unn singurr click



A apărut Tuttofamiglia, noul serviciu de informaţii și consultanţă creat de Dipartimento 
per le Politiche della Famiglia în colaborare cu Inps, pentru a răspunde la întrebările tale 
într-un mod simplu și rapid, telefonic și pe internet.
Alocaţii pentru familie, ajutoare pentru taţi și pentru mame, solicitări de susţinere a veniturilor...
Tuttofamiglia are răspunsul. Și pentru tine.

www.tuttofamiglia.info - contact center 803.164
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Ucis cu un f\c\le], f\cut buc\]i
cu un sat=r, `nchis `ntr-o valiz\,
gata s\ fie aruncat `n Tibru.
Gabriel [i Georgeta Nichita, de
35 [i 30 de ani, au fost aresta]i pe
21 februarie, pentru uciderea lui
Giovanni Santini, de 63 de ani,
administratorul a trei cl\diri din
cartierul Boccea din Roma. Dup\
tran[area cadavrului, cei doi au
vopsit pere]ii camerei pentru a
acoperi petele de s=nge. Cri -
minali[tii au folosit luminol [i au
detectat s=ngele sub vopsea.

Procurorul Antonella Nespola,

care atribuise cuplului infrac -
]iunea de omor voluntar, a cerut o
condamnare de 30 de ani [i
deten]ie pentru ambii. 

Judec\ torul le-a acordat incul-
pa]ilor circumstan]e atenuante
generice [i l-a achitat pe b\rbat
de infrac]iunea de omor cu for-
mula "pentru c\ nu a comis
fapta", stabilind astfel imediata
sa eliberare. 

Judec\torul a stabilit ca
desp\gubire o sum\ provizorie de
200.000 de euro pentru so]ia [i
fiica lui Santini [i a dispus ca

desp\gubirea daunelor s\ fie
lichidat\ `n instan]a civil\.

Georgeta Nichita a sus]inut
mereu `n fa]a anchetatorilor c\ a
f\cut totul singur\ [i c\ so]ul o
ajutase numai s\ cure]e s=ngele.

A povestit c\ l-a ucis pe
Giovanni Santini pentru c\ o
[antaja. Rom=nii aveau restan]e
la chirie. Georgeta a spus c\ `n
acea diminea]\ de 20 februarie
administratorul blocului ca ea s\-
l s\rute `n schimbul banilor de
chirie. Femeia i-a f\r=mat craniul
cu lovituri de f\c\le] [i a introdus

cadavrul `ntr-o geant\ de voiaj,
dar valiza era prea scurt\ [i i-a
t\iat picioarele. Cuplul avea deja
doi copii, iar Georgeta a[tepta
atunci a treia feti]\ (care s-a
n\scut `n `nchisoare). 

Omorul a avut loc diminea]a.
Proba care l-a exonerat pe Andrei
de acuza]ia de omor `n complici-
tate este apelul telefonic f\cut
so]iei la 14.55: din urm\rirea
celulei telefonice rezult\ c\ la ora
delictului b\rbatul era la munc\.

"S-a realizat ceea ce credeam
eu de mult timp, cum c\ so]ul era
str\in de omor", comenteaz\ avo-
catul Fabrizio Gallo care a ap\rat
cuplul. "Prin sentin]a care tocmai
s-a pronun]at cu siguran]\ nu se
alin\ durerea rudelor. Dar clien-
tul meu este nevinovat [i sentin]a
pronun]at\ `n privin]a sa este
just\". 

Emanuela, fiica lui Santini, a
declarat: "Dac\ el este nevinovat
este corect c\ a primit aceast\
sentin]\. Ceea ce nu accept sunt
cei 16 ani da]i femeii, pentru
via]a tat\lui meu. Aceast\ justi]ie
`mi face sc=rb\. ~n]eleg de ce
rom=nii delincven]i vin `n Italia,
pentru c\ [tiu c\ pl\tesc cu pu]in,
c\ pot sc\pa basma curat\".

Crima din Boccea, 16 ani `nchisoare
16 ani de `nchisoare Georgetei

Nichita pentru c\ l-a ucis pe 20 feb-
ruarie, `ntr-un apartament din
Roma, pe Giovanni Santini, 63 ani.

Doi ani de deten]ie (cu suspendare)
a primit so]ul femeii, Andrei
Nichita, vinovat de furt [i ocultare
de cadavru, aceasta din urm\, `n

complicitate, cu so]ia. Aceasta este
sentin]a, emis\ pe 7 octombrie de
Tribunalul din Roma. Familia vic-
timei: "Ne e sc=rb\ de Justi]ie."

O band\ de minori f\r\
scrupule, capabili s\ ucid\ un
b\tr=n pentru un l\n]i[or de aur.
C=teva zile, o band\ de romi
rom=ni a terorizat zona dintre
Centocelle, Villa Gordiani [i
Torpignattara, cartiere periferice
ale Romei. 

De pe 18 pe 30 septembrie,
unsprezece b\tr=ni au ajuns la
spital pentru c\ au fost b\tu]i cu
b=te pentru pr\zi de nimic, ceva
inele, c=]iva euro din buzunare.
Certificatele medicale te
`nsp\im=nt\: maxilare sparte,
traumatisme craniene grave. Opt
victime `nc\ sunt internate, una
risc\ s\-[i piard\ vederea.

Poli]ia i-a arestat pe 6
octombrie pe autorii agresiunii:

sunt doi romi rom=ni de 17 [i 15
ani. Un al treilea complice, [i el
rom=n de 26 de ani, nu a fost
prins. 

Cei doi aresta]i (cel de 17 ani
are deja doi copii) tr\iau `ntr-un
grup de bar\ci ridicate `ntre
Palmiro Togliatti [i Collatina.
Sunt originari din Foc[ani.

Luau `n vizor b\tr=ni, `n timp
ce coborau seara s\ arunce
gunoiul, s\ plimbe c=inele sau `n
timp ce se re`ntorceau acas\. Cei
doi rom=ni opreau cu o scuz\
b\tr=nul, un altul `l lovea din
spate cu o b=t\ `n cap, at=t de tare
`nc=t `[i pierdea sim]urile. Apoi
cei trei furau pu]inele obiecte pe
care le avea, chiar [i verigheta,
l\s=ndu-l la p\m=nt s=nger=nd.

O pensionar\
de 74 de ani a
fost violat\ [i
jefuit\ de doi
rom=ni, `n
locuin]a sa din
Grammichele,
`n provincia Catania.
Carabinierii i-au identificat `n
c=teva ore de la fapt\. Vasile
Borgovan, de 29 de ani, [i
Nicolae Ghinea, de 22 au
recunoscut [i au fost re]inu]i cu
acuza]ia de sechestrare de per-
soan\, leziuni, jaf [i viol.

Pe 9 octombrie, pe la miezul
nop]ii, cei doi rom=ni au
descins `n casa pensionarei -
care este de pu]in timp v\duv\ [i

tr\ie[te singur\ -
convin[i c\ este
n e l o c u i t \ .
Imediat ce [i-au
dat seama c\
exist\ o femeie
care doarme `n

pat, au schimbat planul: au
agresat-o, au lovit-o cu
s\lb\ticie cu pumnii [i
picioarele p=n\ i-au perforat un
timpan pentru a le spune unde
sunt banii [i bijuteriile. Apoi au
violat-o pe r=nd, p=n\ ce b\tr=na
[i-a pierdut cuno[tin]a. ~n final
au fugit cu ma[ina Peugeot a
femeii, lu=nd cu ei 80 de euro,
un l\n]i[or [i o pereche de cercei
cu valoare redus\.

Au atacat 11 batr=ni Au violat o b\tr=n\

So]ii Nichita au fost aresta]i `n februarie 2009, c=nd Italia era deja `ngrozit\ de cazul Caffarella
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Sentin]a, emis\ pe 5
octombrie, a dezl\nu]uit mii de
polemici. La proces, Gavril\ [i
Alexandru au sosit escorta]i de
g\rzile de la penitenciar [i au fost
insulta]i de c=teva mame, de
angaja]ii tribunalului, de prietenii
[i p\rin]ii victimelor. Mama
tinerei victime a violului din ziua
de Sf. Valentin lucreaz\ la tribu-
nal. "Blestema]ilor", "bestiilor",
"bastarzi spurca]i, trebuie s\
putrezi]i `n `nchisoare". Cei doi
violatori ]ineau `ns\ privirea sus,
p\r=nd s\ nu-[i dea seama de
motivul agita]iei. Apoi, `n fa]a
judec\torului, au mimat p\rerea
de r\u ("Regret fapta") [i au dat
vina pe al]ii. "Sunt Ionu]
Alexandru - spune cel mai t=n\r
dintre cei doi. Am comis aceste
infrac]iuni pentru c\ m-a
constr=ns Gavril\". 

Gavril\ a dat vina pe un viola-
tor italian: "Am spus-o deja pe
timpul interogatoriului prelimi-
nar, dup\ arestarea mea: am vio-
lat [i jefuit pentru c\ mi-au cerut
asta doi italieni. Vroiau s\ asiste
`n timp ce f\ceam aceste lucruri".
Unul dintre cei doi italieni ar fi
chiar Luca Bianchini, presupusul
violator `n serie din Roma, `n
`nchisoare de vara trecut\. "L-am
v\zut la Rebibbia `n timp ce m\
schimbam pentru a face du[ [i l-
am recunoscut. Este unul dintre
cei doi". Judec\torii sunt sceptici

fa]\ de aceast\ versiune, dar au
primis c\ vor verifica.

Sentin]\ bl=nd\

Procurorul ceruse 16 ani [i opt
luni pentru Gavril\, pentru c\
este acuzat [i de un viol care a
avut loc la Villa Gordiani `n iulie,
asupra unei fete de 22 de ani, de
sechestrare de persoan\, jaf agra-
vat [i leziuni. Zece ani pentru
Alexandru. Verdictul: 11 ani [i 4
luni pentru Gavril\, 6 lui
Alexandru, c\ruia i-au fost
recunoscute circumstan]e atenu-
ante pentru c\ nu are
antecedente. Judec\torul a sta-
bilit la 80.000 de euro suma de
pl\tit ca daune p\rin]ilor fetei, ca
persoane care `[i exercit\ drep-
turile p\rinte[ti, 20.000 victimei.
B\iatului, `n schimb, 10.000 [i
p\rin]ilor lui 30.000.

"O sentin]\ prea bl=nd\ fa]\ de
cererile mele", afirm\ procurorul
Vincenzo Barba. "Evalu\rile le-a
f\cut judec\torul [i trebuia s\ le

fac\ judec\torul, noi le
respect\m: am lucrat bine [i mai
ales a fost dat\ o sentin]\ echili-
brat\ [i `n timp scurt. Vom citi
motivarea [i vom decide dac\ s\
prezent\m apel sau nu". S-a
declarat satisf\cut avocatul lui
Gavril\, Carlo Scepi: "Trebuie s\
spun c\ nu speram prea mult. Din
punct de vedere juridic este o
sentin]\ just\. Din punct de
vedere moral, `ns\, `mi dau
seama c\ poate p\rea pu]in ca [i
condamnare ".

Politicienii comenteaz\

Multe reac]ii [i proteste,
`ncep=nd de la cele ale primaru-
lui Gianni Alemanno, pentru care

"prima impresie este c\ suntem
`n fa]a unei sentin]e `nc\ prea
bl=nd\ dac\ este comparat\ cu
cererile procurorului. Nu suntem
numai `n fa]a unei violen]e sexu-
ale ci a unei violen]e comise
`mpotriva unei minore, lucru
care ar trebui s\ constituie o cir-
cumstan]\ agravant\ ne`ndoiel-
nic\. ~n orice caz, pentru o opinie
definitiv\ trebuie s\ citim moti-
varea sentin]ei [i s\ `n]elegem ce
a determinat judec\torul s\ fie
mai bl=nd fa]\ de cererile cerute
de procuror. Prim\ria [i-a f\cut
partea prin constituirea ca parte
civil\ [i va fi prezent\ la proces [i
`n cazul unui eventual apel".

Foarte critic vice-ministrul de
la Lega Nord, Roberto Castelli.
"Prin aceast\ sentin]\, `nc\ o
dat\, magistratura nu a pierdut
ocazia de a produce un grav prej-
udiciu sim]ului de justi]ie al
cet\]enilor italieni. Via]a unei
fete de 14 ani a fost ruinat\ [i
cine a comis acest viol probabil
va ie[i din `nchisoare `n scurt
timp. ~n mod evident, pentru
ace[ti magistra]i, via]a unei
tinere italience nu valoreaz\
aproape nimic". 

"Este o sentin]\ scandaloas\.
Judec\torul care a emis-o ar tre-
bui s\ se ru[ineze", afirm\ coor-
donatorul Movimento per l'Italia,
Fabio Sabbatani Schiuma.

Caffarella, polemici dup\ sentin]\

Ocazional a fost [i interpret\ la tribunalul din Roma, acum a fost
arestat\ la Monterotondo pentru de]inerea cu scopul comercializ\rii
de substan]e stupefiante. Femeia a ajuns la `nchisoarea Rebibbia.
Potrivit Il Messaggero, este vorba de Ioana Bracacel, o rom=nc\ de
30 de ani, rezident\ `n localitate. Femeia tr\ie[te de ani de zile `n
Italia `mpreun\ cu so]ul, acum [i el la `nchisoare pentru alt\
infrac]iune. Era deasupra oric\rei b\nuieli [i gra]ie unor colabor\ri cu
tribunalul unde lucra ca traduc\toare. Pe 9 octombrie, carabinierii de
la compania din Monterotondo au procedat la arestarea sa dup\ o
perchezi]ie a locuin]ei sale. ~n cas\ militarii au sechestrat 100 de
grame de ha[i[ pe care femeia `l ascunsese `n dormitorul s\u `ntr-o
caset\ ascuns\ printre lenjerii. Zilele trecute ajunsese la `nchisoare [i
so]ul femeii, rom=n, arestat de carabinieri `n provincia Grosseto pen-
tru clonarea de c\r]i de credit. 

Ha[i[, traduc\toare arestat\

Pe 5 octombrie s-a `ncheiat
primul act din procesul violului din
parcul Caffarella, comis de doi
rom=ni de Sf=ntul Valentin.
Victime, o fat\ de 14 ani [i prietenul

ei. Cazul a ]inut mult\ vreme prima
pagin\ a ziarelor, mai els c\ la
`nceput au fost aresta]i doi nevino-
va]i: Karol Racz [i Alexandru
Iszto ica. Adev\ra]ii violatori au

pri mit acum pedepse destul de
bl=nde: 11 ani [i patru luni pentru
Oltean Gavril\, [ase ani pentru
Ionu] Jean Alexandru. Polemica a
reizbucnit.

Alemanno:
"Sentin]\ prea
bl=nd\"

Cei doi violatori din Caffarella au fost condamna]i 
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Nici m\car Marian Vanghelie
nu `l va vota pe Mircea Geoan\ la
scrutinul din noiembrie. Un gest
care spune mai mult dec=t o mie
de declara]ii politice: liderul PSD
Bucure[ti, Marian Vanghelie, ia
at=t de serios `n calcul victoria `n
alegeri a lui Sorin Oprescu, `nc=t a
`nceput de pe acum preg\tirile
pentru candidatura la prim\ria
general\, unde ar urma s\ se orga-
nizeze alegeri aniticipate `n

prim\var\, dup\ plecarea lui
Oprescu.  Dovada o reprezint\ un
sondaj comandat `n aceste zile de
c\tre PSD [i menit s\ tatoneze
terenul. "Inpolitics" a intrat ̀ n pos-
esia unor informa]ii potrivit c\rora
un nou sondaj de opinie a fost
comandat `n ultimele zile, de c\tre
PSD Bucure[ti institutului CCSB.

Compania de Cercetare
Sociologic\ [i Branding (CCSB)
apar]ine familiei Voiculescu, care

l-a dat, la r`ndul ei, `n execu]ie
unei filiale a sa, firma Zeffire Top
Consulting.

Sondaj cu dedica]ie

Sondajul con]ine `ntreb\ri
legate de prezen]a la vot, de
op]iunea pentru candida]ii prezi-
den]iali, pentru partide politice, de
oportunitatea declan[\rii anchetei
`mpotriva Elenei Udrea ori a
demiterii Monic\i Ridzi. O alt\
`ntrebare, profund tenden]ioas\ [i
neuzual\ `ntr-un sondaj presupus
neutru [i care ̀ l ia ̀ n calcul doar pe
candidatul PSD+PC  sun\ cam
a[a: "Odat\ ales, crede]i c\ Mircea
Geoan\ va fi un bun pre[edinte al
Rom=niei?". Dar, de departe, cele
mai interesante `ntreb\ri sunt
altele. Una e legat\ de modul `n
care Vanghelie se achit\ de
sarcinile sale gospod\re[ti, de[i
sondajul se face la nivelul `ntregu-

lui ora[. Cum ar putea locuitorii
sectorului 2, spre exemplu, s\
evalueze activitatea de primar a
lui Vanghelie e foarte greu de
spus. Aceast\ `ntrebare, `ns\, e
menit\ s\ preg\teasc\ terenul pen-
tru cheia sondajului: "Crede]i c\ ar
fi Marian Vanghelie un bun
gospodar pentru Bucu re[ti?".
~ntrebarea respectiv\ nu se mai
reg\se[te `n leg\tur\ cu vreun alt
poten]ial candidat, ceea ce denot\
clar c\ sondajul este realizat "cu
dedica]ie". ~n plus, e logic c\ nici-
un partid politic `n afara PSD nu
ar fi interesat s\ cerceteze
sus]inerea de care se bucur\ un
membru al acestui partid. 

Cum, p`n\ la alegerile de pri-
mar mai sunt, teoretic, trei ani,
rezult\ c\ Vanghelie se g`nde[te la
modul cel mai serios la o posibil\
victorie a lui Sorin Oprescu `n
alegeri, singura care ar l\sa liber
fotoliul de primar general.

Vanghelie se `nc\lze[te 
pentru prim\ria general\

Marian Vanghelie, primarul sectorului 5 din Capital\,
ia `n serios [ansele la preziden]iale ale primarului Bucu -
re[tiului, Sorin Oprescu. Chiar dac\ este unul dintre
oamenii de `n credere al lui Mircea Geoan\, candidatul
PSD la preziden]iale, Vanghelie a comandat un sondaj
care s\ m\soare [ansele pe care le-ar avea la eventualele
alegeri pentru [efia Bucure[tiului. Aceste alegeri ar avea
loc numai dac\ Oprescu ar ajunge la Cotroceni.

Vanghelie se preg\te[te
s\ preia Primaria 
general\ a Bucure[tiului

Vanghelie mizeaz\ pe c=[tigul lui Oprescu la preziden]iale

pentru... 
a-mi dezvolta 

activitatea

pentru... 
a lucra pe 

cont 
propriu

pentru... 
a-i trimite 
la studii pe 
copiii mei

per... fare!
MICROCREDITO IN ITALIA

Pâna  la  15.000 euro
pentru tine, pentru mari oportunitati.

Pentru a începe sau a dezvolta activitatea ta, a sustine 
f a m i l i a  d e  d e p a r t e ,  a  d a  u n  v i i t o r c o p i i l o r t a i :

0 11  6 5 8 . 7 7 8  -  i n f o @ p e r m i c r o . i t
www.permicro.it

PerMicro este prima societate italiana  specializata  în acordarea de microcredite pe tot teritoriul national. 
Activitatea societatii PerMicro se inspira  din cea a societatii Grameen Bank fondata  de Muhammad Yunus, premiul Nobel pentru pace 2006.

PerMicro è autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria si sensi dell'art. 106 - n. di iscr. 41437.
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Primarul general al Capitalei,
Sorin Oprescu, a declarat c\
Traian B\sescu este principalul
vinovat pentru "sistemul ne -
norocit" din ultimii ani. 

"Nu sunt un tip antisistem.
Sunt un om care a f\cut parte din
sistem. Un om care 15 ani a stat
`ntr-un partid politic [i am `ncer-
cat s\ opresc aceast\ expansi-
une.(...) Politicul a impregnat
orice fel de ac]iune la nivel
administrativ. Nu cred c\ au
murit oameni `n Timi[oara pentru
ca, `n 20 de ani de libertate, s\ ne
`ntoarcem iar c\tre un sistem dic-
tatorial `n care un partid sau altul
hot\r\sc cum trebuie s\ fie.
Hot\r\sc rezultatul votului.
V=rful acestui sistem nenorocit
din ultimii ani de zile, vina o
poart\ `n principal Traian
B\sescu", a declarat edilul-[ef.

Potrivit lui Sorin Oprescu, la
20 de ani de la Revolu]ie, rom=nii
sunt `ntr-o stare de dihonie con-
tinu\. 

"Drumul Rom=niei este `ntr-o
direc]ie gre [it\, este un drum
prost. Nimeni nu mai crede `n
bun\voin]\ [i promisiunile cuiva
pentru c\ oamenii s-au saturat s\
fie min]i]i", a spus candidatul la
pre[edin]ia Rom=niei. Candi datul
independent la pre[edin]ia

Rom=niei a declarat c\ Rom=nia
este bolnav\. "O s\ `ncerc s\ le
spun celor nehot\r=]i c\-i a[tept
al\turi de mine, nu c\ a[ fi cel mai
frumos, cel mai de[tept, ci pentru
c\ ceea ce mi-am propus s\ fac
am f\cut. Rom=nia de ast\zi este
bolnav\. E bolnav\ de afaceri
oneroase, de dorin]a de
`mbog\]ire continu\", a spus
Oprescu.

Premier tehnocrat

El spune c\ are deja preg\tit
planul pentru primele luni, `n
cazul `n care c=[tig\ func]ia
suprem\ `n stat. "V\ asigur c\,
`ntr-o lun\ de zile, se face lini[te.
Dup\ aceea este obligatoriu ca
rom=nilor s\ li se spun\ adev\rul.
(...) Nimic nu umile[te mai mult
dec=t frigul, sin gur\tatea, a[tep -
tarea, statul la r=nd [i a[teptarea
s\ pice ceva. Fac apel la \ia 68 la
sut\ care sunt sc=rbi]i la ceea ce li
se `nt=mpl\ dup\ 20 de ani", a
mai spus candidatul independent. 

Oprescu spune c\ a pornit `n

cursa pentru pre[edin]ie foarte
greu, f\c=nd compara]ie cu ̀ ntrea-
ga lui via]\. 

Sorin Oprescu a mai spus c\,
dac\ va fi pre[edinte, va numi un
premier tehnocrat, iar mini[trii
vor fi "tehnocra]i din r=ndul par-
tidelor".

Atacul lui Blaga

~n replic\, liderul PDL Vasile
Blaga a declarat c\ Sorin Oprescu
"a fost [i este parte a sistemului

mafiot patronat de Ion Iliescu [i
Octav Cozm=nc\". "Oprescu vrea
s\ par\ din nou ceea ce nu este. A
fost [i este parte a sistemul mafiot
patronat de Iliescu [i Cozm=nc\.
Este vorba de cineva care vine din
inima sistemului mafiot, patronat
de Iliescu [i Cozm=nc\, care au
]inut ani de zile Rom=nia `n afara
Europei", a spus secretarul gener-
al al PDL.

"Sorin Oprescu este crea]ia sis-
temului tic\lo[it, care a reali zat, ̀ n
sf=r[it, c\ nu mai poate acapara
puterea cu un candidat asumat
transparent [i a inventat un a[a-zis
independent. 

Vorbim de un a[a zis independ-
ent care este legat de cea mai ro[ie
arip\ a PSD-ului. Independentul
Opres cu este ghidat `n campanie
de Octav Cozm=nc\, m=na
dreapt\ a lui Ion Iliescu at=]ia ani,
care a blocat reformele statului
rom=n, tocmai pentru a favoriza
corup]ia", a spus el. "Nu a f\cut
`ns\ nimic pentru bucure[teni.
Acum vrea s\ fac\ acela[i r\u
Rom=niei, r\u pe care l-a f\cut
deja Bucure[tiului", a ad\ugat el.

Oprescu: B\sescu, v=rful
acestui sistem nenorocit

Sorin Oprescu a lansat atacuri dure la adresa
pre[edintelui, pe care l-a acuzat c\ a l\sat Rom=nia pe
m=na structurii mafiote. "~l consider pe Traian
B\sescu vinovat, ca v=rf al sistemului, c\ nu a f\cut
altceva dec=t s\ `nt\reasc\ aceste leg\turi nenorocite
care ne-au adus, [i ele, pe l=ng\ criza general\, ne-au
adus `n starea `n care ne-au adus". 

Primarul Capitalei a `nceput atacul

"Rom=nia risc\ s\ se
`ntoarc\ spre un "sistem
dictatorial"

Pre[edintele de onoare al
PSD, Ion Iliescu, a criticat dur
discursul lui Sorin Oprescu de
la lansarea candidaturii, spu -
n=nd c\ expunerea `i creeaz\
dubii privind o posibil\ `n]e -
legere `ntre actualul primar gen-
eral [i Traian B\sescu, la adresa
c\ruia Oprescu nu a avut "nicio
analiz\ critic\".

Sorin Oprescu a reac]ionat [i
a precizat c\ nu are niciun
"blat" [i nicio "`n]elegere" cu
acesta. "Nu exist\ `n]elegere
`ntre mine [i Traian B\sescu.
Nu m-am v\zut cu Traian
B\sescu, nu am niciun blat cu
Traian B\sescu. Traian B\sescu
reprezint\ v=rful sistemului (...)
Traian B\sescu nu este antisis-

tem, ci v=rful sistemului pocit",
a spus Oprescu.

El a infirmat orice zvon
privind o eventual\ rela]ie a sa
cu Traian B\sescu.

~ntrebat dac\ B\sescu ar
"avea ceva" referitor la familia
sa care l-ar face pasibil de
[antaj, Oprescu a precizat c\ el
nu are cu ce s\ fie [antajat.

"Nu am niciun «blat» cu B\sescu"

B\sescu `l ironizeaz\ pe Oprescu

Pre[edintele Traian B\sescu a declarat, la show-ul Divertis de
la Pro TV, `ntrebat cum comenteaz\ ideea lui Sorin Oprescu,
sus]inut\ `n campania pentru Bucure[ti, legat\ de realizarea unei
autostr\zi suspendate, c\ "oricine poate avea visuri erotice". ~ntre-
bat dac\ s-ar l\sa operat de Oprescu, el a spus c\ deja a f\cut acest
lucru, c=nd a avut problemele legate de hernie, dar p=n\ la urm\
a trebuit s\ fie operat `n Austria.

Rom=nia de ast\zi
este bolnav\”“
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~n cadrul emisiunii - "Serviciul Rom=n de
Comedie", [eful statului, invitat special al lui
Toni Grecu, a povestit c\ s-a c\s\torit `n urm\
cu 35 de ani, `n timp ce se afla `ntr-o permisie
de 48 de ore. "Am [tiut condi]iile de la
`nceput", a m\rturisit [eful statului. "Nu con-
test c\, nev\z=ndu-ne zilnic, am rezistat 35 de
ani `mpreun\", a mai spus acesta. ~ntrebat ce
va face dac\ nu va c=[tiga alegerile din
noiembrie, B\sescu a r\spuns c\ s-ar `ntoarce
oric=nd pe mare. "Am o meserie foarte bun\,
iar anul trecut tocmai ce mi-am re`nnoit
brevetul. Mi-e dor de mare [i de o nav\ de
mare tonaj". Totodat\, pre[edintele a m\rtusit
c\ a scris poezii, pe c=nd era secund pe bricul

"Mircea" [i, provocat de realizatorul emisiu-
nii, a recitat c=teva versuri. {eful statului s-a
l\sat o vreme rugat, dup\ care a recitat o
poezie de pe mare, dedicat\ mamei. La un
moment dat, Traian B\sescu s-a `ncurcat,
spun=nd c\ a uitat versurile compuse cu zeci
de ani `n urm\. P=n\ la sf=r[itul emisiunii [i-a
amintit totu[i [i sf=r[itul poeziei, pe care a
recitat-o cu ochii `n lacrimi. 

"Deasupra-]i cerul se `nal]\
{i de pe el privesc `n jos,
Sute de stele ce-l admir\
Pe bravul om prietenos.
Iar dup\ luni de mers pe-ntinderea albastr\,
~ntors din nou la ]\rmul t\u iubit,
Ai alergat gr\bit spre cas\,
S\ vezi iar chipul mamei fericit.
Casa era pustie [i cernit\ 
{i ai plecat `n Cer, spre cimitir,
Ca s\ a[ezi `n ]\r=na proaps\t r\v\[it\
Un trandafir, trei lacrimi [-un s\rut,

La capul mamei ce murise trist\
Cu g=ndul la copilul ce-a crescut".

A pl=ns a zecea oar\

Din 2004, de la celebrul episod "drag\,
Stolo" p=n\ `n iunie 2009, Traian B\sescu a
v\rsat lacrimi de opt ori. De atunci, a mai
pl=ns o dat\ la dezvelirea unui bust al Reginei
Maria, pe 11 septembrie [i, `n urm\ cu c=teva
zile, la emisiunea celor de la Divertis.

Poetul B\sescu a pl=ns din nou
Invitat la o emisiune TV, Traian B\sescu a profitat de ocazie pentru a

recita c=teva versuri, compuse `n tinere]e. Chiar dac\ nu a publicat `nc\
niciun vers, pre[edintele a scris c=teva de pe puntea Bricului "Mircea". 

Pre[edintele a l\crimat
dup\ ce a recitat c=teva 
versuri scrise `n tinere]e

{eful statului a pl=ns de zece ori p=n\ acum
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Criza produce [omeri: unul
din patru angaja]i a plecat acas\.
Din studiul realizat de compania
Paylogic reiese c\ nu doar
num\rul angaja]ilor a sc\zut
drastic de la `nceputul perioadei
de criz\ p=n\ ast\zi, ci [i volu-
mul fondului de salarii, cu 18%.
~n aceea[i perioad\ s-a `nregis-
trat de asemenea o asc\dere a
num\ rului de ore de concediu
medical, cu 30%, au sc\zut
primele brute per angajat
aproape la jum\tate, iar num\rul
de ore suplimentare a crescut
considerabil, cu 74%.

"Angajatorii sunt foarte aten]i
la eficien]a angaja]ilor. ~n aceast\
perioad\ au schimbat mult struc-

tura veniturilor acestora, astfel
`nc=t numai 50% reprezint\
acum salariul de baz\, restul
fiind ore suplimentare [i prime
de `ncurajare", a explicat Cris -
tian Udrescu, CEO Paylogic.

Din recentul studiu reiese c\
angaja]ii caut\ acum stabilitatea
locului de munc\ `n primul r=nd,
iar tenta]ia unui venit mai mare
nu mai este o prioritate. 

Bani pu]ini

Conform aceluia[i studiu,
nivelul salariului mediu per
angajat a crescut din ianuarie
p=n\ `n august 2009, cu p=n\ la
4%, `ns\ aceast\ cre[tere este de

fapt una negativ\, av=nd `n
vedere cre[terea infla]iei [i
sc\derea drastic\ a puterii de
cump\rare. 

"Au crescut taxele `ntr-un
moment extrem de neprielnic.
Companiile au fost nevoite astfel
din nou s\ disponibilizeze
oameni. Vestea bun\ e c\ avem o
cre[tere a salariului mediu per
angajat fa]\ de anul trecut, dar [i
fa]\ de ianuarie 2009. Au r\mas
pu]ini angaja]i, companiile nu
mai recruteaz\, prefer=nd s\
creasc\ orele suplimentare.

{omajul a `nregistrat o
cre[tere constant\ [i continu\ s\
creasc\, iar ultimul lucru care se
va face dup\ ce va trece criza va

fi recrutarea", mai spune Cristian
Udrescu. Din aceast\ cauz\, pia]a
de recrutare este acum `n c\dere
liber\. Sunt mii de CV-uri pentru
un singur post scos la concurs,
iar multe dintre ele r\m=n c=teva
luni f\r\ r\spuns, de[i candida]ii
sunt foarte bine preg\ti]i.

Cre[te num\rul [omerilor

Criza a mic[orat
salariile [i num\rul
de angaja]i

Din cauza crizei economice, num\rul
rom=nilor f\r\ loc de munc\ este `n
plin\ cre[tere. Din iunie 2008, p=n\ `n
septembrie 2009, num\rul angaja]ilor
din companiile private a sc\zut cu 25%,

conform celui mai recent studiu realizat
de compania Paylogic. De asemenea,
nivelul salariului mediu a `nregistrat o
cre[tere negativ\ `n raport cu infla]ia.
Criza este departe de a se `ncheia.
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Deputa]ii [i senatorii au apro-
bat mar]i, 13 octombrie, mo]iu -
nea de cenzur\ "11 `mpotriva
Rom=niei", astfel `nc=t Guvernul
Boc II a fost demis. Este pentru
prima oar\, `n istoria post-
decembrist\, c=nd un guvern este
demis de c\tre Parlament, prin
adoptarea unei mo]iuni. Scorul a
fost de 258 de voturi pentru
mo]iune. Pentru a d\r=ma guver-
nul, opozi]ia avea nevoie de 236
de voturi din totalul de 471 de
parlamentri. PSD, PNL [i UDMR
`nsumau 279 de voturi.
Discursurile liderilor politici au
fost marcate de acuza]ii dure. 

Premierul Emil Boc a sus]inut
c\ "fra]ii de cruce" PSD [i PNL
nu au `nv\]at nimic din lec]ia sus-
pend\rii lui Traian B\sescu [i c\
se opun elimin\rii pensiilor de
lux. Pre[edintele social-democrat
Mircea Geoan\ i-a comparat pe
cei de la PD-L cu comuni[tii, `n
vreme ce liderul PNL Crin
Antonescu a spus c\ Guvernul
Boc a b\tut recordurile `n materie
de demagogie, populism [i
corup]ie, `ncerc=nd s\ cumpere
voturile parlamentarilor opo -
zi]iei. 

Pierderea `ncrederii parlamen-
tului face ca actualul Guvern s\
cad\ [i s\ exercite numai anumite
atribu]ii administrative p=n\ la
numirea unui nou premier de
c\tre pre[edintele statului [i vali-
darea acestuia de c\tre legislativ.
Adoptarea mo]iunii de cenzur\
face ca guvernul interimar s\ nu
poat\ emite ordonan]e [i nu poate
ini]ia legi.

Boc: Am pierdut o b\t\lie

"Guvernul a pierdut o b\t\lie,
dar nu [i r\zboiul", a declarat,
premierul Emil Boc, dup\
c\derea Guvernului `n urma
mo]iunii de cenzur\. "Guvernul a
c\zut pentru c\ a vrut s\ elimine

pensiile parlamentarilor [i cele-
lalte pensii care nu se bazeaz\ pe
principiul contributivit\]ii. Este o
onoare pentru un Guvern s\ cad\
atunci c=nd promoveaz\ o lege
at=t de corect\ a reformei pensi-
ilor. 

O lege pe care o a[teapt\ 22 de
milioane de rom=ni [i distruge
privilegiile unora care s-au
obi[nuit `n aceast\ ]ar\ s\ aib\
beneficii f\r\ contribu]ii.
Majoritatea PNL-PSD a adoptat
aceast\ mo]iune de cenzur\ pen-
tru a fi sigur\ c\ nu `[i pierd priv-
ilegiile parlamentarii de la cele
dou\ partide. Pensiile parla-
menterilor r\m=n, dar le spun
foarte direct c\ nu pentru mult
timp. C\ valul a fost pornit [i c\
nu va fi oprit. {i ei vor pierde
pensiile privilegiate pe care
Rom=nia nu `[i poate permite s\
le acorde parlamentarilor", a
declarat Emil Boc.  

"Cabinetul `[i continua activi-
tatea p=n\ la depunerea jur\ -
m=ntului de c\tre noul guvern
(...)Responsabilitatea apar]ine
din acest moment lui Crin
Antonescu [i Mircea Geoan\", a
avertizat premierul.

Geoan\: Am f\cut istorie
`n Parlament

Pre[edintele Senatului, Mircea
Geoan\, a f\cut apel la calm [i la

responsabilitate [i a declarat c\ `n
acest moment Traian B\sescu are
cea mai mare responsabilitate [i
trebuie s\ se ridice deasupra
interesului personal [i al
grupurilor de interese [i s\
numeasc\ un Guvern care s\ fie
sus]inut de Parlament. "Guvernul
Boc II `[i pierduse deja legitimi-
tatea. Acest Executiv `[i `ncheie
mandatul [i dincolo de comen-
tariile politice fac apel la respon-
sabilitate. Eu [i partidul pe care `l
conduc vom contribui la numirea
unui nou Guvern c=t mai repede
cu putin]\", a declarat pre[edin-
tele PSD.

Mircea Geoan\ a anun]at c\ va
sus]ine un nou Guvern de
tehnocra]i format din profe -
sioni[ti [i independen]i.

"Am f\cut azi istorie `n
Parlament, `ns\ Guvernul Boc nu
avea cum s\ reziste. Fac apel la
responsabilitate [i luciditate", a
mai completat liderul PSD.

Antonescu: 
Este o victorie a PNL 

Pre[edintele PNL Crin An -
tonescu a declarat c\ adoptarea
mo]iunii de cenzur\ este o victo-
rie a principiilor democratice [i
una a PNL. 

"Este prima mo]iune care
doboar\ un guvern `n ultimii 20
de ani.  Este o victorie a principi-
ilor democratice [i a PNL care a
ini]iat aceast\ mo]iune. Este un
c=[tig pentru Rom=nia. Acum [i
nu peste dou\ luni trebuie s\
`ncerc\m s\ d\m Rom=niei un
guvern care s\ se preocupe de
problemele acestei ]\ri. Acum [i
nu peste dou\ luni trebuie s\
`ncerc\m `n calitate de
Parlament, de institu]ie funda-
mental\ a democra]iei s\ punem
la treab\ Guvernul pentru
rom=ni. Rom=nia are probleme
grele despre care fostul prim-
ministru nu ne-a vorbit", a spus
Antonescu. 

Guvernul Boc II a fost demis
Senatul [i Camera Deputa]ilor au

aprobat cu 258 de voturi, mo]iunea
de cenzur\ "11 `mpotriva Rom= -
niei", demers ini]iat de PNL [i

UDMR, sus]inut de PSD [i contestat
de PDL la Curtea Constitu ]ional\.
Guvernul Emil Boc a c\zut. Este
pentru prima oar\, `n istoria post-

decembrist\, c=nd un guvern este
demis de c\tre Parlament, prin
adoptarea unei mo]iuni. Dup\ '89, 
s-au depus 19 mo]iuni de cenzur\. 

Emil Boc nu a rezistat la c=rma Guvernului nici m\car un an

Mo]iunea "11
`mpotriva Rom=niei"
a fost aprobat\ 

Membrii PD-L au reclamat mo]iunea de cenzur\ la Curtea
Constitu]ional\. Parlamentarii democrat-liberali au ar\tat, `n
sesizarea trimis\ la Curte, c\ gestul opozi]iei este neconstitu]ional, `n
condi]iile `n care parlamentarii care au mai semnat o mo]iune nu mai
pot fi ini]iatorii altui text `mpotriva Guvernului. Liberalii, ajuta]i de
reprezentan]ii UDMR au mai ini]iat o mo]iune de cenzur\ [i luna tre-
cut\, dup\ ce Guvernul [i-a asumat r\spunderea pe legea salariz\rii
unice, text respins de plen.

Judec\torii Cur]ii Constitu]ionale au decis `ns\ c\ mo]iunea de
cenzur\ "11 pentru Rom=nia" depus\ de PNL [i PSD este
constitu]ional\, resping=nd astfel solicitarea PD-L. "Controlul consti-
tu]ionalit\]ii mo]iunilor de cenzur\ nu intr\ `n atribu]iile Cur]ii
Constitu]ionale", se arat\ `n comunicatul emis de Curtea
Constitu]ional\. 

Mo]iune legal\
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{eful statului a precizat, `ntr-o
declara]ie la Palatul Cotroceni, c\
Boc a avut "curajul" de a veni cu
legi reformatoare. B\sescu a "elo-
giat" meritele Guvernului Boc,
c\ruia i-a mul]umit pentru "efort"
[i "dedica]ie".

"A[ dori s\ `i mul]umesc pen-
tru curajul cu care a impuns
reformele `nainte. Emil Boc a fost
un premier responsabil care a
suportat timp de aproape un an
numeroase umilin]e, [i din partea
presei [i din partea politicienilor,
`ns\ [i-a dus mandatul neab\tut
pentru reformarea statului rom=n.
Apreciez curajul cu care a f\cut
reforme."

Atac la pesedi[ti

Pre[edintele a sus]inut c\ toate
calculele politice care au stat `n
spatele demiterii Guvernului sunt
gre[ite [i partidele se angajeaz\
`ntr-o lupt\ care nu are de-a face
cu "interesul na]ional", ci cu
alegerile preziden]iale. "Eu cred
c\ au fost calcule gre[ite care nu
au ]inut cont de interesul
Rom=niei", a comentat el. "~n

ceea ce prive[te situa]ia poltiic\
ea a fost declan[at\ `n urma cal-
cule care vizau alegerile prezi-
den]iale. {i aici fac precizarea
legat\ de decen]a cu care pre-
mierul Emil Boc a propus revo-
carea ministrului de Interne. A
f\cut-o f\r\ s\ dea detalii `n
leg\tur\ cu mizeria care se insta-
lase `n aceast\ institu]ie [i oameni
veni]i din afar\. Dar practic
demisia celor opt mini[tri ai PSD
a fost cea care a dat semnalul c\
lupta politic\ se mut\ de la intere-
sul na]ional `n favoarea c=[tig\rii

unor pozi]ii legate de alegerile
preziden]iale", este atacul dur pe
care l-a lansat [eful statului asupra
PSD.

B\sescu taie avântul 
PSD [i PNL

Traian B\sescu a citit [i arti-
colele din Constitu]ia Rom=niei
care indic\ faptul c\ el, pre[edin-
tele Rom=niei, este cel care va
desemna viitorul premier. "A[
vrea s\ asigur orice analist, orice
ziarist, orice cet\]ean c\ nu m\ voi

abate de la litera [i spiritul
Constitu]iei. Voi lua `n
considera]ie punctele de vedere
ale partidelor, le voi analiza [i voi
decide", a fost mesajul final
adresat de Traian B\sescu.
Men]ion\m c\ [eful statului a
invitat partidele politice la con-
sult\ri, `ns\ acestea au avut loc
dup\ `nchiderea edi]iei ziarului
nostru.

Boc poate fi propus 
din nou

Legea fundamental\ nu `l
oblig\ `ns\ pe B\sescu s\ desem-
neze un nou premier `ntr-un anu-
mit interval de timp, cu alte
cuvinte [eful statului poate am=na
o decizie. Singura constr=ngere
temporal\ pe care o prevede legea
fundamental\ este legat\ de ter-
menul de 10 zile pe care `l are la
dispozi]ie premierul desemnat
pentru a veni `n fa]a Parla men tu -
lui, cu lista complet\ a guvernului.

Chiar [i `n ipoteza `n care
B\sescu nu va trage de timp [i va
respecta procedura consult\rii
partidelor parlamentare, el `l
poate desemna tot pe Emil Boc,
pun=nd astfel Parlamentul `n
situa]ia de a respinge din nou
guvernul. Tot legea fundamental\
men]ine blocajul institu]ional.
"Dup\ consultarea pre[edin]ilor
celor dou\ Camere [i a liderilor
grupurilor parlamentare, [eful
statului poate s\ dizolve
Parlamentul, dac\ acesta nu a
acordat votul de `ncredere pentru
formarea Guvernului ̀ n termen de
60 de zile de la prima solicitare [i
numai dup\ respingerea a cel
pu]in dou\ solicit\ri de `nvesti-
tur\", spune art.89.

Acela[i articol precizeaz\ `ns\
c\ Parlamentul nu poate fi dizol-
vat `n ultimele 6 luni ale mandat-
ului pre[edintelui Rom=niei.

{i asta `n condi]iile `n care
alegerile preziden]iale vor avea
loc `n mai pu]in de dou\ luni,
respectiv pe 22 noiembrie. Ca
atare, Guvernul Boc ar putea
r\m=ne interimar pentru a asigura
organizarea alegerilor.

Pre[edintele Traian B\sescu i-a
mul]umit premierului Emil Boc, pe
care l-a calificat drept un om respon-
sabil, curajos [i cinstit, care "a

`nghi]it multe umilin]e". De[i a
descris c\derea Cabinetului ca
"democratic\", B\sescu a comparat-
o cu demiterile guvernelor Petre

Roman [i Radu Vasile, care au fost
calificate drept lovituri de stat date
de pre[edin]ii de atunci Ion Iliescu [i
Emil Constantinescu.

Klaus Johannis,
urma[ul lui Boc la
Palatul Victoria?

B\sescu: "A fost un premier cinstit"

PNL [i PSD doresc numirea
unui guvern de tehnocra]i, iar lib-
eralii îl propun ca premier pe
Klaus Johannis, primarul
Sibiului. {i pre[edintele executiv
al UDMR, Kelemen Hunor a
anun]at c\ forma]iunea sa dore[te
formarea unui guvern de spe-
ciali[ti care s\ asigure guvernarea
p=n\ la alegerile preziden]iale.

Primarul Sibiului, Klaus
Johannis, a declarat c\ se simte
onorat de propunere [i este dispus
s\ `nceap\ discu]ii pentru
numirea sa `n fruntea unui viitor

guvern. "Am discutat aceast\
chestiune, printre altele, c=nd l-
am avut `n vizit\ la Sibiu pe dom-
nul Crin Antonescu [i cred c\ este
un lucru care se poate comenta `n
continuare. ~ntrebarea dumnealui
a fost dac\, `n principiu, sunt dis-
pus s\ discut\m chestiunea, am
fost de acord [i, evident, `n con-
tinuare dac\ `n Parlament apare,
`n viitorul mai apropiat sau mai
`ndep\rtat, situa]ia ca o majori-
tate parlamentar\ s\ doreasc\ s\
discute cu mine, sunt de acord s\
o fac", a spus Johannis.

Opozi]ia are preg\tit [i un sce-
nariu `n situa]ia `n care Traian
B\sescu nu ar ]ine cont de o nou\
majoritate. Prim-vicepre[edintele
PNL Ludovic Orban a declarat
c\, ̀ n condi]iile ̀ n care PNL, PSD
[i UDMR vor forma o majoritate
`n jurul unui premier, atunci
Traian B\sescu trebuie s\
respecte decizia acesteia. ~n caz
contrar, liberalul a precizat c\
PNL inten]ioneaz\ s\ cear\ inter-
ven]ia Cur]ii Constitu]ionale pen-
tru conflict `ntre institu]iile statu-
lui.

Klaus Johannis, solu]ia liberalilor

Pre[edintele i-a mul]umit premierului pentru loialitate
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Din promisiunea electoral\ de
836 de kilometri de autostrad\
f\cut\ `n toamn\, adic\ o medie
de peste 200 pe fiecare an de
mandat, anul acesta vor fi da]i `n
folosin]\ 42 km, iar anul viitor
`nc\ 90, dac\ vor fi bani, a
declarat  ministrul Transpor -
turilor, Radu Berceanu.

Berceanu se scuz\ ar\t=nd cu
degetul spre buget, care este
foarte s\rac c=nd vine vorba
despre infrastructur\. Pentru a
`ndeplini, totu[i, promisiunea din
toamna trecut\ f\cut\ de PD-L,
Rom=nia ar trebui s\ constru-
iasc\ `n 2011 [i 2012 circa 700 de
kilometri de autostrad\, adic\ de
trei ori mai mult dec=t s-a con-
struit `n total `n ultimii 20 [i ceva
de ani.

Bugetul e de vin\

"Noi am avut anul \sta 1,4%
din PIB. Cu 1,4% din PIB poate
s\ vin\ orice ministru al

Transporturilor, nu va face dec=t
ceea ce se poate face cu
plus/minus 10% cu 1,4% din
PIB", a declarat Radu Berceanu.

~ntrebat cum r\m=ne totu[i cu
cei 836 de kilometri de
autostrad\, Berceanu a ]inut s\
sublinieze c\ promisiunea elec-
toral\ este, oricum, cea mai mic\
dintre toate celelalte. "Noi am
discutat `n programul de gu -
vernare despre 836 de kilometri
de autostrad\. Eu v\ aduc aminte
c\ al]ii au f\cut propuneri de
1.000, de 1.500 [i eu am spus
atunci, [i am spus-o [i public, [i
b\nuiesc c\ pute]i s\ g\si]i `nreg-
istr\ri, aten]ie, este maxim ce se

poate face, oricine ar fi la
guvernare", a explicat ministrul.

Berceanu a explicat c\ el [i-ar
fi dorit 90 de kilometri finaliza]i
anul acesta, dar c\, `n condi]iile
`n care a primit pentru autostr\zi
doar 500 de milioane de euro,
adic\ de patru ori mai pu]in dec=t
ar fi nevoie, an de an, nu a putut
face mai mult.

Nici cei 90 de kilometri de
anul viitor nu sunt `ns\ chiar at=t
de aproape de finalizare. "Dac\
acum, cum eu am cerut 3,5% din
PIB, poate c\ nu o s\ ob]in 3,5, o
s\ fiu fericit dac\ o s\ ob]in [i
3,3. Sper s\ n-aud\ domnul Po -
gea", a precizat ministrul.

Radu Berceanu vrea 
2.000 km de autostrad\

Rom=nia ar putea avea 2.000 de
kilometri de autostrad\ peste 20 de
ani, acest lucru fiind posibil at=t din
punct de vedere tehnic, c=t [i eco-
nomic, a declarat ministrul Tran -

sporturilor, Radu Berceanu. El a
afirmat c\ dac\ Guvernul va aloca
`n urm\torii trei ani suma de dou\
miliarde de euro anual, la sf=r[itul
acestei perioade ar putea fi finaliza]i

500 de kilometri [i `nc\ 300 de kilo-
metri s-ar afla `n lucru, "foarte
aproape de gata". ~n Rom=nia sunt
`n prezent 290 de kilometri de
autostrad\ da]i `n folosin]\. 

"Rom=nia ar putea avea
2.000 km de autostrad\ peste
20 de ani", Radu Berceanu

Din planul celor
836 km, doar 42 vor
fi gata anul acesta

Amintiri din
epoca de aur

~n timp ce, `n urm\ cu 22
de ani, Pasajul Pia]a Unirii se
inaugura dup\ 34 de zile de la
`nceperea lucr\rilor, Pasajul
B\neasa, mult mai scurt dec=t
primul, nu este gata nici
acum, la doi ani [i jum\tate de
la `nceperea lucr\rilor. ~n
1987, ministrul Ion C. Petre
locuia `ntr-un container, pe
[antier. ~n 2009, ministrul
Berceanu face vizite de lucru.

La 6 iunie 1987, ziarele
vremii anun]au o nou\
realizare a socialismului:
inaugurarea Pasajului Pia]a
Unirii, la numai 34 de zile de
la `nceperea lucr\rilor de con-
struc]ie. Dincolo de propa-
ganda specific\ perioadei,
lucrarea a fost, `ntr-adev\r,
finalizat\ `ntr-un timp-record,
chiar dac\ opera]iunile
preg\titoare construc]iei pro-
priu-zise `ncepuser\ cu mai
multe luni `nainte. ~n
octombrie 2009, Pasajul
B\neasa nu este `nc\ finalizat,
la mai bine de doi ani [i
jum\tate de la `nceperea
lucr\rilor. La Pia]a Unirii au
lucrat sute de oameni, f\r\
`ntrerupere. Lucrarea a fost
extrem de complex\, pentru
c\ pasajul, lung de 900 de
metri, a supratraversat dou\
magistrale de metrou [i cursul
r=ului D=mbovi]a.

La B\neasa nu este nici
metrou [i nici vreun curs de
ap\, iar pasajul este mai scurt,
de numai 560 de metri. `n
total, lucrarea, care va prelua
traficul de peste 2.000 de
autovehicule pe or\, va costa
statul rom=n 11 milioane de
euro.

Dac\ s-ar asigura banii necesari [i dac\ toat\
lumea [i-ar face treaba, inclusiv guvernan]ii,
Berceanu spune c\ ar putea fi construi]i chiar [i
2.000 de kilometri de autostrad\ `n urm\torii 20 de
ani, respectiv "c=t se va dori". "A dori `nseamn\ c=]i
bani va pune pentru `ndeplinirea acestei dorin]e
Rom=nia, prin Rom=nia `n]eleg=nd [i guvernan]ii
care fac propuneri, [i Parlamentul care le voteaz\, [i
dumneavoastr\, presa, [i prin dumneavoastr\ opinia
public\, care face presiuni.

Dac\ ve]i face toate aceste lucruri, sau vom face
toate aceste lucruri ca s\ fie mai mult, atunci sigur c\
va avea, nu [tiu, poate 2.000 de kilometri de
autostrad\ peste 20 de ani, e foarte posibil. [i din

punct de vedere tehnic, [i din punct de vedere eco-
nomic, e foarte posibil", este de p\rere ministrul.

Dac\ anul acesta Transporturile au avut, `ntr-
adev\r, mult prea pu]ini bani pentru a da drumul la
[antiere, nu acela[i lucru se poate spune [i despre
anii trecu]i. Explica]ia faptului c\ nu s-a construit,
de[i Rom=nia avea mai mul]i bani, `n varianta
Berceanu, este c\ mini[trii de p=n\ acum au fost
nemul]umi]i c\ nu pot t\ia ei panglica p=n\ le expir\
mandatele. "O explica]ie pentru care nu prea s-au
f\cut autostr\zi ̀ n Rom=nia: pentru c\ fiecare guvern
[tia c\ st\ eventual 4 ani, unii 4 luni, al]ii un an [i 4
luni. {i atunci nu s-a preocupat de ceva care dureaz\
foarte mult [i cost\ foarte mult...", sus]ine ministrul.

Acelea[i promisiuni
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transfer de bani

500,01 - 750 €23,00
750,01 - 1.000 €30,00

1.000,01 - 1.500 €45,00
1.500,01 - 4.999 €93,50

0,01  - 50 4,90
50,01 - 100 €8,00

100,01 - 200 €12,00
200,01 - 400 €17,00
400,01  - 500 20,00

4,90€***
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Deoarece `n Europa este mare
criz\ de medici, speciali[tii
rom=ni sunt foarte c\uta]i, salari-
ile de mii de euro fiind suficiente
pentru ca ace[tia s\ se decid\ s\
r\m=n\ `n Vest. ~n c\utarea unor
venituri mai mari, medicii din
Europa de Vest migreaz\ acum
spre Orientul `ndep\rtat. ~n locul
lor sunt recruta]i, anual, mii de
medici rom=ni.

Florin Chirculescu, medic pri-
mar la Spitalul Universitar din
Bucure[ti, spune c\, `n acest an,
au plecat cinci anestezi[ti din
r=ndul celor cu care lucra. "Mai
`nt=i doi colegi, de 57 de ani, `n
Fran]a [i, imediat dup\ ei, al]i trei
tineri, `n Martinica", a declarat
acesta pentru "Evenimentul
Zilei".

Florin Chirculescu spune c\
foarte mul]i pleac\ acum `n
Orientul `ndep\rtat: "Un coleg
de-al meu din Germania a primit
o ofert\ de lucru `n China, cu un
milion de euro pe an". Medicii
speciali[ti din Europa Occiden -
tal\ migreaz\ masiv spre SUA,
unde veniturile nete anuale ajung
la 1,75 milioane de dolari,

Canada, care ofer\ salarii de
700.000 de dolari, dar [i spre
Australia, Africa de Sud [i
China, pie]e extrem de atractive
ca ofert\ salarial\ [i condi]ii de
munc\. `n locul lor vin medici
din Europa Central\ [i de Est. 

5.000 de medici, 
`n doi ani

Pre[edintele Colegiului Me -
dicilor din Rom=nia, Vasile
Ast\r\stoae, spune c\, `n ultimii
doi ani, au plecat 5.000 de
medici speciali[ti [i reziden]i: "~n
Fran]a, Bulgaria, Olanda sunt
multe solicit\ri pentru medici de
familie. Acolo pot c=[tiga `ntre
5.000 [i 10.000 de euro pe lun\.
`n Anglia, oferta este `ntre 5.000
[i 8.000 de lire sterline, plus
5.000 de lire prim\ de instalare". 

Cristina Barbu a absolvit
Facultatea de Medicin\ din
Bucure[ti `n acest an [i se
preg\te[te s\ plece `n Norvegia.
"Vreau s\ aplic pentru o sta-
giatur\ de un an [i jum\tate.
Dup\ aceea voi face reziden]iatul
tot `n Norvegia". 

P=n\ la 1 noiembrie trebuie s\
se `nscrie la cursul de limb\, care
`ncepe `n august, anul viitor.
Deocamdat\, a g\sit o solu]ie s\
locuiasc\ `n Norvegia pentru a
`nv\]a mai bine limba. "Mi-am
cump\rat toate c\r]ile necesare

pentru a da testul de limb\, ceva
similar cu Toefl. Este singurul
examen care se d\ pentru sta-
giatur\, chiar [i de c\tre norveg-
ieni. Din acest punct de vedere,
este mai u[or ca-n alte ]\ri.

Limba este `ns\ dificil\. Merit\
s\ o `nve]i ca s\ munce[ti acolo",
spune Cristina Barbu. 

Cristina va primi, `n perioada
de stagiatur\, 3.000 de euro pe
lun\, plus o locuin]\.

1 milion de dolari pe an, 
salariu de medic emigrant

Medicii rom=ni sunt tot mai
c\uta]i pe pia]a muncii din Europa
de Vest, mai ales c\ un medic emi-
grant poate ajunge s\ c=[tige [i

p=n\ la un milion de dolari pe an.
Atra[i de salarii de mii de euro pe
lun\, personalul medical din
Rom=nia las\ sistemul sanitar

autohton prad\ haosului [i incom-
peten]ei. Cifrele indic\ un deficit
tot mai mare de medici speciali[ti,
iar autorit\]ile ridic\ din umeri.

Condi]iile din str\in\tate nu se compar\ nu cele din ]ar\

Dram\ la Cluj. Studenta Crina Nicoleta Pop (25 de ani) a murit,
dup\ ce, se `ntorsese de la spital, unde medicii au tratat-o pentru o
r\ceal\ cu probleme. Medicii spun c\ au tratat doar simptomele de
r\ceal\ ale tinerei pentru c\, la primele investiga]ii, nu au fost depis-
tate probleme cardiovasculare.

Crina Nicoleta Pop, din N\s\ud, licen]iat\ `n Litere [i student\ `n
anul I la Facultatea de Istorie din cadrul Universit\]ii "Babe[-Bolyai"
din Cluj-Napoca, s-a `ntors la c\min, dup\ ce a petrecut mai bine de
[ase ore `n spital, `n noaptea de joi , 8 octombrie. S-a trezit s\ mearg\
la baie, iar acest mic efort i-a fost fatal. Potrivit medicului legist
Costel Siserman, fata a murit `n urma unui infarct. Cauza: aorta a
cedat. Studenta a fost transportat\ cu ambulan]a la Unitatea de
Primire a Urgen]elor din cadrul Spitalului Jude]ean Cluj. "A sosit la
1.55 cu dureri abdominale, gre]uri, febr\, v\rs\turi [i avea leucocitele
mari", a spus medicul Dorin Mure[an, directorul unit\]ii de Urgen]e.  

Medicii i-au f\cut o radiografie, o ecografie [i o electrocardio-
gram\. "Nu am depistat nereguli cardiace. Tehnic, nu putem face
investiga]ii am\nun]ite, iar la simptomele de acest gen nu `]i po]i da
seama c\ pacientul ar putea avea probleme cu inima", a ad\ugat
Mure[an.

Viroz\ fatal\

~n SUA, un medic
ajunge la venituri 
de 1,75 milioane 
de dolari pe an

Rom=nia are un
deficit de 2.117 de
medici speciali[ti

Medicii rom=ni pleac\

Recunoa[terea diplomelor `n UE a `ncurajat mult exodul
medicilor rom=ni. Drept este c\ [i ultimele reglement\ri `n dome-
niul salariz\rii, dar mai ales criza material\ din spitale, `ncura-
jeaz\ tot mai mul]i medici s\ ia calea str\in\ta]ii. Rom=nia are un
deficit de 2.117 de medici speciali[ti, potrivit Ministerului
S\n\t\]ii. ~n perioada ianuarie 2007- septembrie 2009, Ministerul
S\n\t\]ii a eliberat 6.333 de certificate de conformitate, necesare
recunoa[terii calific\rii de medic `n celelalte state membre UE,
potrivit datelor furnizate de Ministerul S\n\t\]ii: 2007 - 3.109 de
certificate eliberate, 2008 -1.987 de certificate eliberate, 2009 -
1.237 de certificate eliberate.
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Chemat, luni, 12 octombrie, la
Parchetul General pentru a i se
prezenta materialul de urm\rire
penal\ `n cazul sechestr\rii
ho]ilor ma[inii sale, patronul
stelist Gigi Becali a declarat c\ se
va pl=nge `n Parlamentul
European de tratamentul pe care i
l-au aplicat autorit\]ile din
Rom=nia.

Europarlamentarul i-a anun]at
pe procurori c\ are "9 ne -
mul]umiri legate de anchet\",
scrise `ntr-un "manifest". 

"Voi citi documentul `n PE
dac\ m\ trimit `n judecat\, ca s\
[tie to]i c\ Rom=nia e ]ara lui
dracu'", a spus Becali.

De asemenea, europarlamen-
tarul a spus c\ nu i se pare normal
s\ i se aduc\ la cuno[tin]\ materi-
alul de urm\rire penal\ `nainte de
a fi solu]ionat\ pl=ngerea f\cut\
de el `mpotriva procurorilor de la
Parchetul de l=ng\ Tribunalul
Bucure[ti [i `nainte s\ primeasc\
un r\spuns cu privire la con-
fruntarea cu ho]ii cerut\ de
finan]atatorul Stelei. 

Becali a fost eliberat din arest
preventiv prin decizia Tribu -
nalului Bucure[ti din 16 aprilie,
fiindu-i impuse, `ns\, mai multe
interdic]ii. 

Procurori "derbedei"

"Acum sunt europarlamentar,
procurorii nu mai pot face
abuzuri `n ceea ce m\ prive[te", a
spus atunci Becali. 

Acesta a criticat dur procurorii
Parchetului Capitalei, despre care
a spus c\ sunt ni[te "derbedei" [i
c\ "stau de [ase" pentru ho]i,
afirm=nd c\ profesionalismul
acestora nici nu poate fi comparat
cu cel al procurorilor de la
Parchetul instan]ei supreme, care
anche teaz\ cazul s\u `n virtutea

func]iei de europarlamentar
ob]inute `n urma alegerilor pentru
PE din var\. "Procurorii de la
Capital\ sunt ni[te derbedei, iar
cei de la Parchetul ~naltei Cur]i
de Casa]ie [i Justi]ie sunt ni[te
oameni cu respect pentru meseria

de magistrat. Po]i s\-i compari cu
derbedeii de la Capital\
(Parchetul Capitalei)?", s-a `ntre-
bat atunci Becali.

A tratat bine ho]ii

Gigi Becali a mai declarat la
Parchetul General c\ nu va citi
materialul de urm\rire penal\,
pentru c\ el [tie cel mai bine ce a
f\cut [i c\ nu este vinovat, av=nd
`n vedere c\ i-a tratat bine pe ho]ii
ma[inii sale. Becali s-a ar\tat

nemul]umit [i pentru c\ ho]ii
ma[inii sale, pe care i-ar fi
sechestrat, nu au fost `nc\ odat\
audia]i de procurori, el sus]in=nd
c\ va scrie toate aceste observa]ii
procurorului care se ocup\ de
cazul s\u. 

Becali este ultima persoan\
`nvininuit\ `n acest dosar c\reia
trebuie s\ i se prezinte materialul
de urm\rire penal\, restul
prezent=ndu-se deja la Parchetul
`naltei Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie. 

Finan]atorul Stelei a ajuns la
Parchet cu `nt=rziere, dup\ ce a
fost la Judec\toria Sectorului 1,
unde a avut loc primul termen al
procesului `n care el este parte
v\t\mat\. {apte persoane, impli-
cate `n furtul unor ma[ini de lux,
printre care se afla [i cea a
finan]atorului Stelei, Gigi Becali,
au fost trimise `n judecat\ pe 24
septembrie. Magistra]ii Tribuna -
lului Bucure[ti au admis, pe 26
iunie, re cursul lui Gigi Becali
`mpotriva sentin]ei Judec\toriei
Sectorului 1 [i au decis c\ acesta
poate p\r\si ]ara.

Ilie Alexandru, zis Sandu
Geam\nu, precum [i Niculae
Tinel, David Stan Constantin,
Adrian St\nil\ [i [tefan M\rgean,
ultimii fiind p\r]i v\t\mate `n
dosarul Becali, sunt judeca]i, `nc\
din februarie 2008, de c\tre mag-
istra]ii Judec\toriei Secto rului 4,
pentru furt de ma[ini.

Gigi Becali mut\ circul `n PE
Gigi Becali, acuzat c\ i-a seches-

trat pe ho]ii care i-au furat ma[ina, i-
a anun]at pe procurori c\ are mai

multe nemul]umiri legate de
anchet\, scrise `ntr-un "manifest".
"Voi citi documentul `n Parla mentul

European (PE) dac\ m\ trimit `n
judecat\, ca s\ [tie to]i c\ Rom=nia e
]ara lui dracu'", a spus Becali. 

Europarlamentarul nu uit\ umilin]a prin care a trecut

Gigi Becali sus]ine c\ Ro -
m=nia are nevoie de un premier
care s\ fie [i om de afaceri de
succes. Dac\ ajunge pre[edinte,
el i-ar numi pe Dinu Patriciu
sau Ion }iriac `n aceast\ func]ie.

Latifundiarul din Pipera a
declarat c\ `[i face "datoria de
cre[tin" [i de aceea candideaz\,
iar dac\ Dumnezeu `l ajut\ s\
ias\ pre[edinte va pune un pre-
mier capabil. "L-a[ pune, de
exemplu, pe }iriac sau pe
Patriciu", a declarat Becali.

Patronul Stelei e convins c\

va c=[tiga, `n ciuda sondajelor,
pentru c\ "to]i candida]ii la un
loc nu sunt mai buni ca mine.
Dac\ `i iau pe to]i la un loc, pe
B\sescu, pe Antonescu, pe
Oprescu, m\ joc cu ei". ~n plus,
`n opinia liderului PNG-CD,
rom=nii s-au saturat de aceea[i
politicieni care conduc de 20 de
ani.

Rugat de moderator s\ `i car-
acterizeze pe contracandida]i,
Becali a spus c\ "B\sescu are
t\rie de caracter, `ns\ nu e nici
bun, nici drept", Crin An -

tonescu este "un om extraordi-
nar, dar nu-l v\d pre[edinte. Ca
prieten, s\ joci o partid\ de
pocker merge, dar pre[edinte
nu-l v\d", iar Sorin Oprescu nu
are prea multe [anse pentru c\
este burlac.

~n plus, Becali l-a criticat pe
primarul Capitalei pentru c\ `n
discursul de lansare a vorbit
despre actuala clas\ politic\,
spun=nd c\ sunt "to]i o ap\ [i un
p\m=nt", `ns\ Oprescu a uitat c\
[i el este parte a acestei tagme,
pe care acum o atac\. 

“L-a[ pune premier pe }iriac sau pe Patriciu” 

Procurorii de la
Capital\ sunt ni[te
derbedei"

Gigi Becali

“

S\ [tie to]i c\
Rom=nia e ]ara 
lui dracu"

“
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Per ansamblu, media scumpir-
ilor - infla]ia - la nou\ luni a fost
de 3,27%, `n timp ce media
c=[tigurilor salariale nete a
sc\zut cu 0,5%, ceea ce
`nseamn\ c\ puterea de
cump\rare a rom=nilor a sc\zut
`n 2009. 

~n spatele acestor cifre stau,
`ns\, realit\]i `ngrijor\toare: cos-
turile vie]ii (cheltuielile ine -
vitabile din fiecare lun\ cu
`ntre]inerea locuin]ei, hrana,
transportul etc.) au crescut mai
mult dec=t media general\ a
pre]urilor de consum. Asta `n
condi]iile `n care salariile au
sc\zut u[or sau au crescut cu
doar c=]iva lei `n majoritatea
domeniilor din economie.

Traiul zilnic, mai scump

Din categoria cheltuielilor
inevitabile fac parte cele nece-
sare asigur\rii strictului necesar
[i efectu\rii pl\]ilor obligatorii,
de la impozite [i taxe p=n\ la ali-

mente de baz\, chirie, `ntre]inere,
transport urban [i diverse abona-
mente. ~n anul crizei (primele
nou\ luni), tocmai aceste costuri
au crescut cel mai mult. 

Spre exemplu, `n timp ce elec-
trocasnicele sau `mbr\c\mintea
(la care eventualele cheltuieli pot
fi am=nate) s-au scumpit cu mai
pu]in de 2%, costurile legate de
locuin]\ (termoficare, utilit\]i,
telefon, radio-TV) au crescut cu
p=n\ la 13%. 

Datele raportate de Institutul
Na]ional de Statistic\ (INS)
arat\ c\, `n primele nou\ luni,
m\rfurile nealimentare s-au
scumpit cu 5,47%, iar tarifele
pentru servicii au crescut cu
aproape 6%, `n timp ce media
pre]urilor la alimente a sc\zut
u[or, cu 0,52%. Infla]ia anual\
(septembrie 2009 fa]\ de sep-
tembrie 2008) a cobor=t la
4,94%, dar cea lunar\ (fa]\ de
august 2009) a crescut cu
0,39%, dup\ dou\ luni consecu-
tive de sc\deri.

Misterul economiei
rom=ne[ti

A[adar marfa e mai scump\
de[i cererea e mai mic\, din cauza
crizei. 

~n mod normal, atunci c=nd
consumul se restr=nge, produ -
c\torii [i comercian]ii taie din
pre]uri, pentru a nu r\m=ne cu
marfa nev=ndut\. Mai pu]in `n
Rom=nia, unde func]ioneaz\ alte
principii economice. P=n\ [i ofi-
cialii B\ncii Na]ionale a
Rom=niei (BNR) - institu]ie `n
sarcina c\reia intr\ ]inerea sub
control a infla]iei - recunosc pe
fa]\: ceea ce se `nt=mpl\ nu are
logic\. "Din p\cate, la noi,
pre]urile nu r\spund `ntotdeauna
logicii economice, nu exist\ o
explica]ie logic\. Ce se `nt=mpl\
]ine mai degrab\ de practicile
comercian]ilor [i de lipsa con-
curen]ei", a declarat pentru
G=ndul Adrian Vasilescu, con-
silierul guvernatorului BNR.
Dup\ p\rerea sa, pia]a e format\
din milioane de actori care "nu
joac\ `ntotdeauna aceea[i pies\".

Importatorii, singurii
vinova]i

P\rerea sa este `mp\rt\[it\ [i de
Drago[ Frumosu, pre[edintele
Federa]iei Sindicatelor din
Industria Alimentar\ (FSIA): `n
mod normal, nu exist\ nicio cauz\
real\ ast\zi care s\ justifice
cre[terile de pre]uri. {i totu[i, unde
trebuie c\utat\ explica]ia? "Nu la
produc\torii autohtoni din indus-
tria alimentar\, nu are nimeni
incon[tien]a s\ creasc\ pre]urile pe
criz\, pentru c\ r\m=n f\r\ clien]i.
Importatorii [i marii comercian]i
scumpesc m\rfurile, ei fac jocul
pie]ei", ne-a declarat Frumosu. Iar
asta se simte direct `n buzunarul
consumatorului rom=n, av=nd `n
vedere c\ numai importurile de
legume [i fructe proaspete se
ridic\ la 70-80% din necesar. Din
decembrie 2008 p=n\ `n septem-
brie anul acesta, citricele s-au
scumpit cu 7,34%, cartofii cu
3,14%, iar conservele din fructe,
cu 1,94%, acestea fiind produsele
cu cele mai mari cre[teri ale
pre]urilor. 

Scumpiri de criz\
Criz\, criz\, dar via]a `n Rom=nia continu\ s\ se

scumpeasc\. ~n septembrie, pre]urile de consum au
crescut cu 0,39% fa]\ de luna precedent\. ~n primele
nou\ luni ale anului, costurile vie]ii au crescut cu peste
5%, dar salariile au fost mai mici. ~ntre]inerea
locuin]ei [i unele alimente s-au scumpit cu 5%-8% `n
septembrie 2009 fa]\ de finele anului trecut. Media
salariilor nete a fost, `n schimb, cu [apte lei mai mic\.

2009 sau anul care aduce din ce `n ce mai mul]i rom=ni la sap\ de
lemn. Un raport al B\ncii Mondiale arat\ c\ num\rul persoanelor
s\race din Rom=nia va cre[te p=n\ la sf=r[itul acestui an [i va ajunge
la 1,5 milioane. Pe fondul crizei economice, rata s\r\ciei va cre[te de
la 5,7% `n 2008 la 7,4% `n acest an. Avu]ia gospod\riilor va fi afec-
tat\ pe de o parte de reducerea locurilor de munc\ [i cre[terea [oma-
jului, iar de cealat\ parte din cauza reducerii sumelor de bani trimise
de rom=nii afla]i `n str\in\tate. Potrivit raportului, cei care au un venit
de cel mult 3 dolari pe zi intr\ `n categoria celor care tr\iesc `n
condi]ii de s\r\cie absolut\. Cei mai mul]i rom=nii s\raci se afl\ `n
mediul rural. Totodat\, Moldova [i Oltenia sunt regiunile cu cele mai
pu]ine familii bogate. La polul opus se afl\ Bucure[tiul, unde num\rul
de s\raci reprezint\ doar 1,9% din num\rul de locuitori. 

1,5 milioane de s\raci

~n ]ar\, produsele
se scumpesc 
[i pe timp de criz\ 

Num\rul s\racilor
cre[te alarmant 
de la o zi la alta

Top scumpiri
� }ig\ri        25,3%
� Salubritate 13%
� Combustibili 10,4%
� Telefon 8,1%
� Medicamente 8%
� C\r]i 7,4%
� Fructe import 7,3%
� Transport 6,1%
� Zah\r 5,8%
� Carne 5,7%
� Cosmetice 5,6%
� Dulciuri 4,2%
� Termoficare     3,9%
� Radio-TV        3,1%
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Aproximativ 13.000 de sindi-
cali[ti convoca]i de Alian]a
Bugetarilor au blocat, miercuri, 7
octombrie, Pia]a Victoriei, cu
ocazia Zilei Interna]ionale a
Muncii Decente. Sindicali[tii din
sistemul public au recurs la
numeroase forme de protest `n
urma m\surilor adoptate de
guvern, m\suri care diminueaz\
veniturile salaria]ilor din sis-
temul public.

{i sindicali[tii de la metrou
amenin]\ cu greva `n aproxima-
tiv o lun\ de zile, nemul]umi]i c\
administra]ia refuz\ `nceperea
negocierilor pentru un nou con-
tract colectiv de munc\, `n
condi]iile `n care cel vechi
urmeaz\ s\ expire la 1 noiem-
brie, [i cer o majorare a salariilor
cu aproximativ 26%.

Pre[edintele Uniunii Sindicale
Libere Metrou (USLM), Ion
R\doi, a declarat, mar]i, 13
octombrie, `ntr-o conferin]\ de
pres\, c\ a `naintat adrese admin-
istra]iei `nc\ din 25 august pentru
`nceperea negocierilor unui nou
contract colectiv, dar c\ adminis-
tra]ia a motivat c\ negocierile pot
`ncepe, `ns\ nu [i cele legate de
salarii, deoarece nu s-a aprobat
bugetul de venituri [i cheltuieli
pe 2009.

Sindicali[tii au declan[at con-
flictul colectiv de munc\ [i sus]in
c\, potrivit legii, `ntre 2 [i 15
noiembrie, pot ajunge la grev\.

R\doi a precizat c\
sindicali[tii solicit\ major\ri de
salariu cu 26% [i c\ nu sunt de
acord cu prelungirea vechiului
contract colectiv.

Personal  insuficient

Potrivit liderului sindical,
administra]ia a informat sindi-
cali[tii c\ `n acest an s-a dublat

num\rul de c\l\tori cu metroul,
s-a redus frecven]a de circula]ie a
trenurilor de la cinci la trei
minute, s-au pus `n circula]ia alte
patru sta]ii, cresc=nd productivi-
tatea cu 33%.

Pe de alt\ parte, Ion R\doi a
sus]inut c\ personalul existent
este insuficient, fiind 4.320 de
angaja]i, c\ [i c\ ar mai fi nevoie
de aproximativ 500 de persoane,
`n condi]iile `n care metroul
transport\ zilnic 650.000 de
cl\tori.

Salariile angaja]ilor de la
metrou sunt de 1.500 - 1600 de
lei, la care se mai adaug\ sporuri
precum cel pentru condi]ii grele
de munc\ sau cel de noapte.

Profesorii amenin]\

Federa]ia Educa]iei Na]ionale
cere premierului Emil Boc,
printr-o scrisoare deschis\, rezol -
varea problemelor salariale ale
personalului din `nv\]\m=nt,
avertiz=nd ca, `n caz contrar,
dasc\lii afilia]i FEN vor declan[a
greva general\ pe termen nelimi-
tat. Cerin]ele FEN sunt, potrivit
documentului citat, "asigurarea
su melor necesare pl\]ii salariilor
[i a tuturor drepturilor de natur\
salarial\ precum sporurile [i pre-
miile `n conformitate cu preved-
erile legale [i contractuale, acor-
darea sumelor necesare pl\]ii
sutei de euro pentru achizi -

]ionarea de c\r]i, acordarea su -
melor aferente distinc]iilor Ghe -
orghe L\z\r, renun]area la dimin-
uarea veniturilor pe lunile octom -
brie - decembrie prin impunerea
celor 10 zile de concediu f\r\
salariu, includerea `n bugetul
anului 2010 a sumelor ob]inute
prin sentin]e judec\ tore[ti defini-
tive [i obligatorii".

{i Federa]ia "Spiru Haret" a
decis, `n urma referendumului
organizat printre membri, ca pro-
fesorii afilia]i s\ intre `n grev\
general\ pe termen nelimitat, cel
mai probabil din 16 noiembrie,
calendarul nefiind `nc\ stabilit.

Cea de-a treia federa]ie din
preuniversitar, Federa]ia Sindi -
catelor Libere din ~nv\]\m=nt
(FSLI), a anun]at c\ va calcula
rezultatele referendumului print-
re cei peste 200.000 de membri
p=n\ la `nceputul lunii octombrie.
"Din cauza num\rului mare de
membri [i a mi[c\rilor de protest
de s\pt\m=na aceast\ `nc\ nu a
fost finalizat referendumul dar
din ceea ce avem p=n\ acum,
90% din voturi sunt pentru
grev\", a precizat Simion
H\ncescu de la FSLI. Sindicatele
din ̀ nv\]\m=nt au mai protestat ̀ n
aceast\ toamn\, printr-o grev\
general\ pe 5 octombrie [i un
miting `n fa]a Palatului Victoria
pe 7 octombrie.

Dup\ ce miercuri, 7 octombrie,
aproximativ 13.000 de bugetari au
ie[it `n strad\ pentru a protesta
`mpotriva m\surilor de criz\ ale

guvernului, autorit\]ile se confrunta
[i cu alte ne mul]umiri. De aceast\
dat\ este vorba de angaja]ii
Metrorex [i de cei din `nv\]\m=nt.

Primii cer cre[terea salariilor cu
26%, profesorii cer res pectarea
drepturilor b\ne[ti pe care le au stip-
ulate `n contractul de munc\.

Rom=nia, ]ara protestelor `n lan]

Protest spontan duminic\, 11
octombrie, la Mina Lupeni din
Valea Jiului. Ortacii din dou\
schimburi au intrat `n grev\,
nemul]umi]i de salariile mici [i
de condi]iile de munc\. Liderii
de sindicat au fost trimi[i la
Bucure[ti s\ negocieze cu min-
istrul economiei Adriean
Videanu. Protestul s-a `ncheiat
luni, 12 octombrie, `n urma unei
[edin]e fulger la Ministerul
Economiei, salariile acestora
urm=nd s\ fie m\rite. 

Protestul a fost declan[at de
ortacii din schimbul 1, care au
refuzat s\ ias\ din min\ la ter-
minarea programului. `n semn
de solidaritate, al]i 200 de
mineri din schimbul 2 au refuzat
s\ coboare `n subteran. 

Directorul general al
Companiei Na]ionale a Huilei
(CNH) Petro[ani, Constantin
Jujan, a declarat c\ minerii de la
Lupeni au cerut majorarea
salariilor cu 20% pentru luna
septembrie, ad\ug=nd c\ CNH

nu poate dep\[i fondurile pentru
salarii.

Dup\ `nt\lnirea cu ministrul
Economiei, sindicali[tii au
ob]inut promisiunea c\ minerii
vor primi 90% din salariile de
baz\. 

Mina Lupeni are `n acest an o
produc]ie mic\, situa]ie `n care
[i salariile minerilor au sc\zut
semnificativ. La Mina Lupeni,
care produce un sfert din
c\rbunele extras `n Valea Jiului,
lucreaz\ 2.400 de oameni. 

Protest spontan la Mina Lupeni

Sindicali[tii
Metrorex solicit\
major\ri de salariu
cu 26%
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Herta Müller, scriitoarea ger-
man\ originar\ din Rom=nia, a
c=[tigat premiul Nobel pentru lit-
eratur\, ea afl=ndu-se la a treia
nominalizare din partea guvernu-
lui german pentru aceast\ presti-
gioas\ distinc]ie. Herta Müller s-
a n\scut pe 17 august 1953, la
Ni]chidorf, l=ng\ Timi[oara. 

Tat\l ei a luptat `n armata
Waffen-SS, `n timpul celui de-Al
Doilea R\zboi Mondial. Mul]i
rom=ni germani au fost deporta]i
`n Uniunea Sovietic\ `n 1945,
inclusiv mama Hertei Müller,
care a petrecut cinci ani `ntr-un
lag\r de munc\ `n Ucraina. 

Mul]i ani mai t=rziu, `n
"Atemschaukel" (2009), Müller
a descris exilul rom=nilor de
na]ionalitate german\ `n Uniunea
Sovietic\.

~ntre 1973 - 1976, Müller a
studiat limba german\ [i literatu-
ra rom=n\ la Universitatea din
Timi[oara. ~n aceast\ perioad\,
ea a fost asociat\ cu
Aktionsgruppe Banat, un cerc de
tineri autori de limb\ german\,
care, `n opozi]ie cu dictatura lui

Ceau[escu, a c\utat libertatea de
exprimare. 

Dup\ terminarea studiilor,
Herta Müller a lucrat ca
traduc\tor la o fabric\ de ma[ini,
`n perioada 1977 - 1979, fiind
concediat\ atunci c=nd a refuzat
s\ fie un informator pentru
poli]ia secret\ din Rom=nia.
Dup\ concedierea sa, scriitoarea
a fost h\r]uit\ de Securitate. ~n
1987, ea a emigrat `n Germania,
fiind la ora actual\ o prezen]\
apreciat\ la superlativ `n spa]iul
literaturii `n limba german\, dar
[i `n alte ]\ri europene. 

Cenzurat\ `n Rom=nia

Herta Müller a debutat cu o
colec]ie de povestiri, intitulat\
"Niederungen (}inuturile joase)"
(1982), care a fost cenzurat\ `n
Rom=nia. Doi ani mai t=rziu, ea a
publicat versiunea necenzurat\ `n
Germania [i, `n acela[i an, volu-
mul "Drückender Tango", `n
Rom=nia. Presa na]ional\
rom=neasc\ a fost foarte critic\ la
adresa acestor lucr\ri `n timp ce,
`n afara Rom=niei, presa ger-
man\ le-a primit foarte bine. 

~n opera sa, Müller vorbe[te
despre totalitarism [i despre
experien]ele traumatizante prin
care a trecut `n acea perioad\, iar
dup\ emigrarea `n Germania, `n
urm\ cu 20 de ani, `ntr-o mare
parte din interviurile sale
vorbe[te despre "corup]ia din
cultura rom=neasc\".

Nobel pentru o scriitoare 
de origine rom=n\

Laureatul Nobelului pentru liter-
atur\ 2009 este scriitoarea german\
de origine rom=n\ Herta Müller,

recompensat\ pentru onestitatea
prozei `n care descrie un piesaj al
dezr\d\cin\riii. Trimis\ la "reedu-

care" de Securitate, dup\ ce
refuzase colaborarea cu ei, Müller a
fugit din ]ar\ `n 1987 `n Germania.

Herta Müller, laureata premiului Nobel pentru literatur\

H\r]uit\ de
Securitate, Herta
Müller a emigrat `n
Germania 

"A[ `nnebuni dac\
ar trebui s\ tr\iesc `n
Rom=nia de azi" 

Cancelarul germaniei,
Angela Merkel, a felici-

tat-o pe scriitoarea de origine
rom=n\. "Sunt foarte fericit\
de decizia comitetului Nobel
de a acorda Hertei Müller
premiul Nobel pentru liter-
atur\. Herta Müller este din-
tre acei scriitori care merit\
deplin acest premiu. Evident,
sunt fericit\ c\ ea s-a stabilit
`n Germania [i o felicit din
toat\ inima".

~n anul 1999, Herta
Müller a fost nominalizat\ de
guvernul german la Premiul
Nobel pentru Literatur\. ~n
anul 2008, a fost nominal-
izat\ pentru a doua oar\, tot
din partea Germaniei, pentru
acela[i prestigios premiu lit-
erar pe care l-a cucerit anul
acesta. 

C\r]ile sale, poezie, proz\,
memorii, sunt traduse `n
peste zece limbi str\ine.

Este al treilea premiu
Nobel acordat unei person-
alit\]i de origine rom=n\,
dup\ George Emil Palade
pentru Medicin\ `n 1974 [i
Elie Wiesel, pentru pace `n
1986. Amindoi erau cet\]eni
americani c=nd au fost lau-
rea]i.

Premiile Nobel sunt
decernate din 1901, cu
excep]ia celui pentru eco -
nomie, instituit `n 1968 de
Banca central\ din Suedia, cu
ocazia `mplinirii a 300 de ani
de la fondarea acestei insti-
tu]ii. Premiile au fost create
dup\ moartea inginerului
suedez Alfred Nobel, inven-
tatorul dinamitei, conform
voin]ei sale din testament.

Herta Müller,
felicitat\ de
Angela Merkel

~n dou\ interviuri, acordate `n urm\ cu un an, c=[tig\toarea premi-
ului Nobel pentru literatur\ povestea despre ce `nseamn\ Rom=nia
pentru ea. "C=nd am ajuns `n Germania, `n lag\rul de trecere, erau
ni[te birouri ale Siguran]ei de Stat a RFG-ului unde am fost intero-
gat\ timp de trei zile. Tipul nu a `n]eles aproape nimic. Dup\ un timp
m-a `ntrebat dac\ am vrut s\ r\storn guvernul `n Rom=nia. I-am spus
c\ a[ fi vrut s\ pot, dar nici m\car n-am `ncercat", `[i mai amintea
Herta Müller `ntr-un interviu pentru "Cotidianul".

~n "Evenimentul Zilei", Herta Müller declara: "Numai c=nd m\
g=ndesc la contactul zilnic cu realitatea rom=neasc\, `mi dau seama
c\ a[ `nnebuni a doua oar\ dac\ ar trebui s\ tr\iesc `n Rom=nia de azi.
Este at=ta indiferen]\ `n ]ara asta, de vin\ pentru tot ce se `nt=mpl\
este [i indiferen]a popula]iei".

Herta Müller, dezam\git\ de Rom=nia
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De mul]i ani aproape c\ nu
mai exist\m din punct de vedere
sportiv `n lume, iar la nivel de
echipe na]ionale dezastrul este
total. Echipa na]ional\ nu mai
primise cinci goluri `ntr-un meci
de la partida cu Cehoslovacia,
din anul 1993, din preliminariile
CM 1994, c=nd a fost `nvins\ cu
5-2. Ultima oar\ c=nd a pierdut la
cinci goluri a fost pe 12
octombrie 1983, de la amicalul
cu }ara Galilor, din deplasare,
scor 0-5. 

Mutu [i Chivu, elimina]i

~n minutul 13, Adrian Mutu s-
a f\cut remarcat dup\ ce l-a lovit
cu cotul pe funda[ul s=rbilor,
Nemanja Vidic, `ntr-un duel la
mijlocul terenului, sp\rg=ndu-i
acestuia nasul, dar arbitrul nu a
dictat nicio sanc]iune pentru tri-
color. ~n final, "Briliantul" avea
s\ se aleag\ cu o eliminare, de
care este acuzat c\ ar fi cerut-o `n
mod inten]ionat. 

Nici Cristian Chivu nu a fost
departe de Mutu. C\pitanul tri-
colorilor a fost eliminat direct `n
minutul 84 dup\ ce l-a faultat dur

la mijlocul terenului pe Zigic. 
Acesta a fost primul e[ec al

echipei na]ionale de c=nd a fost
preluat\ de R\zvan Lucescu, `n
luna mai. `n aceast\ perioad\, tri-
colorii mai disputaser\ patru par-
tide, 1-0 cu Lituania (delpasare)
1-0 cu Ungaria (d), 1-1 cu Fran]a
(d) [i 1-1 cu Austria (acas\).

"Sunt principalul 
vinovat"

Selec]ionerul R\zvan Lucescu
a declarat c\ rezultatul din meci-
ul cu Serbia este o "mare
umilin]\", apreciind c\ juc\torii

s\i "parc\ au `nnebunit" [i "[i-au
pierdut capul" pe finalul partidei
de la Belgrad. "Este una dintre
cele mai mari umilin]e, `n astfel
de situa]ii nu mai exist\ loc de
discu]ii", a spus Lucescu dup\
meci. 

Tehnicianul afirm\ c\ el este
vinovat pentru =nfrangere: "Sunt
principalul vinovat din moment
ce am pierdut cu 5-0. Eu sunt
primul responsabil pentru acest
e[ec. A fost o noapte total gre[it\,
pe care trebuie s\ o uit\m c=t mai
repede. C=nd au sim]it c\ pier-
dem jocul, a existat un abandon
din partea juc\torilor".

Lucescu, contestat

~nfr=ngerea umilitoare din
meciul cu Serbia le-a dat ap\ la
moar\ pre[edin]ilor de cluburi
din Liga 1, care s-au luat iar\[i de
selec]ioner. La fel cum au proce-
dat [i dup\ partida cu Fran]a de la
Paris, `ncheiat\ la egalitate, scor
1-1, [efii de cluburi l-au mitraliat
pe R\zvan Lucescu. 

"~nfr=ngerea asta nu este un
accident, vor mai fi astfel de
rezultate. Este numai vina lui
Lucescu. El e un mare antrenor,
dar nu poate fi selec]ioner,
fiindc\ nu are stof\. El poate
antrena juc\tori care `i vede tot
timpul, \sta e talentul lui, dar de
na]ional\ nu este bun", a spus
finan]atorul Stelei, Gigi Becali.
"R\zvan Lucescu nu avea o cari-
er\ `n spate c=t s\ fie numit
selec]ioner, a fost pus antrenor
fiindc\ e fiul lui Mircea Lucescu.
Ce na]ional\ `n primele 20 din
lume are un antrenor care nu a
jucat fotbal la nivel `nalt?", a
declarat pre[edintele
Universit\]ii Craiova, Adrian
Mititelu.

Viitorul sun\ r\u

Tricolorii aveau nevoie de cel
pu]in un punct `n partida de la
Belgrad pentru a nu pica din urna
a doua valoric\ pentru tragerea la
sor]i a preliminariilor Euro 2012.
E[ecul i-a trimis, `ns\, pe prima
pozi]ie din a treia urn\, cu [anse
mici de a reveni "`n lumea a
doua" a fotbalului. 

Cu o etap\ r\mas\ de disputat,
cinci echipe se bat pentru
ultimele trei locuri din a doua
urn\: Rom=nia, Turcia, Israel,
Slovacia [i Irlanda. Dintre toate
acestea, tricolorii au cele mai
mici [anse pentru c\ depind de
mai mutle partide. 

Rom=nia a fost umilit\, la
Belgrad, de selec]ionata Serbiei, cu
scorul 5-0. ~n urma rezultatului,
reprezentativa plavilor [i-a asigu-

rat prezen]a la Campionatul
Mondial din 2010, `n timp ce trico-
lorii sunt vecini de clasament cu
Insulele Feroe. E[ecul de propor]ii

suferit de tricolori la Belgrad nu
face `ns\ dec=t s\ confirme un lucru
bine [tiut: fotbalul rom=nesc este `n
colaps.

Tricolorii, c\lca]i `n picioare de s=rbi

Este una dintre cele
mai mari umilin]e" 

R\zvan Lucescu

“

Serbia a zdrobit Rom=nia cu scorul de 5-0

Na]ionala 
nu a mai pierdut 
cu 5-0 din 1983

Reprezentativa de fotbal sub
21 de ani a Rom=niei a suferit
un e[ec ustur\tor `n fa]a
Letoniei, scor 1-5, `n prelimi-
nariile Campionatului
European din 2011. Dup\ patru
victorii consecutive, ob]inute
`ns\ `mpotriva unor echipe
modeste ca Andorra, Feroe [i
Moldova, tricolorii mici [i-au
dovedit limitele `n fa]a primului
adversar care le-a pus cu

adev\rat probleme. Chiar dac\
pot invoca rat\rile numeroase,
inclusv dou\ bare, b\ie]ii lui
Emil S\ndoi nu au nici o scuz\
pentru presta]ia lamentabil\ de
la Riga. Golul echipei noastre a
fost marcat de Gabriel Torje, `n
ultimele secunde ale meciului,
care a transformat un penalty
tot de el ob]inut. "Am convocat
cei mai valoro[i juc\tori pe care
`i aveam la dispozi]ie. Am mai

spus c\ aria de selec]ie este
mic\ [i nu exist\ multe solu]ii.
S-a v\zut c\ unii dintre cei care
au `nceput partida nu au meciuri
`n picioare la echipele de club",
a `ncercat s\ explice rezultatul
umilitor Emil S\ndoi. 

Ve[ti proaste vin [i de la
na]ionala de juniori, care a fost
`nvins\ cu 3-0 de Sco]ia, la
debutul `n turneul de calificare
la CE 2010. 

Tricolorii mici, umili]i de letoni cu 5-1
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Pentru viitoarele preliminarii,
R\zvan Lucescu este tentat s\ nu
mai apeleze la serviciile lui
Adrain Mutu, care a avut o atitu-
dine jalnic\: a petrecut `naintea
meciului cu Serbia, a jucat slab [i
a luat "galben" inten]ionat. Dup\
aproape 10 ani de la debutul lui
Mutu la echipa na]ional\, tot mai
multe voci din fotbalul rom=nesc
`i cer selectionerului s\ renun]e
la "decar". Atitudinea fotbalistu-
lui dinaintea [i `n timpul meciu-
lui cu Serbia a deschis calea con-
testatarilor. Mai `nt=i, Adrian
Mutu a petrecut cu doar c=teva
zile `nainte de meciul cu Serbia
p=n\ la trei diminea]a `ntr-un
club din Capital\, `mpreun\ cu
Adrian Cristea [i dou\ tinere. Cu
toate acestea, selec]ionerul a
adoptat o atitudine protectoare,
lu=ndu-le ap\rarea celor doi [i
folosindu-i titulari `n partida de
la Belgrad.

~ns\, s\tul de accident\rile lui
Mutu, de forma slab\ din ultimul
timp, dar poate [i de petrecerile
nocturne, R\zvan Lucescu `l

avertizeaz\ pe juc\tor. "Juc\torii
de v=rsta lui Mutu trebuie s\ fie
mult mai responsabili cu via]a
lor sportiv\. Trebuie s\ existe o
motiva]ie total\ `n cazul lor", a
declarat tehnicanul tricolorilor,
pentru "EvZ".

Varianta lui Mutu

~n replic\, Adrian Mutu, care
`n 2010 va `mplini 31 de ani,
spune c\ este motivat de
`nscrierea c=t mai multor goluri,
dar c\ va accepta o eventual\
"l\sare la vatr\" a lui. "Eu vreau
s\ vin la echipa na]ional\. Eu
sunt un juc\tor profesionist [i voi
accepta decizia selec]ionerului.
Dac\ voi fi chemat, voi veni cu
pl\cere la na]ional\. Dac\ nu, m\
voi preg\ti la echipa de club! Eu
mi-am rupt genunchii pentru

echipa reprezentativ\ [i mul]i uit\
asta. E o prostie s\ spui c\ am luat
cartona[ galben inten ]ionat.
Pentru minem fiecare partid\
conteaz\, iar obiectivul meu este
s\ marchez c=t mai multe goluri",
a declarat Mutu. C=t despre
acuza]iile din pres\ cu privirea la
petrecerea c=nd a fost surprins
`ntr-un restaurant cu Adrian

Cristea [i dou\ fete, care au con-
firmat consumul de vin, dar nu `n
exces, Adrian Mutu a declarat:
"Ce s\ fac acum? Nu mai am voie
s\ am prieteni? Nu mai am voie
s\ ies? Ce a]i vrea? S\ stau `n
cu[c\? Nu am voie s\ stau l=ng\
persoane de sex feminin? S-a
sup\rat mai mult presa pentru
acea mas\ dec=t so]ia mea".

Mutu nu va mai fi 
convocat la Na]ional\

Dup\ `nfr=ngerea umilitoare cu
Serbia, scor 0-5, R\zvan Lucescu
pare tot mai decis s\ reformeze
na]ionala Rom=niei, iar surse din
cadrul FRF sus]in c\ selec]ionerul

este decis s\ renun]e la serviciile lui
Adrian Mutu, dar [i la prezen]a lui
Adrian Cistea. "Brialiantul" este
acuzat de neimplicare `n joc [i de
faptul c\ nu `nceteaz\ s\ considere

cantonamentul de la Mogo[oaia un
loc `n care trebuie s\ se prezinte
doar atunci c=nd vrea [i c=nd nu
are programate petreceri nocturne
prin cluburile din Bucure[ti.

Mutu, acuzat de escapade nocturne [i neimplicare `n joc

Oficialii federali [i-au expri-
mat dezam\girea pentru umilin]a
din Serbia. Altfel, pre[edintele
FRF, Mircea Sandu, a declarat c\
decizia renun]\rii la Mutu `i
apar]ine numai selec]ionerului,
care este responsabil pentru
rezultatele echipei na]ionale.
"Antrenorul echipei na]ionale e
cel care r\spunde pentru rezul-
tate, pentru selec]ie, pentru tot.
Dac\ el vrea s\ renun]e la Mutu
pentru campania urm\toare, e
decizia lui", a spus Mircea
Sandu. 

Directorul general al FRF,
Ionu] Lupescu, vede rezultatul ca
o dovad\ c\ mul]i juc\tori nu au

calit\]ile necesare pentru a ap\ra
culorile na]ionalei. "C=nd pierzi
cu 5-0 [i modul `n care pierzi `n
repriza a doua, este dezam\gitor.
Se mai pot accepta `nfr=ngeri,
anumite lucruri, dar p=n\ la urm\
trebuie s\ ai o anumit\ atitudine,
onoare, dar cu Serbia s-a dovedit
c\ am avut o mare problem\ de
atitudine. Important e ca dup\
`ncheierea acestor preliminarii
s\ tragem line, dup\ [ase meciuri
oficiale, s\ vedem ce putem face
pentru urm\toarea campanie.
R\zvan, cu siguran]\, va trage
ni[te concluzii clare, pentru c\
sunt juc\tori care [i-au ar\tat lim-
itele la nivelul acesta", a declarat

directorul general al FRF. Fostul
interna]ional roman consider\ c\
sc\p\rile juc\torilor, care au
petrecut p=n\ t=rziu `n ora[ `nain-
tea meciului, trebuie prevenite `n
viitor. "Cei care fac astfel de
lucruri `i creeaz\ probleme lui
R\zvan. Pe viitor, sunt sigur c\
R\zvan va schimba foaia [i nu va
mai accepta asemenea lucruri", a
continuat oficialul federal.
"~n]eleg c\ nu a fost un meci cu
miz\, dar s\ pierzi `n halul cum
ai pierdut. Ne-au v\zut milioane
de oameni `n ]ar\ [i trebuie s\-]i
aperi deminitatea, dar, din p\ -
cate, acest lucru nu s-a v\zut cu
Serbia", a atacat Lupescu.

{efii din fotbal, dezam\gi]i

Lucescu, tentat 
s\ renun]e la Mutu 
`n preliminariile Euro 2012

~n preliminariile
pentru CM, Mutu a
evoluat `n 3 partide

De[i a fost unul dintre cei
mai slabi juc\tori ai na]i onalei
Rom=niei `n confruntarea cu
Serbia, scor 0-5, Adrian Mutu
a chefuit, imediat dup\ meci,
p=n\ `n zori, `ntr-un hotel din
Novi Sad. Nimeni nu a mai
[tiut nimic de Mutu, acesta
plec=nd imediat dup\ meci
f\r\ s\ anun]e. Mutu s-a dus la
Novi Sad la invita]ia unui
patron de club local, implicat
`n pariuri ilegale cu echipa pe
care o conduce. Mutu mai pe -
tre cuse p=n\ la trei diminea]a
[i `n dou\ localuri din Bucu -
re[ti, cu doar dou\ zile `nainte
de plecarea spre Serbia.  

Distrac]ii 
dup\ distrac]ii
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R\ma[i f\r\ Fatih Terim, turcii
`l vor selec]ioner pe cel mai titrat
antrenor rom=n `n activitate,
Mircea Lucescu. Cotidianul
Takvim noteaz\ c\ Federa]ia
Turc\ de Fotbal (TFF) i-a propus
tehnicianului rom=n postul de
selec]ioner, `ns\ antrenorul a
afirmat, `ntr-o emisiune tele-
vizat\, c\ nu a primit o astfel de
ofert\. Potrivit cotidianului turc,
pre[edintele TFF, Mahmut
Ozgener, este cel care `l dore[te
pe Lucescu la conducerea
tehnic\ a na]ionalei Turciei, de[i
al]i oficiali ai federa]iei ar vrea
un antrenor turc. "Federa]ia, care
i-a f\cut o ofert\ antrenorului
rom=n, a[teapt\ decizia acestu-
ia", noteaz\ jurnalul turc, care
precizeaz\ c\ alte variante pentru
postul de selec]ioner sunt olan-
dezul Guus Hiddink [i brazilian-
ul Luiz Felipe Scolari. 

"Il Luce" a[teapt\ oferta

~n acela[i timp, `ns\, cotidian-
ul Milliyet noteaz\ c\ Mircea
Lucescu a declarat, la postul de
televiziune Star, c\ este m=ndru
c\ numele `i este men]ionat `n
leg\tur\ cu na]ionala turc\,
deoarece a petrecut clipe fru-
moase `n Turcia. ~ntrebat dac\, `n
cazul `n care ar primi o ofert\

bun\ din partea TFF, se va g=ndi
la varianta de a deveni selec -
]ionerul Turciei, Lucescu a
r\spuns: "Da, dar... P=n\ acum nu
am primit nicio ofert\. S\ vin\,
iar apoi vom mai discuta". Pe de
alt\ parte, Mircea Lucescu a
declarat cotidianului Sabah c\
vrea s\-[i continue proiectul
`nceput la {ahtior Done]k, echip\
cu care a c=[tigat `n ultimul
sezon Cupa UEFA, [i consider\
c\ Fatih Terim este un mare
antrenor, care nu trebuia l\sat s\
demisioneze de la conducerea
echipei na]ionale a Turciei.

Familiarizat cu Turcia

Mircea Lucescu ar putea
reveni `n fotbalul turcesc ca
selec]ioner al reprezentativei
Semilunii. "Il Luce" a mai acti-
vat `n perioada 2000-2004, dar la
nivelul echipelor de club
Galatasaray [i apoi Be[ikta[, la
fiecare st=nd c=te doi ani [i
c=[tig=nd c=te un titlu de campi-

on. Ca [i Rom=nia, dar nu de
aceea[i manier\ ru[inoas\, Turcia
a ratat prezen]a la turneul final al
CM din 2010. Om de onoare,
selec]ionerul Fatih Terim [i-a
`naintat imediat demisia, ca
urmare a rat\rii obiectivului.
Federa]ia turc\ este acum `n
c\utarea unui nou selec]ioner [i

ar dori s\ rezolve repede aceast\
problem\, pentru a [ti cu cine va
pleca la drum la startul prelimi-
nariilor Euro 2012. 

Fatih Terim a avut un salariu
de 3,2 milioane de euro anual,
aceea[i sum\ urm=nd a-i fi ofer-
it\ [i lui Mircea Lucescu, dac\ va
spune da. 

Turcii sus]in din nou c\ Mircea
Lucescu este dorit pe Bosfor. Dac\
`n trecut "Il Luce" a avut oferte de
la Galata [i Fener, de aceast\ dat\
[efii Federa]iei sunt interesa]i de

rom=n. Tehnicianul Fatih Terim [i-
a anun]at demisia de la na]ionala
Turciei, dup\ `nfr=ngerea echipei
sale `n fa]a Belgiei, scor 2-0, rezul-
tat ce a dus la eliminarea din cursa

pentru calificarea la Cupa
Mondial\ din 2010. Lucescu a mai
activat `n perioada 2000-2004, dar
la nivelul echipelor de club
Galatasaray [i apoi Be[ikta[.

Mircea Lucescu, dorit 
la Na]ionala Turciei

Federa]ia turc\ i-a propus lui Lucescu s\ fie selec]ioner

3,2 milioane de
euro ar urma s\ fie
salariul anual al lui
Lucescu 

P=n\ acum nu am primit
nicio ofert\ de la turci. S\
vin\, iar apoi vom discuta"

“

{ahtior Done]k, pe locul 6 `n lume

{ahtiorul lui Mircea Lucescu ocup\ un senza]ional loc [ase `n
clasamentul mondial al cluburilor, realizat de Federa]ia
Interna]ional\ de Istorie [i Statistic\ a Fotbalului. Cu 260 puncte,
{ahtior este a [asea `n topul cluburilor pe luna septembrie! 

Primul loc `n acest clasament este de]inut de Manchester
United, cu 348 de puncte, aceasta fiind urmat\ de spaniolii del FC
Barcelona, cu 328 de puncte. Pe locul trei se afl\ englezii de la
Chelsea Londra, cu 294 de puncte, urmat\ de forma]ia
Estudiantes La Plata (Argentina), cu 281 de puncte. Pozi]ia a
cincea este ocupat\ de Arsenal Londra (Anglia), cu 268 puncte, `n
timp ce pe [apte se afl\ Hamburger SV (Germania), cu 264 de
puncte.

Tehnicianul i-a refuzat pe oficialii grup\rii din {tefan cel Mare,
transmi]=ndu-le acestora c\ nu poate pleca de la Al-Ahli. Ioan
Andone nu mai vine la Dinamo, de[i `ntreaga suflare "ro[-alb\" `l
a[tepta pe "F\lcos" s\ scoat\ echipa din degringolad\. "Voi continua
cu Al-Ahli. Oamenii de aici sunt mul]umi]i de mine [i nu vor s\ aud\
de nicio desp\r]ire", a declarat, pentru "Evz", Ioan Andone.

Antrenorul fusese `n acest week-end la Bucure[ti, unde s-a `nt=lnit
cu Nicolae Badea, pre[edintele echipei Dinamo. Acesta l-au asigurat
pe Andone de tot sprijnul s\u [i al celorlal]i ac]ionari, promi]=ndu-i `n
acela[i timp func]ia de manager general. Andone s-a `ntors `n Golf,
dar conduc\torii de la Al-Ahli i-au spus antrenorului rom=n s\-[i
respecte angajamentul. Dac\ `ns\ forma slab\ prin care trece Al-Ahli
va continua, n-ar fi exclus ca Andone s\ fie dat afar\. Din acest motiv,
se pare, Dinamo l-a p\strat ca interimar pe Ion Marin.

Andone nu mai vine la Dinamo
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"~mi pare r\u pentru adev\ra]ii
suporteri ai Stelei, cei care pl=ng
[i sufer\ dup\ meciurile echipei.
Era cel mai important meci pen-
tru noi, cel `n care ne puneam
toate speran]ele c\ vom avea
20.000 de fani adev\ra]i care ne
vor `mpinge spre victorie. 

Rapid este o for]\ acum! Va fi
foarte greu cu por]ile `nchise, dar
vede]i c\ \ia care m-au `njurat au
f\cut cel mai mare r\u Stelei", a
spus Gigi Becali, dup\ ce LPF a
anun]at c\ echipa din Ghencea va
juca cu por]ile `nchise meciurile
cu Rapid [i Alba-Iulia.

Aranjament cu LPF?

Steaua va juca urm\toarele
dou\ etape cu por]ile `nchise, ast-
fel c\ la urm\toarele dou\ partide
de pe teren prpriu, fanii echipei
nu vor putea urm\ri evolu]iile
"ro[-alba[trilor" dec=t la televi-
zor. Se poate spune c\ odat\ cu
aceast\ decizie, Gigi Becali a
sc\pat practic pentru `nc\ dou\
partide de reac]ia negativ\ a tri-
bunelor. De aceea se speculeaz\
intens faptul c\ patronul stelist a
f\cut un aranjament cu prietenul
s\u Dumitru Dragomir special
pentru a izola galeria din
Ghencea. 

Motivul pentru care s-a luat o
astfel de decizie este absurd `n
opinia fanilor. Toate `njur\turile
la adresa conducerii clubului au
fost tratate de Comisie ca un
adev\rat "atentat" la adresa fair-
play-ului. P=n\ acum, astfel de
hot\r=ri se luau atunci c=nd se
aruncau avalan[e de tor]e sau
obiecte contondente pe teren.
Meciul Steaua - Gloria Bistri]a a
provocat totu[i o premier\.
Pentru prima dat\, o echip\ este
obligat\ s\ joace cu por]ile
`nchise pentru c\ propriul

finan]ator a fost `njurat! Pe l=ng\
interdic]ia de a juca f\r\ specta-
tori, Comisia de Disciplin\ a mai
decis ca Steaua s\ pl\teasc\
40.000 de lei amend\.

"Ne-a]i luat fotbalul!"

~n acest context, reac]iile
fanilor nu s-au l\sat mult a[tep-

tate, site-ul prosport.ro fiind luat
cu asalt de comentariile furioase
ale cititorilor care aduceau `n
discu]ie dictatura de la Steaua [i
concluzia trist\ c\ "bog\ta[ii ne-
au luat fotbalul". 

~n plus, faptul c\ nu mai pot
contesta conducerea le aminte[te
suporterilor de perioada comu-
nismului. "Ar trebui s\ lupt\m, s\

fie toate stadioanele goale, s\ nu
se uite nimeni la tv, la Liga 1 [i s\
protest\m printr-un miting orga-
nizat", sus]ine George. 

"E manevr\ Becali-Mitic\!
L\sa]i c\ Dumnezeu nu doarme!
Ne-a]i luat fotbalul!", este de
p\rere "Me". "Becali, e[ti ciuma
acestui club. Sper s\ nu mai ai
spectatori la meciuri niciodat\ [i
s\ te arzi la buzunare, s\ nu `]i
mai ias\ bani de pe seama noas-
tr\ c\ [i a[a ai tras destul", scrie
"Vasi Mure[". "Comunism, Abuz
[i Ho]ie. 

De la 20 ani de la Revolu]ie s-
a reinstaurat dictatura. Sunte]i
comuni[ti `n fotbal!",  este
mesajul lui "Avanti". "Ru[ine
Becali [i Dragomir! Sunte]i ni[te
comuni[ti, a]i b\gat pumnul `n
gur\ cet\]eanului", este mesajul
postat de  un alt fan al echipei din
Ghencea, "Rapidist".

Suporterii Stelei, interzi[i `n Ghencea
Comisia de Disciplin\ a LPF a

decis s\ suspende pentru dou\
etape stadionul din Ghencea, dup\
incidentele de la partida cu

Bistri]a, c=nd fanii "ro[-alba[ -
trilor" l-au `njurat pe tot parcursul
meciului pe Gigi Becali. ~n plus,
echipa din Ghencea va pl\ti [i o

amend\ de 40.000 de lei. Fanii
Stelei `l acuz\ pe Becali c\ ar apelat
la [eful LPF, Dumitru Dragomir
pentru a suspenda stadionul. 

Steaua a jucat mai mult cu por]ile `nchise

Stadionul din
Ghencea a mai 
primit `nc\ dou\
etape de suspendare

Patronul Stelei este
de mai mult timp `n
r\zboi cu fanii 
"ro[-alba[trii"

Cum r\zboiul suporterilor
Stelei cu patronul echipei este
greu de crezut c\ se va sf=r[i
cur=nd, fanii caut\ necontenit
`nt\riri. Dup\ apelul adresat de
suporteri fostelor legende din
Ghencea, Gabi Balint a fost sin-
gurul care a reac]ionat, iar acum
ultra[ii `l a[teapt\ [i pe Marius
L\c\tu[, scrie "Prosport". 

"Nu credeam c\ cineva din
istoria Stelei o s\ ia o a[a atitu-
dine" sau "`]i mul]umesc, e[ti
singurul care ia atitudine!", au
fost dou\ dintre mesajele
adresate pe www.fcsteaua.ro lui
Gabi Balint, care la video-chat-
ul ProSport, [i-a `nt\rit p\rerea.
"Gigi atac\ sub centur\, compor-
tamentul s\u este inacceptabil,

trebuie odat\ [i odat\ s\ se ter-
mine cu a[a ceva! ~ntotdeauna
am fost al\turi de suporteri.
~ntotdeauna ei ne-au f\cut
mari!", a afirmat Balint. ~n
acela[i timp, fanii le-au solicitat
[i celorlal]i oameni cu perfor-
man]e `n tricoul "ro[-albastru" s\
se alinieze la stilul impus de
Balint. "Gabi, vorbe[te [i cu
ceilal]i prieteni ai t\i!", a fost
mesajul transmis, care l-a ̀ n]epat
pe L\c\tu[: "La a[a ceva m\
a[tept [i din partea lui. Normal
c\ sunt de partea fanilor. Ei ne-
au f\cut mari! Ce e acum la
Steaua nu poate continua!", a
declarat fostul juc\tor al Stelei.
Cum era de a[teptat, patronul din
Ghencea a ]inut s\ r\spund\ cu

discurs pres\rat cu ironii fine.
"Balint a fost un foarte mare
juc\tor [i `l respect ca jucator [i
ca om. El tot timpul avea niste
explica]ii [i niste chestii perti-
nente c=nd comenta despre
meciurile Stelei sau despre
Steaua, `n general. Eu i-am spus
c\ vorbesc cu el pentru c\ mereu
a avut discu]ii pertinente [i c\ nu
a fost de nicio parte. Acum c=nd
v\d ca spune, c\ Steaua nu are
niciun viitor, observ c\ vorbe[te
invidia din el. Eu le spun oame-
nilor care vobesc c\ nu rezolv\
nimic. Nu poate nimeni s\ `mi
fac\ nimic, pentru c\ eu sunt
proprietar [i pentru c\ Steaua e a
mea", a concluzionat finan]at -
orul din Ghencea.

Gabi Balint, de partea fanilor steli[ti
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CONSTAN}A Aleea Garofi]ei Nr.53 
CONSTAN}A Str. Unirii Nr.71 Parter 
CONSTAN}A Str. Soveja Nr. 66 Bl.O5 
CONSTAN}A Str. Eliber\rii Nr.8, Bl.L1, Sc.A
CONSTAN}A Bdul. I.G. Duca Nr.11 
CRAIOVA Str. Calea Unirii Nr.18, Bl.24 ABC 
CRAIOVA Str. Caracal St Anexa Nr. 160 
CRAIOVA Bdul. 1 Mai Bl. S59 Parter 
CRAIOVA Aleea Hortonsiei Big 2500 Nr.4  
CRAIOVA Str. Calea Bucure[ti  Nr.38A Rotonda 
CRAIOVA Str. Calea Bucure[ti Stand 219 
CRAIOVA Str. Mihail Kog\lniceanu Nr.2 
CRAIOVA Bdul. Olteni]ei Nr.1 Parter 
CRAIOVA Bdul. Calea Bucure[ti Bl.A8B 
CRAIOVA Str. Craiovi]a Nou\ BL17 Sc.4 Ap.2 
CRAIOVA Pia]a G\rii Bl. V
CRAIOVA Str. Calea Bucure[ti Bl.17C  
CRAIOVA Bul. 1 Mai, Nr. 5, Spitalul 1  
CRAIOVA Str. Calea Bucure[ti Bl. 27 C parter 
CRAIOVA Str. România Muncitoare Nr.50 
CRAIOVA Str. Unirea Bl. M2 Parter 
CRAIOVA Str. Unirii Bl. 24 D  
CRAIOVA Calea Bucure[ti BL M 18 B 
CRAIOVA Calea Bucure[ti Nr. 6  
CRAIOVA Pia]a G\rii Bl.V Parter 
CUGIR Str. Alexandru Sahia Nr. 15 
CUGIR Str. Alexandru Sahia Nr. 19 
DOROHOI Str. Grigore Ghica Bl. C5 
DOROHOI Str. Dumitru Furtun\ Nr. 4-6  
DROBETA TURNU SEVERIN Str. Cri[an Nr.16 

FALTICENI Str. Gr\niceri Nr.2 Bl.12 Parter 
FILIA{I Str. Stadion Bl.L1 Parter 
FOC{ANI Bdul. Unirii Nr. 14 
FOC{ANI Bdul. Unirii Nr. 1 
FOC{ANI Bdul. Independen]ei Nr. 12 
FOC{ANI Str. Mare a Unirii Nr. 24 
FOC{ANI Str.Unirii Nr. 39 
FOC{ANI Str. Bucure[ti Nr. 9 
FOC{ANI Bdul. Unirii Nr. 20 
FOC{ANI Str. Republicii Nr. 66 
GALA}I Str. Br\ilei Bl.B2, Ap.42 
GALA}I Str. O]elarilor Nr.11 
GALA}I Str. Domneasc\ Nr.13 
GALA}I Str. Traian Vuia Nr. 8 Bl. L 5 Ap. 23 
GALA}I Str. Siderurgilor SD6B-SD6C 
GALA}I Str. Br\ilei Nr.185, Bl.B2, Ap. 4 
GALA}I Str. Feroviarilor Nr.10 
GALA}I Str. Prelungirea Br\ilei  
GALA}I Str. O]elarilor Nr.30  Aferent Bl. O3 
GALA}I Str. Br\ilei Nr.165 A
GALA}I Str. 1 Decembrie 1918 Aferent Liceului Metalurgic 
GALA}I Str. Br\ilei Nr.126 
GIURGIU Pia]a Comer]ului Libr\ria 5 
H+R{OVA Str. Revolu]iei Nr. 32 
HUNEDOARA Str. Nicolae B\lcescu Nr. 12 
HUNEDOARA Bdul. Dacia Nr.7 Bl.B1 Parter 
IA{I Pia]a Unirii Nr.6 Bl.6 Sc.C Ap.3 
MANGALIA Str. {tefan cel Mare Nr.15, Bl.20, Sc.A, Ap.3 
M|R|{E{TI Str. Republicii Bl.P2 
MEDIA{ Str. Petofi Sandor Nr.3 
MEDIA{ Str. Ferdinad Nr.28 
ODOBESTI Str. {tefan cel Mare Bl.A2 
ONE{TI Str. Republicii Nr.47 
ONE{TI Str. Republicii Nr.8 
ONE{TI Bdul. Republicii Bl.10, Ap.19 
ONE{TI Bdul. Republicii Nr. 27, Ap. 24 
OR|{TIE Str. Victoriei Nr.1 
PANCIU Str. Libert\]ii Nr.2, Bl.2 
PETRO{ANI Str. 1 Decembrie 1918 Bl.76  
PIATRA NEAM} Pia]a {tefan cel Mare Nr.1 
PIATRA NEAM} Bdul. Decebal Nr.1 Magazin Winmarkt 
PIATRA NEAM} Str. Maratei Nr.140, Bl.A1  
PIATRA NEAM} Bdul. Decebal Nr.9  
PIATRA NEAM} Str. 1 Decembrie 1918, BL 25 
PIATRA NEAM} Bdul. Decebal Nr.55 
PIATRA NEAM} Pia]a Mihail Kog\lniceanu Nr.4 
PIATRA NEAM} Str. Ulmilor 
PIATRA NEAM} Str. Republicii Nr.2  Gar\ 
PIATRA NEAM} Bdul Traian Bl. A5 
PIATRA NEAM} Bdul. Republicii Nr.13 
R+{NOV Str. Caraiman Nr.16  
ROMAN Str. {tefan cel Mare Bl.M4 
ROMAN Str. Nicolae Titulescu Nr.13 
ROMAN Str. Libert\]ii Bl.12 
S|CELE Str. Pia]a Libert\]ii Nr.1 
S|CELE Str. Viitorului Nr.10 A
SEBE{ Str. Lucian Blaga Nr. 58 
SIBIU Calea Dumbr\vii Nr. 14  
SIBIU Str. Nicolae B\lcescu Nr.20  
SIBIU Str. Vasile Milea Nr.23 
STREHAIA Str. Unirii Nr. 3  
SUCEAVA Str. {tefan cel Mare Nr.56 Centrul Com. Bucovina Cometex 
SUCEAVA Str. {tefan cel Mare Nr.56 Centrul Com. Bucovina Comaliment 
SUCEAVA Str. Petru Rare[ Nr.7 Pia]\ Mare 
TÂRGOVI{TE Str. 9 Mai Nr. 2B  
TECUCI Str. Gheorghe Patrascu Nr.9 Bl.F1 
TG NEAM} Str. {tefan cel Mare B1 
TIMI{OARA Str. Proclama]ia de la Timi[oara Nr 7  
TIMI{OARA Str. Daliei  Nr.11 C\minul Studen]esc 
TIMI{OARA Str. Demetriade Iulius Mall stand E66 Etaj 1 
TIMI{OARA Str. Proclama]ia de la Timi[oara Nr.5  
TIMI{OARA Str. Demetriade Iulius Mall Stand P39 
TULCEA Str. Unirii Nr. 1  
VASLUI Str. {tefan cel Mare Nr.101 
Z|RNE{TI Str. Tiberiu Sparchez Nr.12 

ORA{ ADRESAORA{ ADRESA
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Cum `n ultimul timp se
vorbe[te despre micile escapade
ale lui Iri, partenera de via]\ a
milionarului nu putea l\sa la o
parte subiectul. "Evident c\ nu
m\ deranjeaz\, chiar eu i-am pro-
pus so]ului meu de nenumarate
ori s\ vin\ acas\ cu o domni[oar\
oric=nd `[i dore[te. Nu m-ar der-
anja s\ fie cu altcineva, pentru ca
`n general eu nu pun pre] pe
accesorii", a declarat Monica
Columbeanu. ~ntrebat\ [i dac\
omul de afaceri i-a propus
acela[i lucru, Monica a r\spuns
prompt: "Nu, pentru c\ el m\
ador\ [i `ncearc\ s\ m\ fac\ feric-
it\". Declara]iile lui Moni vin ca
urmare a acuza]iilor pe care
Mariana Ro[ca i le-a adus lui
Irinel, acesta fiind acuzat c\ i-ar
fi propus acesteia s\ fac\
dragoste.

Iar cum discu]ia nu se putea
`ncheia f\r\ un atac la adresa
"rivalei", b\c\uanca a declarat:
"Probabil c\ e foarte frustrant s\
nu fi f\cut nimic p=n\ la 30 de
ani [i atunci a fi pe prima pagina
a unui ziar poate fi o mare
realizare pentru ea".

Schimb dur de replici

Iat\ `ns\ c\ ie[eanca Mariana
Ro[ca nu a vrut s\ se lase mai
prejos [i i-a dat replica Monic\i:

"Eu, p=n\ la 30 de ani, am ajuns
s\ am propria afacere, dou\
apartamente de 1,5 milioane de
dolari `n Liban [i un iubit care
chiar m\ iube[te. Ea, `n schimb, e
cea frustrat\, pentru c\, `n afar\
de un copil, cu care probabil c\
va [i r\m=ne dac\ o va p\r\si
so]ul, nu mai are nimic, pentru c\

nu cred c\-i va l\sa Irinel ceva.
M\ deranjeaz\ atacurile doamnei
Columbeanu, care mai bine s-ar
`ntreba de ce i se duce b\rbatul la
alte femei, de ce caut\ compania
altor doamne, dec=t s\ fac\ pe
lupul moralist cu mine", a
declarat modelul pentru
"Libertatea".

Declara]ii [ocante

Dup\ ce a declarat c\ nu ar
deranja-o dac\ sotul ei ar avea
amante, Monica a mai dat o
declaratie [ocant\ privind maria-
jul cu Iri. "Noi avem o rela]ie
care se bazeaz\ pe respect [i
amici]ie!", a declarat doamna
Columbeanu, care a devenit, mai
nou, [i imaginea restaurantului
Casa Vernescu. Unul peste altul,
proiectele `n care este implicat\
Monica de c=tiva ani `ncoace i-
au adus sume importante `n cont
[i nu mare ar fi mirarea dac\ `n
c=]iva ani ar deveni chiar mai
bogat\ dec=t so]ul ei. Av=nd `n
vedere c\ Irinel a s\r\cit cu peste
100 de milioane de euro,
ajung=nd acum la o avere de 12
milioane, tot ce este posibil ca `n
doi ani s\ nu mai apar\ deloc `n
topul milionarilor din Rom=nia.

Dup\ `ndelungi negocieri,
vedeta a b\tut palma cu realiza-
torii show-ului "Dansez pentru
tine" [i contra sumei de 5.000 de
euro pe edi]ie face parte din
echipa noului sezon.

Moni [i Iri Columbeanu,
aproape de divor]

Dup\ ce so]ia milionarului Iri
Columbeanu a fost cuplat\ de
presa de scandal cu [oferul person-
al, a venit r=ndul milionarului de la

Izvorani s\ fie acuzat c\ a f\cut
avansuri unei frumoase ie[ence.
Celebrul cuplu pare s\ traverseze
vremuri tulburi [i unii ar paria pe

un iminent divor], chiar dac\ Moni
Columbeanu a declarat c\ nu o
sperie concuren]a [i c\ so]ul ei
poate s\ fac\ ce `[i dore[te.

Modelul Mariana Ro[ca `l acuz\ pe milionarul
Irinel Columbeanu de avansuri sexuale. Conform
declara]iilor Marianei, aventura pe care aceasta a
avut-o cu Irinel nu s-a rezumat la un simplu flirt,
a[a cum se [tia p=n\ acum, scrie "Libertatea".
Milionarul, ale c\rui avansuri s-ar fi lovit de un
refuz din partea Marianei, a mai avut o tentativ\
de a o cuceri pe ie[eanc\, de data aceasta `ntr-un
spa]iu privat.

"Dup\ prima `nt=lnire, ne-am `n]eles s\ vorbim
a doua zi. Urma s\ ne vedem la cin\, dar nu `ntr-
un restaurant, c\ el e persoan\ public\ [i nu se
poate expune. A ales s\ ne vedem tot la club Pat,
unde ne `nt=lnisem prima oar\ [i unde se sim]ea
mai `n siguran]\. Era duminic\, iar clubul era
`nchis, `ns\ eu nu [tiam acest lucru. Am crezut c\
m-a invitat la o simpl\ cin\, mai ales c\ mi-a spus
c\ va fi de fa]\ [i un alt cuplu. Nu a fost `ns\ a[a",
poveste[te Mariana.

"Portarul de la club m-a condus undeva dea-
supra localului, unde era amenajat un salon de
masaj. Sigur, mi s-a p\rut deplasat, dar mi-am zis
c\ nu e cazul s\ devin paranoic\. Aici m\ a[tepta
Iri, singur. L-am `ntrebat unde sunt celelalte dou\
persoane. Mi-a spus c\ trebuie s\ apar\ [i m-a
invitat s\ iau loc pe o canapea. Mi-a turnat un
pahar de vodc\ cu Redbull [i am `nceput s\ vor-
bim. La un moment dat, discu]iile au deviat, iar
Irinel mi-a spus, brusc, c\ vrea s\ fac\ dragoste cu
mine. I-am spus c\ nu sunt genul de femeie de o
noapte, c\ m-a `n]eles gre[it, c\ eu a[ vrea s\ fim
doar amici. Mi-a r\spuns c\ [tie exact ce simt, dar
m-a sf\tuit s\ `nv\] s\ m\ folosesc de b\rba]i. I-
am replicat c\ nu g=ndesc a[a [i c\, pentru a avea
rela]ii intime cu un b\rbat, ar trebui s\ simt ceva
pentru el, c\ ar trebui s\-mi plac\ la nebunie sau
s\ m\ atrag\ extraordinar de mult. I-am mai spus
c\ nu e cazul lui, c\ nu e genul meu de b\rbat."

Iri i-a f\cut avansuri sexuale

Mariana Ro[ca: Irinel
Columbeanu mi-a spus c\
vrea s\ facem dragoste!

"Noi avem o rela]ie
care se bazeaz\ pe
respect [i amici]ie!"

Moni Columbeanu
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Ziarul rom=nilor
din Italia

SINDICATULL ROMÂNILORR DINN ITALIAA 
“ÎMPREUN  PENTRUU UNN VIITORR MAII BUN”” 

CARMEN FERARU, în colaborare cu avoca i, contabili i
exper i în materie de Imigra ie i Dreptul Muncii ofer :

INFORMA II - ASISTENZ  LEGAL  - ORIENTARE 
Cauze de munc – Calcule – Informa ii privind toate contractele de munc  – 
Control busta paga – Concedieri ilegale- Accidente de munc sau rutiere

Probleme legate de chirie sau cump rare de locuin e
Preg tirea practicilor pentru: Aloca ii, Somaj, Pensie, Maternitate 

Traduceri si legaliz ri de documente (orice tip de document –
certificate, diplome, sentin e de divor ) –

Procuri – Apostil ri – Convertirea permisului de conducere –
Recuno terea titlului de studiu– Servicii consulare 

C s torii  – Divor – Cet enia Italian  - Credite România i Italia.

VIA VARESE 34 ( lâng  sta ia TERMINI) – Roma
E-mail : unfuturoinsieme@yahoo.it

Tel / Fax: 06-89533817  Cell: 328-3691950  320-5395109

CABINET STOMATOLOGIC (DENTIST)

DDrr..   PPeettrruu  CCoovvaaccii

Metrou A - Cornelia

Largo Boccea

Via Taddeo da Sessa, 12 
(intrarea vizavi de Upim)

Tel. 06-66019505, Cell. 347-3493913

RReedduucceerr ii   5500   %%  ppeennttrruu   rroomm==nnii

CLUB PRIETENIA

Prietenie, excursii, vizite, petreceri

Tel. 339 6499407

DE VDE VÅÅNZARE:NZARE:
MONTESE (provincia MODENA)MONTESE (provincia MODENA)

Complex imobiliar complet independent, `n prezent amenajat
ca B&B [i ca locuin]\ a proprietarului. Suprafa]a complexiv\ 618,00

mp `mp\r]it\ `n dou\ apartamente, taverna-studio cu servicii, magazii
[i fost\ anex\ agricol\ acum utilizat\ ca patio. Gr\dina [i curtea se
`ntind pe 1280,00 mp. Restructurat; u[or accesibil; strad\ de acces 

privat\; pozi]ie panoramic\. "Pre] complexiv 595.000 de euro tratabil."
Ideal pentru locuin]\, activit\]i de primire [i mic artizanat.

Vizibil pe www.immobiliare.it/9167585-rustici-in-vendita-Montese.html

Contact :  Malcolm Leanza
cel. 338 9720451; tel: 0577 943152; fax: 0577 906077
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“MUNCĂ ȘI EMIGRARE”
SINDICATUL ROMÂNILOR DIN ITALIA

Oficiu legal pentru muncă și emigrare,  se ocupă de toate problemele cetățenilor străini în Italia,
colaborând cu avocați,  profesioniști și experți în materie de Dreptul Muncii și Dreptul Imigrării.

00185 – Roma, Via Gaeta, no19 (Stazione Termini)
06. 48930036  /  06. 90287518  /  329. 3017294  /  Fax 06. 62201358
CASERTA / NAPOLI: Tel: 0823.751736  /  349/4155287  / 335.1454955

PALERMO: Via Marco Polo no23 (zona Tribunale) Tel: 388.1982462  /  334.9812175  /  328.2825283

www.lavoroeimmigrazione.it
e-mail: lavoroeimmigrazione@yahoo.it

Informații – Orientare – Consulență – Asistență - Reprezentanți

Cauze de muncă – Procese civile – Informarea
muncitorilor privind contractele de muncă –
Calcule – Asigurare medicală în caz de accidente
de muncă – Contribuţii pentru pensie

Contracte de închiriere şi cumpărare case –
Alocaţii copii – Căsătorie şi Divorţ – Documente
Consulat – Recunoaşterea titlului de studiu

CONSULENȚĂ ȘI ASISTENȚĂ:

Sec]ia consular\ a Ambasadei Rom=niei - ROMA
Via del Serafico, 69 - 75, 00142, 

Telefon: 06.51.53.11.55, 06.51.53.09.87

06.51.95.68.09, 06.51.96.52.68

Fax: 06.51.53.11.51

www.roma.mae.ro

email:  secretariat.consulara@roembit.org

Consulatul general al Rom=niei - MILANO
Via Gignese, 2, 20148 

Telefon: 02.400 74 018

Fax: 02.400 74 023

www.consulatmilano.com

E-mail: consulatmilano@gmx.net

Consulatul general al Rom=niei - TORINO
Via Ancona, 7  

Telefon: 011/282865; 011/854971; 011/2495264;

011/2376987; 011/2376514; 011/2495775.

Fax: 011. 2358136 

E-mail: torino@consulatulromaniei.eu

CABINET 
STOMATOLOGIC

DENTIST
Dr. MINO VICI
Via Brianza n° 20

20127 Milano

tel. 320 7515221

Reduceri pentru romånReduceri pentru romånii

Abonament la 

Cost anual (44 edi]ii): Euro 90.00
Plata: cont curent po[tal nr. 50655786
Titularul contului: Stranieri in Italia srl
~n buletinul de v\rs\m=nt specifica]i numele ziarului 
la care v\ abona]i – Gazeta Rom=neasc\ - indic=nd 
numele, adresa [i num\rul vostru de telefon.

Pentru mai multe informa]ii: 
email: distribuzione@etnomedia.org
Tel. 06/87410507 fax 06/87410528

Specialistul în zboruri charter, 
low cost i zboruri de linie.

• Arad 
• Bac u 
• Bucure ti 
• Cluj Napoca 
• Constan a 
• Craiova 
• Ia i 

• Oradea 
• Satu Mare
• Sibiu 
• Suceava 
• Timi oara 
• Târgu Mure

Rezerv ri Avion, Tren, Hotel, Închiriere de ma ini în România, chiar i telefonic, la pre uri imbatabile.

TURISADRIA VIAGGI 
Viale Carducci 164, 47042 Cesenatico (FC) 

Tel. 0547.82492– 0547.674221 - 340.7089484 
www.voliromania.com

COMUNE DI ROMA

e   for at(- )  s   te  pros tuezi?  

e   str in  i  e   for at  
s   munce ,  fiind  amenin at?  

TELEFONEAZ -NE:
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PRE}URI SC~ZUTEPRE}URI SC~ZUTE
SCOAS~ 
DIN AP~

� PRETORI !
POEZIE |N

PATRU 
VERSURI

� APELATIV
POPULAR
INIM~ DE
PATRIOT !

�
�

� INTERPRET !
GRUP... 

LA CHEIA !

� OM SUCIT !
PAUZA 
TRUPEI

� FEMEIE
R~PITOARE
N-ARE NICIO
|NCLINA}IE

�
F~CUT

REPEDE

� � � MUNCE{TE
CU CAPUL

APT~ DAT~

� � � � �

AUTOR DE
ARABESCURI

LAPTE LA
PACHET

� ELE CUR~}~
P~MÅNTUL
BUNE DE

MULS

�
� DAT |N 

PRELUARE
OM |N {A

�

� LINIA DE
AP~RARE 
LIPSURI

MARI

� � A TRATA CU
DULCEA}~

CADE
SECERAT

� �

MASIV
CARPATIN
VENIT...PE

NEA{TEPTATE

� � B~GAT LA
R~COARE
A G~TI CU

GUST

� � PRIMELE
LITERE

BOMBE LA -
CRIMOGENE

�

� � MIN~
|NCHIS~

FRUMOSUL
DIN CARTIER

� �
|NTRECE
M~SURA

A DEVENI
FIAR~

C~MIN GOL !

� GR~MAD~
ORDIONAT~

A VORBI 
DE R~U

�
�

BINE CON-
TURA}I

BAME.... LA
MAS~!

� �

� PLIN DE
{ARM !

ACOPER~
OALA

� SUCIT~ DIN
FIRE

ATACANT PE
DREAPTA! 

�
�

� FIR DE AP~
LUATE LA

OCHI

�

CONDUCE
RAPIDUL

A PUNE |N
POST

� � �
PRETABIL �

�
SINTAX~

� IDEI FAN-
TASATICE
TOB~ DE
CARTE

� � MIEZ DE
NOAPTE !

ASCU}I}I LA
CAPETE !

� �

|NDEP~RAT
DE P~RIN}I

A FI LA
CUENT

� � PERIOAD~
DE |NC~LZIRE
MIJLOCE{TE

O AFACRE

� CÅNTARE |N
BALANS
SPOR DE
VECHIME

� �

� � A RIDICA
TONUL
E LA

|N~L}IME

� � CU
INTONA}IE...
CRESCUT~

ASTA 
DISPUNE

BIR !

� TURME
R~T~CITE

ELE STRIC~
ATMOSFERA

�
�

SPUS |N
FA}~ !

PRODUC~TOR
DE LALELE

�
�

� FACE MULTE
OPERA}II

LEACURI LA
POJAR

� � TUB
R~SUCIT !
VIZITE DE

SUS

�
�

|NSCRISE |N
LIST~ !
RODUL
VIILOR

� � CHEMARE 
|N AJUTOR

ACORD 
EZITANT

� A TERMINA
CASA

SPUS~ LA
CHEF

� �
LOCAL

CUNOSCUT

� � RIDICAT DIN
AP~

PRIMUL GOL

�
�

BARAT PE
MARGINI !

CUPLU
ARMONIOS

�
�

NU-I VORBA
DE EA

PRIMA LA
AP~

� �

COSTI}~
|NDEP~RTAT

LA TIMP

� � � �

� SCOATERI
DIN JOC

AFLATE |N
REGLAJ

� PUS LA
CALE

CUFERE !

�

CHINUL 
FACERII

A BR~ZDA
APRET !

�
AU MAS~

MARE

�
� AFLATE LA

OPERA}IE �
�

�
DAM~... 
DE PIC~
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BERBEC

Este posibil s\
apar\ probleme

pe plan sentimental.
Ne`ntelegerile se clarific\
dup\ o discu]ie sincer\ cu
persoana iubit\. Sfaturile
unei rude v\ ajut\ s\ rezol-
va]i o problem\ financiar\.

TAUR

Sunte]i nervos
din cauza unei
ve[ti nepl\cute de la per-
soana iubit\. Dac\ nu v\
st\p=ni]i impulsivitatea,
pute]i declan[a discu]ii
aprinse cu cei din jur.
P\stra]i-v\ calmul!

GEMENI

Nu sunte]i prea
comunicativ [i

ar fi bine s\ am=na]i `nt=lni -
rile de afaceri sau de natur\
sentimental\. V\ sf\tuim sa
evita]i activit\]ile care nece-
sit\ luciditate [i putere de
concentrare.

RAC

Dori]i s\ pleca]i
`ntr-o c\l\torie

de afaceri, dar partenerul de
via]\ nu este de acord. S-ar
putea ca atmosfera din c\min
s\ se tensioneze. V\ pute]i
baza pe sfaturile unei rude
mai `n v=rs\.

FECIOAR~

~ncepe]i ziua
plin de entuzi-

asm [i v\ sim]i]i capabil s\
`ncepe]i o nou\ lucrare.
Revine `n actualitate o pro -
blem\ c\reia nu i-a]i acordat
aten]ia cuvenit\ cu c=teva
zile `n urm\.

LEU

Se pare c\ ave]i
dificult\]i de
concentrare, care v\ reduc
ramdamentul la locul de
munc\. Reu[i]i s\ contribui]i
la dezamorsarea unei situa]ii
conflictuale dintre colegii de
serviciu.

BALAN}~

Nu este mo -
mentul s\ v\

asuma]i rolul de mediator
`ntr-un conflict. S-ar putea
s\ gre]i]i [i chiar s\ amplifi-
ca]i starea de tensiune.
Acorda]i atentie [i proble -
me lor partenerului de via]\.

SCORPION

Ar fi bine s\ nu
v\ asuma]i noi
responsabilit\]i. Se pare c\
nu ave]i energie nici pentru
a termina ceea ce a]i
`nceput. Trebuie s\ v\ p\s -
tra]i calmul, pentru c\ sun-
teti predispus la conflicte.

S~GET~TOR

Nu v\ face]i un
plan strict pen-

tru c\ survin numeroase eve -
nimente neprev\zute, care
v\ oblig\ s\ v\ schimba]i
programul. Sunte]i nevoit s\
pleca]i `ntr-o scurt\ c\l\torie
`n interes de serviciu. 

CAPRICORN

Nervozitatea v\
poate pune `n

situa]ii delicate fa]\ de pri-
eteni [i de familie.
Ini]iativele dvs. nu sunt prea
bine primite. Nu are rost s\
insista]i. Evita]i discu]iile in
contradictoriu.

V~RS~TOR

S-ar putea ca
[eful s\ v\
admonesteze pentru c\ nu
a]i terminat o lucrare la
timp. Chiar dac\ nu este
numai vina dvs, v\ sf\tuim
s\ v\ sus]ine]i cauza cu mult
calm.

PE{TI

Sunte]i preocu-
pat de afaceri [i

neglija]i rela]iile sentimen-
tale. Din acela[i motiv
refuza]i s\ merge]i `ntr-o
vizit\ la prieteni. V\ suger\m
s\ acorda]i mai mult timp
problemelor din familie. 
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9 - 15
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* Luni, la chio[curile din Roma. Mar]i, la Milano [i Torino.

Esen]a 
informa]iei!

{tii ce se 
\ntåmpl` 

acas`?



NU PUNE GRANIŢE VOCII TALE

Call Your Country are un cost semestrial de 4 euro. Tariful către reţeaua mobilă este de 18 eurocenţi pe minut.
Impuls la răspuns 15 eurocenţi. Tarifare la impuls de 60 de secunde. Pentru informaţii www.wind.it

Sunt de ajuns 10 eurocenţi pentru a te simţi acasă 
Activează Call Your Country: vorbeşti cu România începând de la 10 eurocenţi 
pe minut. În plus, cu Noi Wind, la doar 6 euro pe lună, poţi vorbi gratis cu toate 
celularele Wind pentru 200 de minute pe lună.
 
Activare gratuită pentru toți noii clienți până la 7 februarie 2010.




