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Primul

cotidian al

Olteniei

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Revelionul ăsta, Popes-
cule, a fost extraordinar; am
dormit tun.

În 2014 :
Vom plăti mai
mult pentru

aproape orice

De sărbători, doljenii au depăşit cele mai negre
aşteptări ale medicilor în materie de excese ali-
mentare şi bahice. Peste 1.300 de persoane au ajuns
la Urgenţă în primele zile ale lui 2014. Numai în
noaptea dintre ani şi în ajunul sărbătorii, aproape
250 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medica-
le. Majoritatea solicitărilor au venit din partea celor care au băut
în exces şi au întrecut măsura cu mâncarea, dar din peisaj nu au
lipsit nici pacienţii transportaţi la spital în urma unor agresiuni ce
s-au petrecut tot pe fondul consumului de alcool.
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Peste 1.300 de doljeni au ajuns la Urgenţă în primele zile ale noului an
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$1 EURO ...........................4,4882 ............. 44882
1 lirã sterlinã..........................5,4153.......................54153

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaieluni, 6 ianuarie - max: 7°C - min: 0°C

METEO

Înnorat1 dolar SUA.......................3,2888........32888
1 g AUR (preþ în lei).......130,3037.....1303037

Cursul pieþei valutare din 6 ianuarie 2014-anunþat de BNR
VALUTA

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: redactia@cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu,

Alina Drãghici
Eveniment: Carmen Zuican

Economie / Politicã: Marga Bulugean
Culturã: Magda Bratu

Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613
Sub-redacþie Calafat:

Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com

Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582

radoiflorina@yahoo.com

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Aproape 111.000 de români au petrecut Re-
velionul în staþiunile din þarã, în urcare cu 15%
faþã de anul anterior, ºi au cheltuit circa 95 mi-
lioane lei, în creºtere tot cu 15%, iar numãrul
celor care au ales destinaþii din strãinãtate a fost
mai mare cu 30%, respectiv 10.000 de turiºti,
potrivit Federaþiei Patronatelor din Turismul
Românesc (FPTR). „Aceºtia au cheltuit în afa-
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ra þãrii, numai pentru servicii turistice, aproxi-
mativ 5,3 milioane euro, în creºtere cu 70%
faþã de anul anterior”, potrivit estimãrilor FPTR,
realizate pe baza datelor furnizate de sistemul
de rezervãri www.RezEx.ro ºi a unui sondaj
aplicat în rândul operatorilor din turism. Evolu-
þia a fost influenþatã de „puntea” zilelor libere
dintre Crãciun ºi Revelion, menþinerea tarife-

lor, atât în þara cât ºi în
strãinãtate, ofertele pro-
puse de agenþii, hoteluri,
pensiuni, restaurante ºi
cluburi, respectiv faptul
cã românii au început sã
renunþe la economii în
ceea ce priveºte cheltu-
ielile aferente vacanþe-
lor, aratã FPTR. În Ro-
mânia, cele mai mari
creºteri s-au înregistrat
pentru zonele montane,
acestea atrãgând 25.000
de turiºti. Totodatã,
30.000 de persoane au
plãtit pentru ofertele de
Revelion ale hotelurilor
din marile oraºe ale Ro-

mâniei, în creºtere cu aproximativ 20% faþã de
anul anterior. „În zonele rurale, turiºtii au fost
în numãr de 29.000 anul acesta, în timp ce
26.000 au ales sã petreacã sãrbãtorile în staþiu-
nile balneare, pentru litoral au optat doar 600
de persoane, iar pentru Delta Dunãrii doar 100.
(...) În ceea ce priveºte tarifele percepute în
perioada sãrbãtorilor, se constatã cã acestea nu
s-au modificat faþã în anul anterior, cu excepþia
Deltei Dunãrii ºi a zonelor rurale, unde se con-
statã o creºtere a tarifelor de 3%”, conform
FPTR. În ceea ce priveºte destinaþiile externe,
cele mai solicitate au fost, ca ºi la finalul anului
2012, Austria, Bulgaria, Grecia ºi Turcia. „Anul
acesta se constatã o creºtere a cererii pentru
destinaþiile exotice, datoratã unui numãr mare
de zile libere, ce permite deplasãri în destinaþii
îndepãrtate ºi a schimbãrii mentalitãþii români-
lor, care au început sã renunþe la economii în
ceea ce priveºte vacanþele. O mare parte dintre
români ºi-au cumpãrat servicii turistice folo-
sind sisteme de rezervãri online, de aceea nu-
mãrul turiºtilor individuali, care nu apeleazã la
servicii de turism organizat prin agenþii, este în
continuã creºtere, însã numãrul acestora nu
poate sã fie apreciat”, noteazã reprezentanþii
federaþiei.

Ministerul Educaþiei
dã 3,5 milioane de euro
pe un sistem informatic
antiplagiat

Ministerul Educaþiei va
implementa un sistem informatic
antiplagiat pentru descoperirea
lucrãrilor de doctorat copiate
din alte surse, desemnarea
firmei câºtigãtoare fiind fãcutã
la finele anului trecut, potrivit
Gandul.info. Valoarea totalã a
contractului este de aproximativ
15,4 milioane lei (circa 3,5
milioane de euro), urmând sã fie
folosite fonduri europene pentru
finanþarea sa. „Concomitent cu
analizarea ºi redefinirea proce-
selor de lucru va fi implementa-
tã ºi o soluþie informaticã de
gestiune a tezelor de doctorat ºi
a titlurilor universitare ce va fi
integratã cu sistemul informatic
dedicat modelãrii, execuþiei ºi
monitorizarii proceselor de
lucru, formând astfel o platfor-
mã integratã ce va permite
gestiunea tezelor de doctorat ºi
a titlurilor universitare conform
proceselor de lucru identificate
ºi implementate. Soluþia de
gestiune a tezelor de doctorat ºi
a titlurilor universitare va
include ºi un modul de verifica-
re anti-plagiaturã ce va integra
un serviciu extern prin interme-
diul cãruia vor putea fi efectua-
te verificãri anti-plagiat”, se
aratã în descrierea succintã a
achiziþiei postatã pe site-ul
elicitaþie.ro. Printre lucrãrile de
doctorat controversate se
numãrã ºi cea a premierului
Victor Ponta, care a fost acuzat
de plagiat.

Judecãtorul Adrian Bordea, ac-
tualul vicepreºedinte al Consiliului
Superior al Magistraturii (CSM),
va candida la funcþia de preºedin-
te al Consiliului pentru anul 2014,
au declarat ieri, pentru Agerpres,
surse judiciare. Bordea ºi-a anun-
þat candidatura printr-un email
transmis la acest sfârºit de sãptã-
mânã membrilor CSM, alãturi de
proiectul de management, potrivit
aceloraºi surse. Totodatã, la func-
þia de vicepreºedinte al CSM ar
putea candida procurorul Gheor-
ghe Muscalu, susþin sursele cita-

Protocolul USL a fost aruncat în aer în nu
mai puþin de 8 judeþe, în care PSD ºi PNL ºi-au
format deja alte majoritãþi, în afara USL, susþi-
ne România TV. Liberalii au preferat alianþele
cu PDL, în timp ce PSD s-a orientat spre PP-
DD. Spre exemplu, la Ilfov situaþia este explo-
zivã. Senatorul PSD Gabriela Firea, lidera filia-
lei, reclamã cã social-democraþii au pierdut un
post de vicepreºedinte pentru cã PNL s-a aliat

Surse: Judecãtorul Adrian Bordea va candida
la funcþia de preºedinte al CSM

te, însã acesta nu ºi-a anunþat ofi-
cial intrarea în cursã. Plenul CSM
se reuneºte astãzi în ºedinþã pen-
tru a-ºi alege noua conducere -
preºedinte ºi vicepreºedinte. Can-
didaþii pentru aceste funcþii se pot
înscrie inclusiv în timpul ºedinþei.
Potrivit site-ului CSM, pe ordinea
de zi a ºedinþei de azi se aflã, pe
lângã alegerea noii conduceri, ºi
prezentarea raportului de activita-
te al instituþiei pe anul 2013, în
mandatul procurorului Oana
Schmidt-Hãinealã, preºedinte, ºi al
judecãtorului Adrian Bordea, vice-

preºedinte. În 10 decem-
brie 2013, plenul Consi-
liului a luat act de demi-
sia lui Adrian Bordea din
funcþia de vicepreºedin-
te începând cu 7 ianuarie
2014. Oficiali ai CSM au
explicat atunci, pentru
Agerpres, cã Bordea de-
misioneazã pentru a pu-
tea fi aleºi, concomitent,
atât preºedintele, cât ºi
vicepreºedintele Consiliului. Adri-
an Bordea a fost ales în aceastã
funcþie la sfârºitul lunii februarie

2013, în timp ce preºedintele Con-
siliului, Oana Schmidt-Hãinealã, pe
4 ianuarie 2013.

cu PDL. „La Ilfov, PNL cu PDL au acum ma-
joritatea în Consiliul Judeþean ºi, fapt fãrã pre-
cedent ºi unic în România, PDL are, cu spriji-
nul PNL, un vicepresedinte la Consiliul Jude-
þean, pe locul PSD. (...) Eu acest lucru l-am
anunþat pe 2 ianuarie, ca sã ºtie întreaga þarã cã
PDL a revenit la guvernare cu ajutor ºi cu votul
PNL. În Ilfov, USL nu mai existã, deoarece PNL
a invitat la guvernarea localã PDL-ul”, a spus
Gabriela Firea la România TV. Aceasta cere o
reuniune de urgenþã a USL, în care sã se dis-
cute situaþia din filialele cu probleme. „Este
nevoie urgentã de reuniune USL de analizare a
tuturor protocoalelor la nivel judeþean”, crede
Firea. PNL a format majoritãþi locale cu PDL
în Botoºani, Dâmboviþa, Vâlcea, Braºov, Alba,
Caraº-Severin. PSD s-a aliat ºi el cu PP-DD
în Ilfov ºi Neamþ (unde a fãcut însã alianþã ºi
cu PDL). În plus, mai sunt informaþii, obþinu-
te tot de România TV, unde reprezentanþii PP-
DD de abia aºteaptã sã sarã în barca PSD.
Este vorba despre judeþele Cluj, Bistriþa ºi Brãi-

la. În aceste condiþii, nu este de mirare cã pre-
ºedintele Consiliului Judeþean Botoºani, Florin
Þurcanu, vicepreºedinte al PNL, a anunþat cã
va propune în viitoare ºedinþã a conducerii li-
beralilor organizarea unui Congres extraordi-
nar al USL, pentru a se reconfirma candidatu-
ra lui Crin Antonescu pentru funcþia de preºe-
dinte al României, noteazã Gandul.info. „Tre-
buie sã clarificãm lucrurile. Dacã rãmânem la
guvernare ºi în USL, trebuie sã facem un con-
gres comun PSD, PNL, PC, UNPR, ºi mai
validãm sau nu candidatura lui Crin Antones-
cu. Dacã nu rãmânem în USL, ne apucãm de
treabã singuri, ne încãrcãm bateriile ºi vedem
cât putem obþine singuri. Ca sã rãmâi la gu-
vernare, trebuie sã ai un congres care sã vali-
deze obiectivele USL ºi candidatul la preziden-
þiale”, a declarat Þurcanu, citat de .info. Afir-
maþiile liderului PNL Botoºani vin în contextul
în care candidatura lui Crin Antonescu pentru
preºedinþie din partea USL este din ce în ce
mai contestatã în interiorul PSD.

Protocolul USL, rupt în 8 judeþe
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Fostul şef al diplomaţiei de la
Bucureşti, ex-ambasador al Româ-
niei la Lisabona, Vatican şi Paris,
Teodor Baconschi a fost aruncat
pe scări în urmă cu vreo doi ani,
în timp ce se afla la o reuniune cu
omologii săi la Bruxelles, de către
premierul de atunci, Emil Boc, în
urma unei postări nefericite pe
contul personal de Facebook. Unde
îi cataloga pe protestatarii din Pia-
ţa Universităţii ca fiind ciumpalaci
şi mahalale inerte. Textul era real-
mente impudic, agresiv, de o insa-
nitate mai mult decât grobiană. Nu
puţini au fost cei care s-au arătat
uimiţi de derapajul verbal al unui
şef al diplomaţiei româneşti, indi-
ferent de circumstanţele în care îşi
adjudecase portofoliul respectiv.
Fiul sc riitorului A.E. Baconschi

MIRCEA CANŢĂR

Un diplomat „rătăcit”: Teodor Baconschi
moştenea şi un bonus de relativă
simpatie în cercurile elitiste, fără a
i se putea evalua propriile merite,
deşi făcuse repetat proba impos-
turii sale, asezonată cu complimen-
te de o obedienţă fără margini, la o
Convenţie Naţională a PDL, faţă
de Elena Udrea. Totul trecuse în
uitare. Recenta postare pe contul
Facebook, legată de accidentarea
multiplului campion mondial de
Formula 1 Michael Schumacher,
a apărut ca descumpănitoare. Te-
odor Baconschi are o problemă. Nu
de stil, nu de logică, ci de carac-
ter. Când îşi încheie insanitatea cu
formula „Schumi ştie de ce”, ma-
rele sportiv german, „o icoană a
sportului” în ţara sa, fiind în stare
de inconştienţă indusă, diagnosti-
cat cu „leziuni craniene difuze şi

serioase”, spre îngrijorarea a mili-
oane şi milioane de fani, „bulversa-
rea” totală a cancelarului Angela
Merkel, dar şi a membrilor Cabine-
tului său de la Berlin, ceva nu e în
regulă cu fostul ministru de Exter-
ne al României. Indiferent de ce a
vrut să sugereze, indiferent de pre-
supusul „rafinament” al întregului
mesaj, altminteri execrabil croit, fi-
indcă numai o minte tulburată pu-
tea presupune că accidentul nu era
exclus să fie un exerciţiu de mar-
keting, din dorinţa de a se demon-
stra că pe pista de la Meribel (Sa-
voia), din Franţa, elicopterul medi-
cal vine în 5 minute, serviciul me-
dical de la spitalul CHU din Greno-
ble este impecabil şi aşa mai depar-
te. Autoamăgindu-se că este subtil,
Teodor Baconschi a dat, cum se

spune pe la noi, cu oiştea în gard.
Gafa sa este impardonabilă. A câta?
Dacă n-ar fi deţinut demnitatea de
ministru de Externe al României,
postarea de pe contul Facebook nu
prezenta vreun interes aparte. Nu-
mai că ea aparţine unui reprezen-
tant al diplomaţiei româneşti. Potri-
vit „Bild”, care consacră pagini în-
tregi stării în care se află Michael
Schumacher, operat şi a două oară,
pentru „evacuarea unui hematom”
în partea dreaptă a creierului, sta-
rea pilotului este „stabilă, dar în con-
tinuare critică”. Nu mai stăruim
asupra detaliilor, comunicatele Sa-
binei Kehm, ataşatul de presă al lui
Schumacher, fiind extrem de pru-
dente. Să revenim. Ar fi scris Gri-
gore Gafencu, mă întrebam citin-
du-i „Jurnalul” în zilele din urmă,

aşa ceva? Ar fi livrat Corneliu Mă-
nescu, Ştefan Andrei, George Ma-
covescu, Mircea Geoană, Bogdan
Aurescu sau atâţia şi atâţia sluji-
tori remarcabili ai diplomaţiei ro-
mâneşti, în spaţiul public, o ase-
menea bazaconie de text?  În nici
un caz. Producţia neinspirată de
pe contul Facebook al lui Teodor
Baconschi ilustrează adevăratul
calibru, nu doar profesional, cât
uman, al unui ac tor al mahalalei
intelectuale, un arivist de duzină,
îngrijorat, ca să vezi,  de soarta
dreptei în România. Din partea
căreia ar dori să candideze la eu-
roparlamentarele din luna mai. Şi
o va face. Fiindcă nu tupeul îi lip-
seşte, ci cu totul altceva. Fără pre-
cedent, ne-a făcut... de râs. După
ce nu ne făcuse niciodată de fală.

Meteorologii din Craiova vin cu
o explicaţie interesantă în ceea ce
priveş te îmblânzirea gerului din
ziua de Bobotează, care în unii ani
es te mai moale,  dar în cei mai
mulţi lipseşte. Ion Mărinică,  me-
teorolog în cadrul Centrului Me-
teorologic Regional Oltenia, este
de părere că zilele de Bobotează

sunt mai călduroase la noi decât
în trecut, dar acest luc ru nu este,
totuşi, un capric iu al iernii.  „Pe
bună dreptate, lumea se întreabă
oare de ce, s -a întâmplat ceva cu
clima din ţara noastră? Nu, nu s-
a întâmplat nimic, condiţiile clima-
tice sunt aceleaş i, nu au fost mo-

Proverbul cu gerul de Bobotează nu se mai veri-
fică. Meteorologii îi asigură pe craioveni că astăzi
pot să stea liniştiţi la coadă pentru aghiazmă în-
trucât nu va ninge, nu va bate crivăţul şi nu va fi
polei pe străzi. Despre gerul teribil care îngheaţă
apele la botez nici pomeneală.

dific ate în timp”, ne asigură aces-
ta. Există o altă explic aţie pentru
acest fenomen, şi nu neapărat una
legată în principal de vreme.

Faţa blândă
a iernii

Specialiş tii sus ţin că iarna are
două decade, diferi-
te sub aspectul tem-
peraturilor înregis -
trate, iar Boboteaza
se sărbătoreşte în
cea mai c ălduroasă
dintre ele. „După ca-
lendarul vechi, Bobo-
teza pica pe data de
25 ianuarie actual,
deci un pic mai târ-
ziu c ând ne aflăm
deja în a doua dec a-
dă a iernii. Atunc i
când este mult mai
fr ig pe tot continen-
tul şi este logic  să fie
şi la noi aceeşi situa-
ţie. Ori acum, când
se sărbătoreş te pe
data de 6 ianuarie,
este normal să fie mai

cald,  să nu mai avem acele geruri
despre care povestesc bunicii şi
străbunicii noştri”. Drept dovadă
sunt temperaturile destul de r idi-
cate care au fost înregistrate la
Craiova, şi nu numai, în ziua de
Bobotează. Cea mai c ălduroasă zi
a fost în 2001, c ând s-au înregis-
trat 22,6 grade Cels ius.

Vreme frumoasă
şi de Sf. Ion

Conform aceste teorii, şi astăzi,
în ziua de Bobotează, craiovenii nu
vor fi surprinşi cu un ger năpraz-
nic, care să vină peste noapte. Me-
teorologii anunţă că vremea va fi,
mai degrabă, caldă. Prognozele
anunţă pentru această dimineaţă
temperaturi minime cuprinse între
-3 şi 3 grade Celsius, urmând ca,
în cursul zilei, ele să poată urca
până la 10 grade Celsius. Nici în
noaptea de Sf. Ion, când în Dolj
există obiceiul să se păzească fân-
tânile la focuri de lemne, tempera-
turile nu vor c oborî extrem de
mult. Minimele pe care te anunţă
meteorologii se menţin cam ace-
leaşi, cea mai joasă temperatură
care se va atinge va fi de -3 grade
Celsius. Ca să vă puteţi face o com-
paraţie, vremea va fi asemănătoa-
re cu cea din ultimele două nopţi.

Dimineţile
şi serile vor fi

ceţoase
În următoarele zile, până în data

de 13 ianuarie, inclusiv, vremea se
menţine mai caldă decât normalul
termic . Potrivit meteorologului
Ion Mărinică, cerul va f i variabil
în zonele de deal şi de munte şi
mai mult noros în partea sudică a
regiunii. Vântul va sufla în gene-
ral slab, temperatura aerului va
creş te uşor, de la o zi la alta până
în data de 7 ianuarie, apoi va des-
creşte treptat. Per ansamblu,  ma-
ximele termice vor fi cuprinse în-
tre 2 şi 11 grade Celsius, valorile
mai ridicate se vor înregistra la
deal şi la munte. Minimele termi-
ce vor fi cuprinse între – 2 şi 3
grade în cursul dimineţilor.  Noap-
tea ş i dimineaţa va f i ceaţă,  mai
ales  în zonele joase, asociată izo-
lat cu burniţă.

De pe 15 ianuarie
vin şi ninsorile

Vestea proastă vine însă pentru
ceea ce se va întâmpla de la mijlo-
cul lunii ianuarie încolo, când me-
teorologii susţin că urmează inter-
valul în care iarna se răceşte foarte
mult. „Până acum avem o iarnă căl-
duroasă, dar nu am scăpat nici de
zăpadă sau de ger. De obicei însă,
prima decadă a iernii, în care şi sun-
tem noi acum, este mai blândă şi
mai călduroasă, iar vârful sezonu-
lui rece este, de regulă, între 15 ia-
nuarie şi 15 februarie, când scad
temperaturile şi cad ninsori. Ne aş-
teptăm şi noi să avem astfel de fe-
nomene meteorologice deoarece, în
această perioadă, cum spuneam,
este frig cam pe tot continentul. Deci
este foarte posibil să cunoaştem şi
adevărata faţă a acestei ierni, cu nin-
sori şi ger”, a concluzionat meteo-
rologul Ion Mărinică.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, primul dintre evenimentele
rutiere s-a petrecut în jurul orei
14.30, pe DN 55 în satul Secui,
comuna Teasc, 6 persoane ajun-
gând la spital pentru acordarea de
îngrijiri medicale. Din primele ve-
rificãri ale poliþiºtilor din cadrul
Serviciului Rutier Dolj s-a stabilit
faptul cã Viorel Bãrbãlãu, de 43 de

Poliþiºtii Biroului de Poliþie Transporturi Fe-
roviare Craiova au fost anunþaþi pe 1 ianua-
rie, în jurul orei 12.30, cã în toaleta unui com-
partiment al trenului personal R 2082 care
circulã pe relaþia Petroºani Craiova a fost
gãsitã, abandonatã, o fetiþã nou-nãscutã. Mi-
cuþa avea încã ataºat cordonul ombilical, era
învelitã în mai multe articole de îmbrãcãmin-
te ºi pusã într-o plasã din rafie. A avut noroc
ºi zile pentru cã angajatul Regionalei CFR
Craiova ºi-a fãcut datoria ºi a verificat trenul
descoperind-o la timp. Poliþiºtii au chemat o
ambulanþã, fetiþa fiind dusã la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova. Reprezentanþii
unitãþii medicale au declarat cã starea de sã-
nãtate a nou-nãscutului este bunã. Micuþa,

Poliþiºtii doljeni au fost sesizaþi pe 1 ia-
nuarie, de un localnic din Sadova, cã ºi-a
gãsit vecina, pe C. S., în vârstã de 99 de
ani, zãcând pe jos în locuinþã, dezbrãcatã,
bãtutã crunt ºi inconºtientã. Femeia locuia
singurã ºi vecinii treceau mereu pe la ea
sã-i ducã mâncare. În urma apelului pe 112,
la faþa locului a ajuns o ambulanþã, care a
preluat-o pe bãtrânã ºi a adus-o la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova. Aici a
primit îngrijiri, a fost stabilizatã ºi inter-
natã la Clinica de Anestezie ºi Terapie In-
tensivã. Medicii au declarat cã bãtrâna avea
incredibil de multe leziuni, pe tot corpul,
cele mai grave fiind la cap, ºi cã n-au mai
vãzut pe cineva bãtut cu atâta bestialitate.
„Este vorba despre o pacientã de 99 de
ani, care prezintã politraumatism prin agre-
siune ºi care a fost ºi victima a unui viol.

Drumuri „însângerate”:

13 rãniþi în douã accidente rutiere13 rãniþi în douã accidente rutiere13 rãniþi în douã accidente rutiere13 rãniþi în douã accidente rutiere13 rãniþi în douã accidente rutiere
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Nu mai puþin de 13 persoane au ajuns
la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova sâmbãtã dupã-amiazã, dupã douã
accidente grave petrecute pe drumurile
din judeþ. Este vorba despre ciocnirea a
douã maºini, în satul Secui, comuna
Teasc, soldatã cu ºase rãniþi, din care

doi sunt în stare gravã, ºi de rãsturnarea
unui microbuz de transport persoane, la
Tatomireºti, eveniment în urma cãruia
ºapte persoane au vãzut moartea cu
ochii. Din fericire, nici o persoanã nu
ºi-a pierdut viaþa. În ambele cazuri au
fost întocmite dosare penale.

ani, din Craiova, în timp ce con-
ducea, pe DN 55, un autoturism
Renault Cangoo din direcþia Cra-
iova spre Bechet, nu a adaptat vi-
teza la condiþiile de drum, într-o
curbã, ºi a pãtruns pe contrasens
unde a intrat în coliziune cu un
autoturism Ford condus regula-
mentar din sens opus de Mihai Tu-
dor, de 41 de ani, din Craiova. În

urma accidentului a rezultat rãnirea
gravã a lui Mihai Tudor, care s-a
ales cu multiple fracturi, ºi a Mariei
Oprea, precum ºi rãnirea uºoarã a
lui Viorel Bãrbãlãu, Marian Iovan,
din primul autoturism, ºi a soþiei ºi
fiicei ºoferului de la Ford, Cristiana
ºi Andra Tudor, pasagere în auto-
turism. Conducãtorii auto nu se
aflau sub influenþa bãuturilor alco-
olice, dupã cum a reieºit în urma
testãrii alcoolscopice, iar pe nume-
le lui Viorel Bãrbãlãu s-a întocmit
dosar de cercetare penalã pentru
sãvârºirea infracþiunii de vãtãmare
corporalã din culpã.
S-a rãsturnat microbuzul

Sâmbãtã seara, în jurul orei
19.00, pe DN 6, în localitatea Ta-
tomireºti, s-a produs un accident
rutier în urma cãruia 7 persoane
au vãzut moartea cu ochii, scã-
pând, din fericire, cu rãni uºoare
ºi cu o sperieturã zdravãnã. Din
primele verificãri ale poliþiºtilor ru-
tieri ajunºi la faþa locului s-a stabi-
lit faptul cã Marcel Alexandru, de
37 de ani, din comuna Vulpeni, ju-

deþul Olt, în timp ce conducea an-
samblul compus dintr-un autove-
hicul ºi o remorca din direcþia Cra-
iova cãtre Filiaºi, la km 255+600
m, nu a adaptat viteza în condiþii
de curbã deosebit de periculoasã
cãtre stânga, a pierdut controlul
direcþiei, ºi a pãrãsit partea caro-
sabilã, rãsturnându-se pe plafon.
Mai multe ambulanþe SMURD din
cadrul ISU Dolj, pompieri, dar ºi
ambulanþe ale Serviciului Judeþean
de Ambulanþã Dolj au ajuns la faþa
locului, rãniþii primind îngrijiri me-
dicale, apoi fiind duºi la spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va. În urma accidentului a rezultat
vãtãmarea corporalã a lui Cãtãlin
ªtefan, de 26 ani, din comuna Ra-
dovan, Cristina Vîlvoi, de 33 de ani,
din Craiova, Marinela Damian, de

26 de ani, din Craiova, Gabriel
Damian, de 27 de ani, din Craiova,
Nadia Popa, de 35 de ani, din co-
muna ªtefan Cel Mare, judeþul Olt,
ºi Irina Stoenicã, de 37 de ani, din
comuna Moþãþei, judeþul Dolj. Încã
un pasager a ajuns la spital, însã
nu a avut nevoie de îngrijiri medi-
cale, astfel cã nu a rãmas internat,
dupã cum au precizat reprezentanþii
IPJ Dolj. Cu toþii au fost investi-
gaþi ºi, din fericire, nici una dintre
victime nu a suferit leziuni grave.

„Conducãtorul auto a fost testat
cu aparatul etilotest, rezultatul fi-
ind negativ. Pe numele sãu s-a în-
tocmit dosar penal sub aspectul
comiterii infracþiunii de vãtãmare
corporalã din culpã”, a declarat
inspector principal Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Nou-nãscut abandonat în tren,
gãsit în Gara Craiova

Poliþiºtii doljeni sunt în
cãutarea unei bestii care, în
noaptea de Revelion, a violat
ºi bãtut cu bestialitate o
femeie de 99 de ani, din
comuna doljeanã Sadova.
Femeia este în prezent inter-
natã la Clinica de Anestezie
ºi Terapie Intensivã a Spita-
lului Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, în stare gra-
vã, medicii fãcând eforturi
pentru a o menþine în viaþã.

Primeºte îngrijiri la Clinica de Anestezie
ºi Terapie Intensivã, fiind sub monitori-
zarea unui neurochirurg”, a precizat dr.
Cristina Geormãneanu, purtãtorul de cu-
vânt al Spitalului Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova.

 Poliþiºtii au deschis o anchetã ºi încã
sunt în cãutarea autorului.

“Am fost sesizaþi de un localnic din
Sadova cu privire la faptul cã vecina sa
a fost victima unei agresiuni ºi viol. Po-
liþiºtii au ajuns la faþa locului pentru cer-
cetãri, s-a întocmit dosar penal pentru
viol, violare de domiciliu ºi vãtãmare cor-
poralã ºi în acest moment se desfãºoarã
activitãþi specifice pentru identificarea ºi
prinderea autorului”, ne-a declarat in-
spector principal Alin Apostol, purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj.

În prima zi a acestui an, în toaleta trenului R 2082 care circulã pe relaþia Petroºani –
Craiova, a fost gãsitã abandonatã o fetiþã nou-nãscutã. Revizorul CFR care a descoperit-
o i-a anunþat pe poliþiºtii Biroului de Poliþie Transporturi Feroviare Craiova, aceºtia au
chemat o ambulanþã, micuþa fiind dusã la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova.
În prezent starea ei de sãnãtate este bunã, oamenii legii fac cercetãri în încercarea de a-i
gãsi mama, iar angajatul CFR care ºi-a fãcut datoria ºi a gãsit-o pe micuþã va fi premiat.

care are 2,250 kg, nu are nici o afecþiune
gravã, a fost stabilizatã, fiind îngrijitã ºi hrã-
nitã specific la Clinica de Terapie Intensivã
pentru copii.

“Vorbim despre un nou-nãscut în stare
bunã, care nu are afecþiuni ºi care, în acest
moment, primeºte îngrijiri în Clinica de Te-
rapie Intensivã. Avea 3 – 4 zile de la naºtere
când a fost gãsitã, o greutate de 2,250 kg ºi
s-a luat deja legãtura ºi cu angajaþii Direc-
þiei de Protecþie a Copilului, care au dema-
rat propria anchetã. ªi Poliþia face cercetãri
pentru gãsirea mamei”, ne-a declarat dr. Cris-
tina Geormãneanu, purtãtorul de cuvânt al Spi-
talului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova.

Poliþiºtii fac în continuare cercetãri în în-
cercarea de a o identifica pe cea care a fãcut
un asemenea gest. „S-a întocmit un dosar
penal în cauzã ºi se desfãºoarã în continuare
activitãþi specifice de cercetare pentru gãsi-
rea mamei nou-nãscutului abandonat în tren”,
ne-a declarat comisar ºef Ion Þîrdã, coman-
dantul Biroului de Poliþie Transporturi Fero-
viare Craiova.

Nici reprezentanþii Regionalei CFR Craiova
nu au rãmas indiferenþi ºi au declarat cã revi-
zorul care ºi-a fãcut datoria ºi a descoperit-o
pe fetiþa abandonatã urmeazã sã fie premiat.
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Era 1 mai 2003: rãzboiul era încã
proaspãt ºi bucuria deplinã nejus-
tificatã. „Misiune îndeplinitã”, de-
clama în faþa camerelor de luat
vederi George W. Bush, în bluzon
de pilot, cu pieptul în afarã, pe
puntea portavionului Abraham Lin-
coln. Neoconservatorii triumfau.
Orientul rãmânea însã complicat
dupã umilirea cea mai crudã trãitã,
departe de orice certitudine. Zece
ani mai târziu, toatã afacerea pare
soldatã cu un dezastru absolut. Joi,
2 ianuarie a.c., douã importante
oraºe irakiene, Falluja ºi Ramadi,
situate în centrul zonei sunite, au
intrat parþial sub controlul luptãto-
rilor Statului islamic din Irak ºi
Levant, o sucursalã localã a Al-
Qaeda. Alte cartiere se aflã în mâi-
nile forþelor înarmate, retribuite de
regimul premierului ºiit Nouri al-
Maliki. Suniþii, care se simt pe

În acest week-end, poliþiºtii din
cadrul Biroului Rutier Craiova au
acþionat în municipiu pentru preve-
nirea accidentelor rutiere generate de
nerespectarea vitezei legale sau nea-
daptate la condiþiile meteo –rutiere
precum ºi pentru conºtientizarea
conducãtorilor auto cu privire la obli-
gaþia legarã pe care o au cu privire la
acordarea de prioritate pietonilor an-
gajaþi regulamentar în traversarea
strãzilor pe marcajul pietonal. În ca-
drul acþiunii poliþiºtii au constatat 2
fapte de naturã penalã ºi alte 214 de
abateri de naturã contravenþionalã

Pentru asigurarea unui climat
de ordine ºi siguranþã publicã la
manifestãrile religioase organi-
zate ºi desfãºurate cu ocazia Bo-
botezei, efectivele Inspectoratu-
lui de Jandarmi Judeþean Dolj,
în cooperare cu lucrãtori ai I.P.J.
Dolj, Poliþiei Locale Craiova ºi
I.S.U. Dolj, vor asigura mãsuri-
le de ordine publicã pentru des-
fãºurarea în condiþii de siguran-
þã a acestor activitãþi organizate
la Catedrala Mitropolitanã „Sf.
Dumitru” ºi biserica „Madona
Dudu” din Craiova, la activitãþi-
le din Portul Calafat, Portul Ce-
tate ºi Mânãstirea Maglavit, pre-
cum ºi la sãrbãtoarea tradiþiona-
lã cunoscutã sub denumirea de
„Botezul Cailor” din municipiul
Bãileºti. Misiunile jandarmilor au
în vedere, în principal, protec-
þia participanþilor, sprijinirea per-
sonalului lãcaºelor de cult în în-
drumarea cetãþenilor cãtre zona
de împãrþire a apei sfinþite, pre-
venirea ºi combaterea oricãror
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bunã dreptate persecutaþi ºi mar-
ginalizaþi, sunt majoritari în revol-
ta latentã ºi deschisã contra ºiitu-
lui Maliki. Comunitatea creºtinã s-
a redus teribil. În 2013, 9.475 de
civili au fost uciºi în violenþe, iar
dintre aceºtia 759 numai în luna de-
cembrie. În zece ani, peste 180.000
de irakieni ºi-au pierdut viaþa în
lupte sau atentate. La aceºtia tre-
buie adãugaþi 4.400 de americani
uciºi ºi mai multe sute de soldaþi ai
coaliþiei. 18.000 de medici au pã-
rãsit Irakul. Dacã costurile umane
sunt dramatice, costurile financia-
re rãmân uimitoare: magazinul
„Foreign Policy” a calculat pier-
deri de 1.700 miliarde dolari, o
cifrã care ar trebui majoratã cu un
trilion de dolari pentru a reflecta
„preþul” rãzboiului. Pe plan stra-
tegic bilanþul este apocaliptic. Scu-
fundarea Irakului a pulverizat

frontiera istoricã dintre Iranul ºiit
ºi lumea sunitã. Înainte de 2003
n-a existat un terorist islamic în
Irak. Saddam a avut obiceiul de
a-i expedia preventiv. Astãzi, com-
panionii Al-Qaeda, ajutaþi de une-
le grupãri fundamentaliste siriene,
ºi-au constituit sanctuare. Haosul
din Siria ºi permeabilitatea fron-
tierelor au deschis un câmp miº-
cãrilor fundamentaliste. Când
Nouri al-Maliki încearcã sã con-
vingã comunitatea internaþionalã
cã el nu este o marionetã a Iranu-
lui, unde a trãit în exil ºi unde a
fost într-o vizitã oficialã la înce-
putul lunii decembrie, nu convin-
ge. El încearcã sã guverneze o þarã
în plinã anarhie, sub protecþia unei
gãrzi pretoriene de 6.000 de oa-
meni, „fedayinii lui Maliki”, fãcân-
du-l regretat pe Saddam. Frumos
rezultat. Vineri, au fost uciºi cel

puþin 32 de civili ºi 71 de luptãtori
Al-Qaeda în luptele angajate între
reþeaua extremistã sunitã ºi forþe-
le de securitate în provincia Al-
Anbar, bastion sunit ostil primu-
lui-ministru ºiit Nouri al-Maliki.

Combatanþii EHL (Statul islamic în
Irak ºi Levant) se aflã la numai
100 km vest de Bagdad. Fallujah
ºi Ramadi au fost bastioane ale in-
surecþiei care au urmat invaziei
americane în Irak, în 2003.

Mãsuri de ordineMãsuri de ordineMãsuri de ordineMãsuri de ordineMãsuri de ordine
pentru Boboteazãpentru Boboteazãpentru Boboteazãpentru Boboteazãpentru Boboteazã

fapte care aduc atingere legilor
ºi normelor de convieþuire socia-
lã, precum ºi depistarea, identi-
ficarea ºi dispunerea mãsurilor
legale împotriva celor care co-
mit fapte antisociale. Jandarmii
doljeni îi sfãtuiesc pe participan-
þii la aceste manifestãri sã acor-
de o atenþie deosebitã bunurilor
personale, sã evite pe cât posi-
bil sã aibã la vedere obiecte de
valoare care pot atrage atenþia
deoarece astfel de evenimente
reprezintã momente prielnice
pentru infractori, sã manifeste
spirit de solidaritate, vigilenþã în
locurile aglomerate ºi sã solicite
sprijinul jandarmilor aflaþi în dis-
pozitiv în situaþia în care este
necesarã intervenþia acestora. De
asemenea, jandarmii sfãtuiesc
cetãþenii sã dea dovadã de înþe-
legere, sã respecte indicaþiile
forþelor de ordine ºi sã aºtepte
cu rãbdare împãrþirea apei sfin-
þite fãrã a crea dezordine.

CARMEN ZUICAN

Depistaþi „gonind” cu peste
100 km/h pe ” Calea Severinului”

În urma raziilor rutie-
re efectuate în Craiova
la acest sfârºit de
sãptãmânã, poliþiºtii au
aplicat primele amenzi
mãrite, nu mai puþin de
214 la numãr, în valoa-
re totalã de aproape
27.000 lei. Cele mai
multe le-au încasat
vitezomanii – 86 la
numãr – doi dintre ei
fiind depistaþi pe „Ca-
lea Severinului” circu-
lând cu peste 100 km/
h. Au fost reþinut ºi 6
permise de conducere.

pentru sancþionarea cãrora au apli-
cat amenzi în valoare de  aproape
27.000 lei. Dintre acestea 86 de sanc-
þiuni au fost aplicate conducãtorilor
auto care au cãlcat mai mult decât
trebuie pedala de acceleraþie. Poliþiº-
tii au reþinut 6 permise în vederea
suspendãrii dreptului de a conduce
autovehicule ºi au retras un certifi-
cat de înmatriculare.

Doi doljeni au fost amendaþi ºi
lãsaþi fãrã permisele de conducere
pentru urmãtoarele trei luni, dupã ce
au fost depistaþi, în cadrul acestor
activitãþi, pe

„Calea Severinu-
lui” din Craiova, cir-
culând cu 101, res-
pectiv 117 km/h. Este
vorba despre Florin
Dincã, de 23 de ani,
din comuna Teasc,
înregistrat cu apara-
tul radar în timp ce
conducea un autotu-
rism Opel pe Calea
Severinului, cu viteza
de 101 km/h ºi de
Paloni Lazãr, de 38 de

ani, din comuna Argetoaia, care a fost
depistat conducând un autoturism
Volkswagen, în aceeaºi zonã, cu vi-
teza de 117 km/h.  „Ambii conducã-
tori auto a fost sancþionaþi conform
OUG 195/2002R, cu amendã în
sumã de 765 lei ºi ca mãsurã com-
plementarã li s-au reþinut permisele
de conducere în vederea suspendã-
rii dreptului de a conduce autovehi-
cule pe drumurile publice pe o pe-
rioadã de 90 zile”, ne-a declarat in-
spector principal Alin Apostol, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

În plus, oamenii legii l-au prins ºi
pe Cornel Mirea, de 50 de ani, din
Timiºoara, conducând un autoturism
Citroen pe bulevardul Decebal din
Craiova, cu viteza de 76 km/h ºi
având o concentraþie de 0,72 mg/l
alcool pur în aerul expirat.Pe nume-
le conducãtorului auto oamenii legii
au întocmit dosar penal pentru sã-
vârºirea infracþiunii de conducere pe
drumurile publice a unui autovehi-
cul de cãtre o persoanã având o con-
centraþie alcoolicã în sânge mai mare
decât limita legalã.

CARMEN ZUICAN
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Astfel, Compania Naţională de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale
din România (CNADNR) a atribuit
asoc ierii italo - germane Astaldi -
Max Boegl un c ontrac t de 308
milioane de lei (69 milioane de
euro), cu TVA, pentru finalizarea
primului tronson al autos trăzii
Nădlac - Arad, început de c on-
structorul Romstrade, deţinut de
Nelu Iordache. Construcţia aces-
tei autostrăzi, inclusă în reţeaua
trans-europeană de transport
(TEN-T), a fost împărţită în două
loturi,  pe o dis tanţă totală de
aproape 39 de kilometri. Primul a
fost adjudecat de consor-
ţiul româno - portughez
Romstrade-Monteadriano
Engenharia e Construcao-
Donep Construct, pentru
382,9 milioane lei, iar  lo-
tul al doilea (16,6 km) de
compania germană Alpine
Bau, pentru 411,4 milioa-
ne lei. CNADNR a reziliat
însă,  în 2012, contractul
pentru primul tronson, din
cauza întârzierii lucrărilor,
iar în 2013 a reziliat ş i
contrac tul de proiec tare şi
exec uţie a lotului 2, după
falimentul Alpine Bau.
Proprietarul Romstrade,
Nelu Iordache, se află în
ares t şi a fost tr imis în ju-
decată în dosarul privind
deturnarea fondurilor pen-
tru acest tronson, fiind acuzat de
delapidare,  fals în înscrisuri, spă-
lare de bani şi înşelăciune. Lucră-
rile de cons truc ţie pentru c ele
două tronsoane au fost desc hise
în octombrie 2011, termenul de
exec uţie iniţial fiind de un an şi ju-
mătate.

Pe Orăştie-Sibiu
se circulă pe trei
tronsoane din
patru

CNADNR a deschis,  la 19 de-
cembrie, traficul pe trei din cele
patru loturi ale autos trăzii Orăş-
tie-Sibiu, cu o lungime totală de
60,5 kilometri, în urma unei inves-
tiţii de 1,46 miliarde lei (326,5
milioane euro), fără TVA. Cele trei
loturi (I,  II şi IV) au lungimi de
24,1 kilometri, 19,7 kilometri şi,
respec tiv, 16,6 km.  Şoferii vor
putea circula pe autostradă de la
Orăştie până în localitatea Cunţa
din judeţul Alba, după care urmea-
ză o porţiune încă nefinalizată,
până la Sălişte (judeţul Sibiu) , şi
în c ontinuare lotul IV al autos tră-
zii,  până la Sibiu. Valoarea con-
trac tului de proiectare şi exec uţie

Nici o autostradă finanţată cu bani
europeni nu a fost terminată în 2013
Din cele şase autostrăzi construi-

te cu bani europeni în cadrul Pro-
gramul Operaţional Sectorial Trans-
porturi (POS T), guvernele de la Bu-
cureşti nu au reuşit să termine nici
una, la toate înregistrându-se fie re-

zilieri de contracte, fie întârzieri în
inaugurarea unor tronsoane, fie da-
rea în folosinţă fără terminarea com-
pletă a lucrărilor. În schimb, fiecare
lot, de câţiva kilometri, a fost inau-
gurat cu mare fast.

pentru primul lot,  c onstruit de
austriecii de la Strabag, este de 551
milioane lei fără TVA, din care s-a
decontat 35,4% în 2013. În c azul
lotului II , adjudecat de Strac o
Grup (România) şi Studio Corona
Civil Engineering din Italia, valoa-
rea contractului a fost de 551 mi-
lioane lei fără TVA, procentul de-
contat în 2013 fiind de 43,6%.
Lotul IV a fost construit de aso-
cierea italiano-română Astaldi-Eu-
roconstruc t Trading ’98-Astal-
rom,  în baza unui c ontrac t de
530,7 milioane lei fără TVA,  din
care s-a dec ontat 40% anul tre-

cut.  Lotul III, câş tigat de italienii
de la Impreglio, va fi inaugurat în
2014, deoarece au apărat „proble-
me tehnice grave”, potrivit direc-
torului CNADNR, Narcis Neaga.

Între Lugoj şi
Deva au fost
finalizaţi doar 27
de km din 71,9
km

Întârzieri s-au înregistrat şi la
c ons trucţia autos trăzii Lugoj-
Deva. Primul tronson al aceste-
ia, în lungime de 27 de kilometri,
a fost deschis c irc ulaţiei pe 23
decembrie, cu nouă luni mai târ-
ziu decât termenul stabilit. Potr i-
vit fişei tehnice,  aces t tronson,  în
lungime de 27,620 de kilometri,
ar  fi trebuit să fie finalizat în 10
aprilie. Primul lot al autostrăzii a
fost c ons truit de consorţiul Tir-
rena Scavi-Societa I taliana per
Condotte d’Acqua-Cossi Con-
struzioni, valoarea investiţiei f i-
ind de 681.040.913,98 lei,  la c are
se adaugă TVA. Ac esta are câte
două benzi de circulaţie pe sens,
zece poduri ş i 18 pasaje. Lucră-

rile nu sunt însă f inalizate în to-
talitate, lipsind parapeţii şi spaţii-
le pentru servicii. Acestea urmea-
ză să fie finalizate până în 2015.
Totodată,  premierul Vic tor  Ponta
a declarat că subtraversările pen-
tru urşi c are vor fi c onstruite aici
vor cos ta Guvernul între 30 şi 32
de milioane de euro. Contractul
pentru cons trucţia lotului II al au-
tostrăzii Lugoj - Deva a fost atr i-
buit, la 18 octombrie, asocierii ita-
liene Salini - Secol. Proiectul a
fost estimat la 1,081 miliarde lei,
dar lucrările au fost adjudecate
pentru 562,7 milioane lei. Pentru

lotul III,  contractul a fost adju-
decat,  la 21 octombrie, de con-
sorţiul Teloxim Con (controlată
de omul de afaceri Theodor Ber-
na) -  Comsa (Spania) -  Aldesa
Construcciones  (Spania) -  Arc a-
dis  Eurometudes (Olanda) pentru
579,9 milioane lei,  proiec tul fiind
evaluat iniţial la 1,008 miliarde lei,
potrivit CNADNR. Cele trei lo-
turi însumează 71,9 kilometri.

Mai avem până
să ajungem la
mare pe
autostradă

Probleme există şi la cea de-a
patra autos tradă din POS T, Cer-
navodă-Cons tanţa.  Tronsonul
Cernavodă -  Medgidia (20,5 km)
a fost inaugurat pe 19 iulie 2012,
circulându-se însă pe o singură
bandă pe sens, în regim de drum
naţional.  După c e Minis terul
Transporturilor a reziliat, în 2011,
contractul cu firma Colas, a fost
organizată o nouă licitaţie, câşti-
gată de consorţiul Astaldi -  Max
Boegl, acelaşi care lucrează ş i la
tronsonul Medgidia - Constanţa.
Semnarea contractului a avut loc
pe 21 septembrie 2011,  iar la 7
octombrie au început lucrările. La
sfârşitul lunii iulie 2011 au fost
inauguraţi 21 de kilometri din au-
tostradă, de la Murfatlar la Con-
stanţa, iar timp de două luni cir-
culaţia s-a desfăşurat pe o singu-
ră bandă, până la finalul lui sep-
tembrie, c ând a fost dată circ ula-
ţiei şi cealaltă bandă.

Între Timişoara şi
Lugoj este gata
doar un tronson

La 4 dec embrie 2013,
CNADNR a atribuit asocierii Tir-
rena Scavi - Societa Italiana Per
Condotte D’Acqua un contract de
423,35 milioane lei (94,7 milioane
euro), fără TVA, pentru proiecta-

rea şi construcţia lotului II al auto-
străzii Timişoara - Lugoj, la peste
un an de la primirea ofertelor din
partea constructorilor. Contractul
vizează proiectarea şi execuţia unui
tronson c u o lungime totală de
aproximativ 25,6 km. Primul tron-
son al autostrăzii Timişoara-Lugoj,
în lungime de 9,5 kilometri, a fost
deschis circulaţiei pe 23 octombrie
2012, lucrările, executate de aso-
cierea SC Spedition UMB SRL - SC
Tehnostrade SRL - Carena SpA
Impresa di Construzioni, fiind fi-
nalizate cu şase luni înainte de ter-
men. Valoarea primului tronson este
de 210.396.462, 74 lei (fără TVA).
Autostrada Timişoara-Lugoj are o
lungime totală de peste 35 de kilo-
metri, iar valoarea totală a proiec-
tului este de 1.421.992.279 lei. Ea
va face parte din Coridorul IV
Paneuropean, menit să asigure co-
nexiunea dintre vechile state mem-
bre ale Uniunii Europene şi cele
care au aderat în 2004 şi 2007.

Arad-Timişoara a
fost inaugurată,
apoi au început

reparaţiile
Luc rările la autos trada

Arad-Timişoara - care a fost
deschisă traficului în decem-
brie 2011, deşi proiectul nu
era finalizat, astfel că se cir-
cula cu restricţii de viteză -
au fost recepţionate la 9 au-
gust 2013, fiind ridicate şi re-
stricţiile, iar lucrările au o ga-
ranţie de doi ani. Execuţia a
început în anul 2009, iar ter-
menul de finalizare era de 24
de luni. În decembrie 2011,
autostrada a fos t desc hisă
traficului, fără ca şantierul să
fie închis. De la deschiderea
circulaţiei, pe autostradă au
avut loc de mai multe ori re-
paraţii, în paralel cu lucrările
prevăzute în proiect. Auto-

strada are o lungime de 32,25 de
kilometri şi face parte din Corido-
rul IV Paneuropean. Valoarea lucră-
rilor la acest tronson este de 482,8
milioane de lei,  ec hivalentul a
135,43 de milioane de euro.

La cele şase autostrăzi se adau-
gă varianta de ocolire a municipiu-
lui Constanţa, în regim de autostra-
dă, care are o valoare totală eligibi-
lă de 260.664.914 lei.
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Chiar din prima zi a anului
vom plãti mai mult pentru
gazele naturale pe care le
consumãm - 11 lei în plus la
fiecare mie de metri cubi. ªi
în cazul încãlzirii cu energie
electricã preþul creºte tot de
la 1 ianuarie cu 1 la sutã.
Toate aceste scumpiri ale
energiei vor duce la majorãri
de preþuri de la 5 pânã la 15
la sutã la unele produse ºi
servicii, dat fiind cã consu-
matorii industriali vor plãti
indexãri chiar mai mari decât
cei casnici de la 1 ianuarie.
Deºi iniþial suprataxa de 7
eurocenþi pe litrul de carbu-
rant trebuia sã fie aplicatã de
la 1 ianuarie, Guvernul a
amânat-o pânã în aprilie.
2014 începe ºi cu o monedã
naþionalã depreciatã pânã la
minimul ultimei jumãtãþi de
an. S-a schimbat începând cu
1 ianuarie 2014 preþul accizei,
dat fiind cã Guvernul a decis
modificarea modalitãþii de
calcul. Cu alte cuvinte,
benzina ºi motorina s-au

În 2014:

VVVVVom plãti mai mult pentru aproape oriceom plãti mai mult pentru aproape oriceom plãti mai mult pentru aproape oriceom plãti mai mult pentru aproape oriceom plãti mai mult pentru aproape orice

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

2013 nu a fost un an foarte slab din
punct de vedere economic. Din contrã,
PIB-ul a crescut cu 2,7% în primele 9
luni ale anului 2013, rata anualã a infla-
þiei a fost de 1,83% în luna noiembrie
2013. Exporturile au crescut cu peste 9%
în primele 10 luni din 2013 iar produc-
þia industrialã s-a majorat cu 7,4% în
primele 10 luni din 2013. Din pãcate,

aceste performanþe nu se prea simt în
buzunarul românului de rând, care se
vede  nevoit acum, la începutul anului
2014, sã scoatã mai mulþi bani din buzu-
nar pentru aº putea achita factura la gaze
ºi energie electricã. ªi asta nu e tot. Pre-
þul benzinei s-a majorat ºi el, iar de aici
vom avea majorãri în lanþ. Se va scumpi
aproape tot, inclusiv þigãrile ºi alcoolul.

scumpit de la începutul
anului, scumpirea fiind de 9
bani la litru.

Amenzi mai mari,
RCA mai scump

Creºterea tarifelor la
carburanþi duce inevitabil la
noi mãriri de preþuri. Vom plãti
mai mult pentru.orice. De la
alimente, la produse de
tehnologie, toate trebuie sã fie
transportate pânã la magazin.
Un cost pe care producãtorii
nu-l suportã din buzunarul
propriu.   Tot din acest an va
creºte salariul minim de la
800, la 850 de lei. Un venit
care ne asigurã, însã, ºi
sancþiuni pe mãsurã. Cea mai
micã amendã rutierã va ajunge
la 170 de lei odatã cu aceastã
majorare. Într-o mare de
scumpiri, nu ne rãmâne decât
sã sperãm. ªi pentru asigura-
rea obligatorie a maºinilor vom
plãti mai mult.  Poliþele RCA
se scumpesc, în medie, cu
10-15 procente, spun asigurã-
torii. Tinerii ºoferi care au

experienþã mai puþinã ar putea
plãti însã ºi cu 40 % mai mult.
Cea mai ieftinã poliþã RCA,
pentru o maºinã cu motor de
1.600 de cm cubi, va costa,
de luna aceastã, 384 de lei, cu
20 de lei mai mult ca anul
trecut.

Acciza la tutun
creºte cu 67 la sutã
la mia de þigarete

Noul an aduce ºi taxe noi
sau creºteri ale celor existen-
te. Guvernul a introdus de la 1
ianuarie impozitul pe con-
strucþii speciale. Acesta
reprezintã 1,5 la sutã din
valoarea construcþiei ºi va
duce cel mai probabil la
alte scumpiri. Vor fi
impozitate de acum ºi
firmele care deþin piscine
în scop comercial, dar ºi
persoanele fizice care au
bijuterii sau arme de
vânãtoare ºi de uz perso-
nal. Pânã ºi bijuteriile din
aur sau din platinã vor fi
impozitate cu 1 euro sau 2
euro pe gram, în funcþie
de numãrul de karate.
Pentru armele de vânãtoa-
re, taxa este cuprinsã
între 500 ºi 1.500 de euro,
în funcþie de valoare. ªi
consumul de alcool ºi
tutun va costa mai mult.
Acciza la tutun creºte cu
67 la sutã la mia de þigarete,
aºa încât un pachet de þigãri va
ajunge sã coste cu 50 de bani
mai mult. Acciza la bãuturi se
majoreazã cu 33 la sutã, de la
750 la 1.000 de euro pe suta
de litri de alcool pur.

Cu 100 de euro mai
puþin în buzunarul
fiecãrui român

Ultimul curs valutar stabilit
de BNR în 2013, de 4,48 de
lei pe euro, va scumpi produ-
sele de import ºi va creºte
facturile la unele servicii. Un
calcul grosier aratã cã toate
aceste scumpiri vor tãia în
2014 din bugetul anual al
românilor, ºi aºa secãtuit de
crizã, aproximativ 100 de
euro. O altã problemã va fi
cea a locurilor de muncã,
România neintrând chiar cu
dreptul în noul an. Numãrul
ºomerilor înregistraþi a cres-
cut cu peste 31.300  de
persoane în ultimul an. În total
avem peste 507.600 de ºomeri
oficial la sfârºitul lunii noiem-

brie 2013. România are cea
mai mare ratã a creditelor
neperformante din regiune,
mult peste urmãtoarele
clasate, Ungaria ºi Bulgaria,
conform FMI. Mai mult,
România a înregistrat ºi cea

mai mare creºtere a ratei
creditelor neperformante din
2011 pânã în prezent dintre
þãrile analizate.

Sunt ºi veºti bune...
Pentru anul 2014 sunt

anunþate ºi câteva veºti bune.
Spre exemplu, ar putea scãdea
cota de contribuþie de asigu-

rãri sociale cu 5 puncte
procentuale din al doilea
trimestru al anului viitor, dar
numai dacã vor fi identificate
resurse care sã permitã
compensarea integralã. Tot de
anul viitor salariul minim pe

economie va
creºte în douã
etape. De la
800 de lei la
850 de lei
începând din
ianuarie 2014,
ºi la 900 de lei
din iulie. În
sistemul
bugetar vor fi
aplicate ºi
creºteri
salariale
individuale,
iar printre cei
care vor
beneficia de
majorãri vor

fi profesorii debutanþi ºi
medicii rezidenþi. ªi pensiile
vor fi indexate cu 3,76 la sutã
tot de anul viitor. Creºterea
salariului minim va determina
ºi majorarea amenzilor rutiere,
dat fiind faptul cã un punct-
amendã reprezintã 10 la sutã
din salariul minim brut pe
economie.
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Nici anul acesta petrecerea de
Revelion nu a trecut fãrã inci-
dente. ªi, ca de obicei, mulþi din-
tre petrecãreþi au ajuns de la
masã direct pe patul de spital,
în principal din cauza consumu-
lui exagerat de bucate tradiþio-
nale ºi alcool. Rezultatul a fost
vizibil mai ales în Urgenþã. În-
cepând din noaptea de Revelion
ºi pânã ieri, în camerele de gar-
dã ale unitãþilor sanitare a fost
agitaþie mare, medicii având, în
permanenþã, sub supraveghere
„victime” ale zilelor de sãrbãtoa-
re. În plus, aºa cum era de aº-
teptat, mai mulþi doljeni au avut
nevoie de asistenþã medicalã
dupã ce au fost implicaþi în di-
verse altercaþii.

Pe parcursul a 24 de ore de
gardã medicalã – între 1ºi 2 ia-
nuarie – medicii au îngrijit nu
mai puþin de 365 de persoane,
54 dintre acestea având nevoie
de internare. Numai zece din
acestea au reprezentat însã ca-
zuri mai grave. De asemenea,
în garda 2-3 ianuarie s-au înre-
gistrat 353 de prezentãri, cu 69
de pacienþi internaþi ºi 11 cazuri
mai grave. Cele mai multe ca-
zuri au fost însã pe 3 ºi 4 ia-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

De sãrbãtori, doljenii au depãºit cele mai ne-
gre aºteptãri ale medicilor în materie de exce-
se alimentare ºi bahice. Peste 1.300 de per-
soane au ajuns la Urgenþã în primele zile ale
lui 2014. Numai în noaptea dintre ani ºi în aju-
nul sãrbãtorii, aproape 250 de persoane au avut

nevoie de îngrijiri medicale. Majoritatea soli-
citãrilor au venit din partea celor care au bãut
în exces ºi au întrecut mãsura cu mâncarea,
dar din peisaj nu au lipsit nici pacienþii trans-
portaþi la spital în urma unor agresiuni ce s-au
petrecut tot pe fondul consumului de alcool.

nuarie, 420 de doljeni solicitând
ajutorul medicilor ºi 75 fiind
internaþi în spital.

Mesele îmbelºugate
au cãzut greu
petrecãreþilor

Ospãþul nu a fost tocmai uºor
de digerat, mai ales pentru dolje-
nii care sufereau deja de diverse
afecþiuni. Cei mai gurmanzi s-au
aºezat la masã încã din seara de
Revelion ºi nu s-au mai ridicat
decât dupã intervenþia medicilor
chemaþi de urgenþã sã le dea pri-
mul ajutor. Nu au mai respectat
în niciun fel indicaþiile medicilor
ºi au asezonat din plin mesele bo-
gate cu alcool.

Potrivit medicilor, cei mai
mulþi pacienþi, în noaptea dintre
ani, au fost bolnavi cronic, care
au uitat de recomandãri ºi s-au
înfruptat din bucatele tradiþiona-
le fãrã sã mai þinã cont de con-
secinþe. Au ignorat regimul ali-
mentar ºi tratamentul prescris de
medic ºi au dat medicamentele
ºi restricþiile de orice fel pe me-
niul de sãrbãtoare. Iar bucatele
de pe masã nu a fost tocmai
uºor de digerat. Tentaþi de me-

sele îmbelºugate, foarte mulþi
pacienþi s-au ales cu suferinþe di-
gestive, dar ºi cu suferinþe car-
diovasculare, fiind nevoiþi sã-ºi
petreacã sãrbãtorile pe patul de
spital.

„Au fost pacienþi care s-au
prezentat cu colici abdominale
ca urmare a abuzului de bucate
tradiþionale ºi a faptului cã au
amestecat neinspirat alimentele.
Un numãr destul de mare de per-
soane a ajuns la Unitatea de Pri-
miri Urgenþe a Spitalul Judeþean
din Craiova din cauza abuzului
de alcool, fie cã a fost vorba de
intoxicaþii etanolice, agresiuni
fizice sau accidente”, a declarat
Cristina Geormãneanu, purtãtor
de cuvânt al Spitalului Clinic Ju-
deþean de Urgenþã din Craiova.

Pacientã cu arsuri
de gradul doi ºi trei

În primele zilele ale noului an,
medicii au întâmpinat probleme,

aºa cum era de aºteptat, ºi din
cauza numãrului mare de pa-
cienþi care s-au prezentat la Ur-
genþã dupã ce au cãzut victime
ale unor agresiuni sau acciden-
te. Dupã estimãrile cadrelor
medicale, majoritatea persoane-
lor care au trecut în aceste zile
pragul UPU a Spitalului Judeþean
pot fi încadrate în aceastã cate-
gorie. Au fost pacienþi care pre-
zentau urmele unor agresiuni fi-
zice sau aduºi de ambulanþã în
urma unor accidente rutiere. În
plus, nu au lipsit nici incendiile.
O pacientã în vârstã de 78 de
ani a fost transportatã la Spita-
lul Judeþean din Craiova cu ar-
suri de gradul doi ºi trei pe 65 la
sutã din suprafaþa corpului. Dupã
ce a fost investigatã ºi stabiliza-
tã, femeia a fost transportatã la
Spitalul de Arºi din Bucureºti.

Spre surprinderea medicilor,
printre persoanele care necesi-

tau intervenþie medicalã imedia-
tã s-au strecurat ºi pacienþi care
au mizat pe faptul cã în perioa-
da sãrbãtorilor de iarnã spitalul
este mai puþin aglomerat. Chiar
dacã aveau probleme medicale
de douã-trei sãptãmâni, aceºtia
au ales sã vinã la doctor chiar
de Anul Nou, perturbând încã ºi
mai mult activitatea în Urgenþã.
„Aglomeraþia a fost provocatã ºi
de faptul cã pe lângã persoanele
care aveau nevoie urgentã de
asistenþã medicalã erau ºi pa-

cienþi care au venit sã-ºi caute
sãnãtatea la UPU exact în aceas-
tã perioadã, mizând pe faptul cã
sigur vor fi consultaþi. Alþii s-au
gândit cã este mai liber ºi nu vor

sta la coadã”, a mai spus purtã-
torul de cuvânt al Spitalului Ju-
deþean din Craiova.

Unitãþile sanitare
îºi reiau programul
normal de lucru

Dupã câteva zile de vacanþã,
în care au funcþionat doar servi-
ciile de urgenþã ale unitãþilor sa-
nitare, Ambulanþa, SMURD-ul ºi
centrele de permanenþã din loca-
litãþile Amãrãºtii de Jos, Bechet,
Brabova, Bulzeºti-Frãþila, Gher-
ceºti, Ghidici, Goicea, Murgaºi,
Pleniþa, Sadova ºi Vârvoru de Jos,
activitatea medicalã reintrã în
program normal. De astãzi, far-
maciile ºi unitãþile sanitare îºi re-
iau programul obiºnuit de lucru
astfel încât medicii acordã din
nou consultaþii ºi în ambulatorii-
le de specialitate ale spitalelor.
Cum sãrbãtorile de iarnã se în-
cheie mâine, de Sfântul Ion, me-
dicii recomandã populaþiei sã res-
pecte în continuare o serie de
sfaturi pentru a evita excesele
alimentare. În primul rând, dol-
jenii trebuie sã acorde mai multã
atenþie consecinþelor provocate
de abuzurile care se întâmplã tot
timpul cu astfel de ocazii. Potri-
vit medicilor, persoanele vârstni-
ce ºi cele cu afecþiuni cronice nu
trebuie sã-ºi întrerupã tratamen-
tul ºi sã fie mult mai atente ºi mai
responsabile la ce, cum, ºi mai
ales cât mãnâncã.
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Organizat de Şcoala de Valori, în parte-
neriat cu AIESEC, sub motto-ul “Practice.
Learn. Step Up”, Grow este singurul pro-
iect de educaţie non-formală din România
construit pe o curriculă de 4 ani. Timp de 6
săptămâni, elevii vor participa la 10 ateliere
de lucru interactive, susţinute în limba en-
gleză de către studenţii străini veniţi în Cra-
iova special pentru a lucra cu elevii.

În perioada 1 Decembrie – 17 Ianuarie,
membrii AIESEC Craiova vor promova pro-

Grow revine în rândul
liceelor din Bănie

Unul dintre cele mai bune proiecte de educaţie non-formală din
România îşi redeschide porţile în această iarnă, în perioada 1 De-
cembrie – 20 Ianuarie! Grow revine în rândul liceelor craiovene,
aducând oportunitatea elevilor claselor a IX-a şi a X-a de a avea
acces la un conţinut educaţional complementar activităţilor şcolare.

iectul în rândul liceelor, însă elevii doritori
să participe la Grow, se pot înscrie şi online
la www.growedu.ro/apply. Proiectul se va
desfăşura în perioada 24 Ianuarie – 6 Mar-
tie, perioadă în care elevii înscrişi vor lucra
cu studenţii străini ce le vor oferi informaţii
utile unei dezvoltări armonioase. Participanţii
vor avea acces la cunoştinţe atât teoretice,
dar mai ales practice, livrate într-un mediu
interactiv de către studenţii internaţionali.
Indiferent de calea urmată odată cu absol-

virea liceului, elevii îşi vor dezvolta aptitu-
dini utile oricărui tânăr ambiţios. Aceştia vor
participa la sesiuni despre proactivitate, an-
treprenoriat, leadership, construirea unui CV
şi multe altele.
Premiat de Parlamentul European pentru
“Cel mai bun proiect de educaţie de
tineret din România”

Proiectul Grow se bucură de sprijinul
Ministerului Educaţiei Naţionale şi a fost
premiat în anul 2012 pentru “Cel mai bun
proiect de educaţie de tineret din Româ-
nia” de către Parlamentul European. În De-
cembrie 2013, AIESEC Craiova a primit
premiul pentru “Cel mai TARE” proiect

educ aţional din judeţul Dolj. Premiul a fost
oferit de c ătre Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Dolj, pentru impactul c ali-
tativ adus în rândul liceenilor  craioveni.
Şcoala de Valori este o organizaţie non-gu-
vernamentală modernă c e are ca viziune
dezvoltarea unei societăţi bazate pe valori
prin educaţie inovativă. Punem sub sem-
nul întrebării graniţele educaţiei tradiţiona-
le ş i creăm oportunitatea persoanelor de a
accesa informaţii de valoare, experienţe de
formare a c aracterului, de a interacţiona
cu modele pozitive ş i de a avea expunere
internaţională, cu scopul de a creşte res-
ponsabilitatea personală ş i controlul fiecă-
ruia asupra alegerilor personale.

Business Language Classes,
desfăşurat pe o perioadă de 3
luni, între 6 ianuarie şi 4 aprilie
2014, oferă cursuri de engleză
şi germană de afaceri  către
angajaţii companiilor craiovene,
aceştia având oportunitatea de
a-şi îmbunătăţi cunoştinţele
lingvistice într-un mod organi-
zat şi profesionist. Curricula a
fost structurată în module de
pregătire special concepute
pentru a răspunde nevoilor
participanţilor, indiferent de
nivelul acestora de limba
engleză sau germană. De-a

Cursuri de engleză şi germană
pentru angajaţii companiilor craiovene
Cea de-a doua ediţie a proiectului Business Langugage Classes, anterior numit Busi-
ness English Classes, începe astăzi. Proiectul este realizat de AIESEC Craiova în parte-

neriat cu Şcoala de limbi străine DAGMAR şi se adrează mediului de afaceri local.
lungul proiectului vor avea loc
20 de şedinţe de pregătire, în
timpul cărora angajaţii vor
învăţa o limbă străină în
domeniul business, perfecţio-
nându-şi cunoştinţele tehnice.
Programul va include aborda-
rea unor subiecte specifice
mediului de afaceri, precum:
negocierea contractelor în
limba engleză si germană,
simularea de întâlniri de afaceri,
descrierea produselor şi servicii-
lor oferite de companie pe piaţa
de afaceri sau dezvoltarea unui
discurs persuasiv pentru confe-

rinţe şi întâlniri de afaceri.
Participanţii vor interacţiona

în mod direct cu persoane din
alte culturi, experimentând
astfel un mediu internaţional de
studiu şi căpătând totodată
perspective externe asupra
unor probleme de business
actuale. Astfel, aceştia îşi vor
îmbunătăţi cunoştinţele de
limbă engleză şi limbă germană
cu sprijinul celor doi stagiari din
Brazilia şi China, dobândind
noi perspectivele cu privire la o
abordare internaţională a
businessului pe care îl deţin.

Astfel că, elevii vor reveni la
şcoală în 6 ianuarie, pentru cursu-
rile semestrul întâi, care se va în-
cheia în 31 ianuarie. Înainte de în-
ceperea semestrului al doilea, ele-
vii vor fi în vacanţă, din 1 până în
9 februarie. Cursurile semestrului
al doilea vor începe în 10 februa-
rie şi se vor încheia în 20 iunie. În
această perioadă,  elevii vor avea

Astăzi reîncepe şcoala
Elevii se întorc astăzi la şcoală după vacanţa

de iarnă, dar semestrul întâi va mai continua până
în 31 ianuarie. Semestrul întâi al anului şcolar
2013-2014 a început în 16 septembrie şi se va în-

cheia în 31 ianuarie. În perioada sărbătorilor de
iarnă, eleviii au avut o vacanţă de iarnă între 21
decembrie 2013 şi 5 ianuarie 2014, potrivit Mi-
nisterului Educaţiei Naţionale.

vacanţă de primăvară, care va în-
cepe în 12 aprilie şi se va încheia
în 22 aprilie, după a treia zi de Paşti.

Simulări şi teze
în semestrul al doilea

În semestrul al doilea, în primă-
vară, vor fi organizate simulările la
bacalaureat, pentru prima dată fi-
ind organizate şi pentru elevii din

clasa a XI-a, dar şi simulările de la
sfârşitul claselor a II-a, a IV-a şi a
VI-a. Săptămâna 7 - 11 aprilie este
dedicată activităţilor extracurricula-
re şi extraşcolare, în cadrul progra-
mului “Şcoala altfel: Să ştii mai
multe, să fii mai bun!”, care va avea
un orar specific. Tezele din semes-
trul al doilea al anului şcolar 2013 -
2014 vor fi susţinute, de regulă,
până în 23 mai. Elevii vor intra în
vacanţa de vară în 21 iunie, anul
şcolar 2014-2015 urmând să încea-
pă în 14 septembrie. Anul şcolar
2013-2014 are 36 de săptămâni de
cursuri, însumând 176 de zile lu-
crătoare. Pentru clasele terminale

din învăţământul liceal, anul şcolar
are 37 de săptămâni, din care 33 de
săptămâni de cursuri şi patru săp-
tămâni pentru
examenul de ba-
calaureat. Cur-
surile pentru ele-
vii care termină
liceul în 2014 se
încheie în 30
mai. Pentru cla-
sa a VIII-a, anul
şcolar are 36 de
săptămâni,  din
care 35 de săp-
tămâni de cur-
suri şi o săptă-

mână pentru Evaluarea Naţională.
Cursurile pentru elevii din clasa a
VIII-a se încheie în 13 iunie.
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Boboteaza este una dintre cele
mai importante sărbători, atât pen-
tru creştinii ortodocşi, cât şi pen-
tru cei catolici. Pe lângă înţelesu-
rile creştine, are trăsături de mare
sărbătoare populară. În ziua Bobo-
tezei, predomină practicile de pu-
rificare prin stropire cu Agheasmă
Mare şi de botezare a credincioşi-
lor, la care poporul a adăugat rituri
de alungare a spiritelor malefice:
spălatul sau scufundarea în apa

râurilor şi lacurilor, împuşcăturile,
aprinderea focurilor, afumarea oa-
menilor, vitelor şi gospodăriilor. De
asemenea, Boboteaza include mo-
tive specifice tuturor zilelor de re-
înnoire a anului: local se colindă,
se fac farmece şi descântece, se
află ursitul, se fac previziuni as-
tronomice pentru anul ce vine şi
pentru holde.
Se crede că se deschide cerul

şi animalele vorbesc
De Bobotează se crede că „se

deschide cerul şi îngerul păzitor îi
spune celui de însurat sau celei de
măritat încotro îi va fi norocul”,
notează folcloristul Simeon Florea
Marian în „Sărbătorile la români”
(Editura „Saeculum” – vol. I „Câr-
nilegile”, Bucureşti, 2011). „Cine
moare în această zi, sufletul ace-
luia merge de-a dreptul în cer, care
stă toată ziua deschis spre aduce-
rea-aminte despre prezenţa spiri-
tului sfânt la Botezul Domnului”,
mai scrie acesta.

Zice-se, de asemenea, că „vite-
le vorbesc şi-şi destăinuie unde se
află comori ascunse în pământ, de-

între tradiţie, obiceiuri populare
şi superstiţii

Boboteaza -
Pagină realizată de MAGDA BRATU

Astăzi – pe 6 ianuarie, ca în fiecare an –,
Biserica creştin-ortodoxă prăznuieşte botezul
Domnului Iisus Hristos sau Boboteaza, care,
împreună cu Sfântul Ioan Botezătorul, de
mâine, 7 ianuarie, încheie ciclul sărbătorilor
de iarnă, deschis în Ajunul Crăciunului. Două
momente marcante pentru calendarul religios,
dar şi popular, în jurul cărora s-a ţesut o serie
întreagă de tradiţii, dar şi superstiţii.

Aruncarea crucii în Dunăre  – la Calafat,
păzitul ritual al fântânilor, „botezul” cailor
ş i Iordănitul sunt unele  dintre  cele  mai
vechi obiceiuri practicate în judeţul Dolj.
În toate  bisericile ortodoxe  din ţară, preo-

ţii sfinţesc astăzi ape le , care  capătă puteri
miraculoase , iar cu agheasma stropesc atât
oamenii, cât ş i gospodăriile  ş i animalele,
spre  a le feri de re le .

„Dacă am dat Boboteaza la spate, nu-mi
mai este frică de iarnă, am pus mâna pe pri-
măvară!”, zice românul. Îndreptăţit, pentru că,
dacă de obicei în această zi se vorbeşte de
„gerul Bobotezei”, în acest an temperaturile
sunt unele de primăvară. Nici strop de zăpa-
dă, astfel că – cel puţin în Dolj – fetele nu mai
pot lua în seamă superstiţia că, de vor cădea
pe gheaţă în această zi, se vor mărita sigur
până la sfârşitul anului…

«Iordănitul – colindul cu Iordanul. Încă din seara de
6 spre 7 ianuarie se strâng mai mulţi inşi la o cârciumă şi acolo mă-
nâncă şi petrec seara. Unul din tineri, şi anume capul, care pe alocuri
poartă numele de popă, duce căldăruşa cu agheasmă, în care-şi strâng
banii, iar ajutoarele căpeteniei poartă unul pămătuful sau motocolul de
busuioc cu care iordănesc pe oameni şi un altul – mai mulţi chiar, dacă
satul e mare – poartă o ţepuşă de lemn, pe care au a strânge carne.

Astfel umblă ei apoi noaptea sau dimineaţa prin sate cântând Ior-
danul, adică aceleaşi cuvinte pe care le cântă şi preotul în ajunul Bobo-
tezei. Intrând în casă, iordănitorii iordănesc, adică stropesc, mai întâi
pe toţi membrii familiei cu apă sfinţită pe cap, iar după aceea, luându-
i pe toţi de-a rândul în braţe, îi ridică în sus de trei ori.

În unele locuri stăpânul casei, dacă se simte puternic, cere căpete-
niei să i se aducă un iordănitor a se lupta cu el. Luptându-te cu iordă-
nitorii te întăreşti, dobândeşti putere, căci luptătorul iordănitor în tim-
pul luptei este ajutat de Sf. Ioan şi acesta dă în urmă putere şi celui
care s-a luptat cu iordănitorii.

Pe Ioni şi Ioane, dacă-i prind iordănitorii, îi duc cu puterea la gârlă
sau la fântână ca să-i scalde, şi nu-i iartă decât în cazul când le dăru-
iesc ceva. În alte părţi se adună în această zi băieţii şi fetele anume la
fântâni, unde se udă apoi unii pe alţii cu apă, zicând că se iordănesc,
sau toarnă cu ciutura apă în cap celor care vin la fântână după apă».
(Simion Florea Marian – „Sărbătorile la români”)

spre cari se zice că ard în preseara
acestor zile”. Şi, totodată, că oa-
menii, în ofensiva împotriva spiri-
telor rele, sunt ajutaţi de lupi, sin-
gurii care văd ac este spirite, le
aleargă şi le sfâşie cu dinţii. «La
Bobotează, când moaie preotul
crucea în apă, toţi dracii ies din
ape şi rătăcesc pe câmp până ce
trece sfinţirea apelor. Şi nimeni
nu-i vede, afară de lupi, care se
iau după dânşii şi, unde-i ajung,

acolo le şi v arsă maţele. Din
această cauză nu e bine să se lase
în ziua de Bobotează cămăşi şi mai
ales rufe întinse pe gard, căci se
crede că la sfinţirea apei Ucigă-l-
Crucea fuge şi se ascunde sub dân-
sele» (Simeon Florea Marian).

La Calafat se aruncă crucea
în Dunăre, iar în Băileşti

se „botează” caii
Printre cele mai spectaculoase

obiceiuri se află cel practicat, în
ajun, de fete, care îşi pun busuioc
sub pernă pentru a-şi visa alesul,
ca şi întrecerea înot a bărbaţilor
pentru a scoa-
te din apă o
cruce aruncată
de preot. Obi-
ceiul are loc în
localităţile afla-
te pe malul unei
ape, inclusiv la
Calafat, în ju-
deţul Dolj,
unde an de an
se găseşte cel
puţin un flăcău
curajos care să
se arunc e în

apa foarte rece, uneori chiar înghe-
ţată, a Dunării pentru a aduce cru-
cea înapoi. Se cred că cel care va
reuşi să scoată crucea va avea no-
roc tot anul. La Calafat, Primăria
„plusează” de obicei şi cu un pre-
miu în bani.

Multe alte obiceiuri din vechime
încă se practică în această perioa-

dă în multe localităţi dolje-
ne. Aşa sunt „botezul” cai-
lor (în Băileşti), împodobi-
tul „bradurilor” de Sfântul
Ioan (la Ciupercenii Noi) şi
iordănitul (Caraula, Ghin-
deni, Piscu Vechi, Poiana
Mare, Maglavit, Desa, Mo-
ţăţei, Gângiova ş.a.). De
asemenea, unul dintre cele
mai cunoscute obiceiuri, în
noaptea dintre Bobotează şi
Sf. Ioan, este păzitul ritual
al fântânilor. Tradiţia repre-
zintă pentru mai toţi localni-
cii prilej de petrecere, obo-
seala şi gerul Bobotezei fi-
ind „răpuse” de obicei cu vin
şi ţuică fiartă.

Vremea din ziua de Bobotează
o prevesteşte pe cea de peste an

Se mai spune că vremea din
ziua de Bobotează o prevesteş te
pe cea de pes te an. Dacă va fi
frumoasă, va fi un an îmbelşu-
gat, iar de va bate crivăţul, vor fi
roade la bucate,  sc rie Artur Go-
rovei în „Credinţi şi superstiţii
ale poporului român” (Editura
„Grai şi suflet – Cultura Naţio-
nală”,  Bucureşti, 1995). Folclo-
ris tul Ion Muşlea Bârlea spune că
„dacă pământul va f i îmbrăcat în
promoroac ă, are să fie belşug şi

sănătate”,  iar  Traian Gherman
adaugă că „dac ă la Bobotează
curg s treş inile, se face vin mult;
dacă prunii îs încărcaţi cu zăpa-
dă, se fac  prune multe”.

Nu se spală rufe şi nu se dă
nimic cu împrumut!

În această zi nu se spală rufe,
fiindcă toate apele sunt sfinţite. În
anumite zone se spune că nu e
bine să speli nici în următoarele
opt zile,  iar Niculiţă-Voronca scrie

că „după Bobotează nu se spală
cămăşile două săptămâni”. De ase-
menea, în ajun nu se dă nimic  din
casă,  „ca să nu se împrăştie gos-
podăria”, şi „nu se cerne făină, ca
să nu se facă purici în casă”, după
Simeon Florea Marian. Cunoscu-
tul folcloris t ş i etnograf  român
mai spune că în ziua de Bobotea-
ză unii oameni iau grâu fiert şi-l
aruncă în pod, zicând ca să dea
Dumnezeu să crească grâul aşa de
mare ca până-n pod”.
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COMENTAR IU
Thailanda:
Mii de manifestanþi cer
demisia guvernului

Mii de persoane au manifestat din
nou, ieri, în capitala Thailandei, pen-
tru a cere demisia guvernului. Mani-
festanþii au promis cã vor bloca în
totalitate Bangkokul începând cu 13
ianuarie, într-un nou episod al crizei
care dureazã de peste douã luni ºi care
a provocat moartea a 8 persoane, in-
formeazã AFP. Protestatarii intenþio-
neazã sã instaleze scene în tot oraºul,
sã blocheze intersecþiile importante,
sã împiedice accesul funcþionarilor la
locurile de muncã ºi sã taie apa ºi
curentul electric în clãdirile oficiale,
precum ºi la locuinþele premierului
Yingluck Shinawatra ºi miniºtrilor
sãi. „Acesta este primul nostru marº
de protest din noul an, pentru a da
startul acþiunilor din 13 ianuarie”, a
declarat Anchalee Paireerak, o pur-
tãtoare de cuvânt a miºcãrii de opo-
ziþie. Opozanþii faþã de guvernul lui
Shinawatra îl acuzã pe premier cã este
marioneta fratelui sãu Thaksin, pe
care aceºtia îl detestã, cerând distru-
gerea a tot ce ei denumesc „sistemul
Thaksin”.

Israelul respinge
propunerile SUA
de asigurare a securitãþii
în Valea Iordanului

Israelul respinge propunerile SUA
în vederea asigurãrii securitãþii în
Valea Iordanului, a declarat, ieri, mi-
nistrul Afacerilor Strategice, Informa-
þiilor ºi Relaþiilor Internaþionale, You-
val Steinitz, un apropiat al guvernu-
lui Benjamin Netanyahu, informeazã
AFP. „Securitatea rãmâne în mâinile
noastre. Toþi cei care propun o solu-
þie ce constã în desfãºurarea de forþe
internaþionale, de poliþiºti palesti-
nieni ºi de mijloace tehnologice nu
înþeleg nimic din ceea ce înseamnã
Orientul Mijlociu”, a declarat Stei-
nitz, dupã ce secretarul de stat al SUA,
John Kerry, a propus un proiect de
acord pentru israelieni ºi palesti-
nieni. Cu toate astea, SUA sunt hotã-
râte sã prezinte un plan de pace „just
ºi echilibrat” pentru israelieni ºi pa-
lestinieni, dupã cum a declarat, tot
ieri, John Kerry, în timpul turneului
sãu diplomatic în Orientul Mijlociu,
informeazã AFP. „Pot sã asigur toate
pãrþile (implicate) cã preºedintele
Barack Obama ºi cu mine suntem ho-
tãrâþi sã propunem idei care sã fie jus-
te ºi echilibrate ºi care sã amelioreze
securitatea tuturor populaþiilor din
regiune”, a declarat Kerry în faþa jur-
naliºtilor care-l însoþesc în turneu.

29 de rãniþi în Arabia
Sauditã, în urma unei
aterizãri de urgenþã

Douãzeci ºi nouã de persoane au
fost rãnite, dintre care trei grav, ieri
dimineaþa, în cursul unei aterizãri de
urgenþã, la Medina (vest), a unui
avion Boeing 767 aparþinând com-
paniei Saudia care venea din Iran,
au anunþat Aviaþia Civilã sauditã ºi
compania. „Douãzeci ºi nouã de per-
soane au fost rãnite. Unsprezece au
fost spitalizate, iar celelalte au primit
îngrijiri pe aeroport”, a declarat pen-
tru AFP Khaled al-Khaibari, un pur-
tãtor de cuvânt al Aviaþiei Civile. Avio-
nul venea de la Meshed, în nord-estul
Iranului, ºi avea la bord 299 de pasa-
geri, majoritatea pelerini veniþi sã vi-
ziteze locuri sfinte în Arabia Sauditã,
ºi 16 membri ai echipajului. Potrivit
companiei ºi Aviaþiei Civile, trenul de
aterizare al avionului nu s-a deschis
în cursul manevrelor de apropiere de
pistã, ceea ce l-a determinat pe co-
mandant sã efectueze o aterizare de
urgenþã.

De mai multe zile, guvernul islamo-conservator
condus de premierul turc Recep Tayyip Erdogan
se aflã în centrul unui rãsunãtor scandal de corup-
þie, considerat de acesta „un complot” ºi „o ten-
tativã de asasinat” care vizeazã „viitorul ºi stabi-
litatea Turciei”. În faþa unei asistenþe formate din
intelectuali, scriitori ºi jurnaliºti, în mare parte apro-
piaþi cauzei sale politice, reunitã la un prânz la Is-
tanbul, Recep Tayyip Erdogan ºi-a apãrat cu ve-
hemenþã teza unui „complot” menit sã destabilize-
ze puterea. Premierul turc s-a arãtat marcat de am-
ploarea unei anchete declanºate de magistraþi pen-
tru fapte de corupþie care a atins anturajul sãu,
provocând o remaniere a Cabinetului. „Ne vom
opune la aceastã conspiraþie din 17 decembrie,
care afecteazã stabilitatea viitoare a þãrii noas-
tre”, a insistat Erdogan, adãugând, de asemenea,
încrederea sa nestrãmutatã cã Turcia va depãºi
dificultãþile actuale. „Nu vom permite ca viitorul
Turciei sã fie umbrit”, completând cu promisiu-
nea de a continua pe calea reformelor democrati-
ce. Preºedintele turc, Abdullah Gull, mult mai re-
tras în aceastã crizã, a asigurat vineri searã cetãþe-
nii cã, în caz cã existã corupþie, aceasta nu poate fi
acoperitã. Fiindcã societatea se va dezintegrara.
ªi nimic nu poate fi ascuns. Cei care au comis in-
fracþiuni nu pot fi apãraþi. Companioni de-a lungul
a peste 20 de ani ºi co-fondatori ai AKP în 2001,
Erdogan ºi Gull au afiºat o anumitã rãcealã dupã

TTTTTurcia: Erdogan denunþã o urcia: Erdogan denunþã o urcia: Erdogan denunþã o urcia: Erdogan denunþã o urcia: Erdogan denunþã o „tentativã„tentativã„tentativã„tentativã„tentativã
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revolta antiguvernamentalã din iu-
nie, chiar dacã au avut grijã sã evite
orice confruntare. Premierul Erdo-
gan se aratã autoritar, în timp ce
ºeful statului se prezintã ca unifica-
torul societãþii, având în vedere
scrutinul prezidenþial din august
când, pentru prima datã, sufragiul
universal va funcþiona deplin. Gu-
vernul actual, aflat la putere din
2002, este implicat de trei sãptãmâni
într-un scandal de corupþie care a
atins ºi rãzboiul partizanilor lui Er-
dogan cu confreria predicatorului
musulman Fethullah Gulen, foarte
influent în poliþie ºi magistraturã. În
timpul întâlnirii sale cu intelectualii,
Erdogan a spus cã a primit o scri-
soare din partea confreriei în care
aceasta îºi exprimã dorinþa de recon-
ciliere. Scrisoarea, eventual întoc-
mitã de Fethullah Gulen, stipuleazã
cã cele douã pãrþi trebuie sã se punã
de acord. Dar conferia a dezminþit,
la scurt timp, orice intenþie de reconciliere, afir-
mând cã spusele premierului au fost rãu interpre-
tate, întrucât scrisoarea nu a fost adresatã numai
acestuia. Gulen, care trãieºte în SUA, a fost acuzat
de Erdogan de o loviturã de stat, prin susþinerea

anchetelor pe cazurile de corupþie de acum cunos-
cute. De acest proiect guvernul de la Ankara avea
cunoºtinþã încã din luna noiembrie, dupã închide-
rea mai multor ºcoli, extrem de profitabile, condu-
se de confrerie, multã vreme aliatã a AKP.

Un guvern laburist va acþiona
împotriva firmelor care folosesc
forþa de muncã ieftinã, afirmã lide-
rul laburist Ed Miliband, averti-
zând cã sosirea unor muncitori
imigranþi din România ºi Bulgaria
poate conduce la o înrãutãþire a
nivelului de trai al britanicilor, re-
lateazã „The Independent on Sun-
day”. Miliband scrie în acest arti-
col cã, în cazul în care formaþiu-
nea sa va câþtiga alegerile din
2015, un viitor guvern laburist va
coopera cu firmele pentru a închi-
de o „portiþã” UE care permite fir-
melor sã-ºi reducã în mod legal
personalul, plãtind muncitorilor
angajaþi prin agenþii salarii mai
mici. De aceastã lacunã au benefi-
ciat firme importante din sectoa-
rele alimentar, ambalãrii ºi call-cen-
ter-urile, acuzate cã au acþionat fãrã
scrupule împotriva angajaþilor lor.
Miliband afirmã în articol cã este
corect sã fie abordate temeri „de

Hercule, prima mare furtunã de
zãpadã din 2014 din SUA, a provo-
cat, pânã vineri, cel puþin 15 morþi
în nord-estul þãrii, unde cãderile de
zãpadã ºi rafalele de vânt extrem de
puternice vor fi urmate în câteva
zile de temperaturi foarte scãzute,
care vor face ca mercurul în termo-
metre sã ajungã la minime istorice,
de minus 20 de grade Celsius, trans-
mite EFE. La Philadelphia ºi New
York din cauza zãpezii, vineri, au
murit douã persoane, iar încã douã
au decedat în urma unor accidente
rutiere în nord-estul Statelor Unite.
Tot douã persoane au murit din ca-
uza frigului în Midwest. Stratul de
zãpadã, care în unele zone a ajuns
la 60 de centimetri, ºi rafalele pu-
ternice de vânt au dus la anularea a
mii de zboruri ºi la întârzierea alto-
ra, la limitarea transporturilor rutie-
re ºi la închiderea ºcolilor ºi a clã-
dirilor guvernamentale în 22 de sta-

Laburistul Ed Miliband se angajeazã
sã închidã „portiþa” UE care permite
angajarea strãinilor cu salarii mici

SUA: Cel puþin 15 morþi din cauza
furtunii de zãpadã ºi a temperaturilor

extrem de scãzute
înþeles” cu privire la migrare, dar
menþinând poziþia Marii Britanii de
þarã „deschisã cãtre lume”. Direc-
tiva UE privind angajarea de mun-
citori prin agenþii, care garanteazã
dreptul la platã ºi condiþii egale în
Europa, a fost introdusã în 2011.
Însã, printr-o „portiþã” cunoscutã
sub numele de „derogarea suede-
zã”, negociatã de guvernul de la
Stockholm, în condiþiile în care þara
se bazeazã pe acest tip de muncã,
firmele din întreaga Europã au pu-
tut sã facã astfel de angajãri, plã-
tind salarii mai mici. Miliband pro-
mite în articol cã un viitor guvern
laburist va pune capãt acestei
practici prin amendarea modului în
care directiva ºi clauzele ei sunt
interpretate în Marea Britanie, re-
lateazã „The Independent on Sun-
day”. Potrivit unor date, aproxima-
tiv 300.000 de muncitori din aceas-
tã þarã sunt strãini ºi sunt plãtiþi
sub salariul minim.

te. Din cauza furtunii de zãpadã, s-
au înregistrat numeroase acciden-
te rutiere, multe persoane au fost
spitalizate din cauza hipotermiei ºi
mii de americani au rãmas fãrã cu-
rent electric acasã ºi la locul de
muncã. Totodatã, ca urmare a tem-
peraturilor glaciale, þevile s-au
spart, ceea ce a provocat inundaþii
ºi evacuãri de magazine, teatre ºi
spitale în unele zone din Boston.
Starea de urgenþã este în continua-
re menþinutã în New York ºi New
Jersey, dar Hercule provoacã mari
probleme ºi în Massachusetts, Illi-
nois ºi Pennsylvania. Capitala fe-
deralã, Washington, a fost acope-
ritã de un strat subþire de zãpadã,
dar nu a fost atât de afectatã ca alte
regiuni, motiv pentru care guver-
nul federal ºi autoritãþile din D.C.
nu au decis închiderea instituþiilor,
însã le-au permis angajaþilor sã lu-
creze de acasã.
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OFERTE SERVICIU
VILA Nickos, Cârcea
angajeazã bucãtar / os-
pãtar ºi dansatoare. Te-
lefon: 0762/482.044,
0251/458.336.

PRESTÃRI SERVICII
GRESIE, faianþã, rigips,
tencuieli, ºape. Telefon:
0736/003.526.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate. Te-
lefon: 0770/901.283.

Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil. Te-
lefon: 0720/556.607.
3 - 4 CAMERE
VÂND Apartament 3 ca-
mere, superlux mobilat,
ieºire separatã, zona Ca-
lea Bucureºti. Telefon:
0764/280.027.

CASE
Vând casã Craiova. Te-
lefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet me-
dical – avocaturã. Accept
douã rate. Telefon: 0763/
667.425; 0761/687.300.

Vând gospodãrie forma-
tã din casã, anexe, fân-
tânã, pomi fructiferi, cãp-
ºuni, suprafaþã totalã de
2500 mp. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Vând casã recent renova-
tã cu apã curentã, livadã,
vie, în comuna Giurgiþa.
Telefon: 0755/953.397.
Vând casã Câmpia Islaz
cu teren 320 m. Telefon:
0351/178.898.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.

VÂND Teren Braniºte,
5.000 mp, cu deschide-
re 100 mp, vis-a-vis Avia-
san Romaneºti. Telefon:
0764/280.027.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimni-
cul de Sus la 600 mp de
Lacul Tanchiºtilor (între
vile) telefon: 0351/
170.504.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.
Vând teren 5500 Euro lo-
tul de casã în spatele spi-
talului Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren Cen-
tura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0728/800.447.

Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Tele-
fon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil,
facilitãþi ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate energie
+ alte avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile Go-
vora, Belvedere, împrej-
muit, curent, apã, gaze.
Poziþie superbã. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova.  Telefon:
0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU COMER-
CIAL Brazdã, 26500
Euro. Telefon: 0763/
690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsonierã Cala-
fat, cu garsonierã Craiova.
Telefon: 0251/231.143.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, benzinã,
revizie 2015, stare exce-
lentã 91000 km, 6000
RON, consum sub 4,5%.
Telefon: 0749/059.070.

STRÃINE
Vând TOYOTA RAV 4,
diesel 2008, 9600 Euro
negociabil. Telefon:
0763/690.698.
Vând Renault Laguna 2,
an 2003, culoare gri me-
talic, 6 trepte, turbo-die-
sel, motor 1.9, 262.000
Km, consum 5,3%, preþ
2500 Euro negociabil.
Telefon: 0753/948.440.

UTILAJE
Vând semãnãtoare grâu
Matei Titi, Bucovãþ, sat
Palilula, stare foarte
bunã. Telefon: 0251/
361.093; 0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/016.889,
0723/984.309.
Vând activitate agricolã,
în afara municipiului. In-
formaþii dupã ora 21.00.
Telefon: OCFA-DCOIIO.
Vând un injector pentru
un aparat de încãlzit lo-
cuinþe la un preþ ieftin. Te-
lefon: 0729/092.211.
Dry Cooker, pantofi 44-
46, scurtã piele 58-62, 50-
54, mãsuþã bar demon-
tabilã, lulea deosebitã.
Telefon: 0767/049.976.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.

Instituþia Prefectului Judeþului Dolj
organizeazã concurs pentru ocupa-
rea funcþiei publice temporar vacan-
te de expert, grad profesional prin-
cipal în ziua de 15 ianuarie 2014, ora
10.00- proba scrisã, în ziua de 17 ia-
nuarie 2014, ora 15.30- proba inter-
viu, la sediul instituþiei din Craiova,
strada Unirii nr.19. Informaþii supli-
mentare: www.prefecturadolj.ro sau
la sediul instituþiei.
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

DIRECTIA SILVICA DOLJ cu sediul in str. Iancu Jianu nr. 19, organizeaza licitatii publice deschise, pentru:
- vanzarea masei lemnoase pe picior;

 Volumul oferit :
               -    DM  =               23823  mc
                -    DT   =                4144  mc
                -     FA  =                   485  mc
                 -    Cvercinee =       4550  mc
                 -    Rasinoase =            0  mc
                   TOTAL         =   33002  mc
- vanzarea masei lemnoase fasonate;

 Volumul oferit :
               -    DM  =                1520  mc
                -    DT   =                  151 mc
                -     FA  =                      0  mc
                 -    Cvercinee =         359  mc
                 -    Rasinoase =            0  mc
                   TOTAL         =      2030 mc
Licitatiile se vor organiza la sediul directiei in data de 10.01.2014, incepand cu ora 10.00.
Licitatiile se vor desfasura conform prevederilor Regulamentului de vinzare a masei lemnoase care se

recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de RNP-Romsilva, aprobat prin
OM nr:1898/11.11.2010.

Masa lemnoasa care nu se vinde in urma organizarii si desfasurarii licitatiilor din data de 10.01.2014 se
ofera la negociere in aceiasi zi.

Pentru a participa la negociere persoanele juridice trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii de participa-
re specifice licitatiei.

Preselectia se va tine in data de 7.01.2014
Oferta se va face prin strigare directa.
Listele cuprinzand volumul de masa lemnoasa, pot fi consultate pe site-ul RNP – Romsilva: www.rosilva.ro.
Nu pot participa la licitatii agentii economici care nu au achitat obligatiile financiare fata de Directia Silvica

Dolj, sau alte directii silvice din tara, sau nu au respectat prevederile contractelor incheiate anterior.
Relatii la telefonul 0251/421363 sau fax 0251/597059, intre orele 9.00 – 16.00.

Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm - 100
lei, motor maºinã spã-
lat Albalux, maºinã cu
pedale pentru copii 50
lei. Telefon: 0729/
977.036.
Vând antifurt auto, du-
lap haine, aragaz voiaj
ºi butelie, aparat foto,
bicicletã, aparat mãsu-
rã, pãturã antistres. Te-
lefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din pie-
le, maºinã de cusut, ga-
lerii sculptate, 9 ha pã-
dure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu ca-
pac smãlþuitã 20 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtor gaze sobã
Ø 600, bocanci piele 43
noi, piatrã polizor 250/
20/25 mm, cauciucuri
155/13 cu jantã noi, an-
samblu ax volan ºi con-
tact cu cheie Dacia
1310. Telefon: 0251/
427.583.

Vând loc de veci cimitirul
Sineasca, lângã poartã.
Telefon: 0351/805.111,
dupã ora 20.00.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri, mas-
cã Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car com-
plet. Telefon: 0251/
598.518.
Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig micã
defecþiune 50 lei, cuptor
cu microunde geam
spart 40 lei. Telefon:
0770/303.445; 0767/
989.439.
Vând Ceragem 2000 lei
sau 450 euro. Telefon:
0351/409.381.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamo-
tatã  tip Coralex, stare
foarte bunã, 450 lei. Te-
lefon: 0755/010.296.
Vând mozaic de mar-
murã, bitum, abric, þea-
vã neagrã, schelã me-
talicã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând þuicã de prune. Te-
lefon: 0765/ 291.628.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon:
0770/303.445; 0767/
989.439.

Vând cadru metalic han-
dicap, masã sufragerie 6
persoane, chiuvetã picior
(ciupercã), butoi pentru
varzã. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Convenabil, canapea, fo-
tolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri Elect-
record de muzicã popu-
larã ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând nicovalã fierãrie
maºini de cusut nemþeºti,
româneºti, cãruþã. Tele-
fon: 0761/155.549.
Vând canapea extensi-
bilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Tele-
fon: 0730/542.885.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei/buc. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau magazii.
Telefon: 0767/153.551.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.

VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”. TE-
LEFON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în func-
þiune, marca Pocket 24
F, Italia. Telefon: 0722/
680.138.

SCHIMBURI
Schimb 1 ha pãdure si-
tuatã în Ocnele Mari pe
garsonierã în Craiova,
Vâlcea. Telefon: 0741/
078.812.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

ÎNCHIRIEZ Salã pentru
evenimente, maxim 80
persoane. Telefon: 0762/
482.044, 0251/458.336.
Particular, închiriez aparta-
ment 2 camere zona Cor-
niþoiu, 150 euro negocia-
bil. Telefon: 0770/935.848.
Garsonierã mobilatã et. 1/
5, Bucureºti –Vitan. Exclus
agenþie, 230 Euro / lunã
seriozitate. Telefon: 0722/
456.609; 0722/714.578.
Primesc un bãiat în gaz-
dã bloc Calea Bucureºti.
Telefon: 0762/047.095.
Ofer gratuit camerã la bloc
unei studente (eleve). Te-
lefon: 0351/410.939.
APARTAMENT ultra-
central lux. Telefon:
0761/433.444.
Închiriez teren pentru Sta-
þie GPL, Centru vânzare
maºini sau parcare. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.

MATRIMONIALE
Tânãr rezident Italia do-
resc cunoºtinþã tânãrã în
vederea prieteniei even-
tual a cãsãtoriei. Exclus
aventurierele. Telefon:
0760/556.804.

DECESE
Familiile Guran Con-
stantin ºi Vrabie Vladi-
mir, Violeta ºi Maria cu
durere anunþã pierde-
rea dragei lor SILVIA
GURAN, soþie, mamã
ºi bunicã deosebitã, se
roagã pentru odihna
sufletului ei ºi mulþu-
mesc pe aceastã cale
tuturor celor care le-au
fost alãturi în aceste
momente grele.
COMEMORÃRI

La 5 ianuarie 1993 a tre-
cut la cele veºnice co-
lonel, inginer de aviaþie

NICOLAE FLORESCU.
Veºnica lui pomenire.
Soþia.
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PRIMERA DIVISION – ETAPA A 18-A
Sâmbãtã: Malaga – Atletico 0-1 (Koke 70), Val-
ladolid – Betis 0-0, Valencia – Levante 2-0 (Piatti
42, Feghouli 73), Almeria – Granada 3-0 (Du-
barbier 14, Verza 28 pen., A. Vidal 79).
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Sevilla – Getafe,
Barcelona – Elche, Osasuna – Espanyol, So-
ciedad – Bilbao.
Astãzi: Real – Celta (20:00), Rayo – Villerreal
(23:00).
1. Atletico 49 11. Malaga 20
2. Barcelona* 46 12. Levante 20
3. Real* 41 13. Granada 20
4. Bilbao* 33 14. Almeria 19
5. Sociedad* 29 15. Elche* 17
6. Villarreal* 28 16. Celta* 16
7. Sevilla* 26 17. Valladolid 16
8. Valencia 23 18. Osasuna* 15
9. Getafe* 23 19. Rayo* 13
10. Espanyol* 22 20. Betis 11
* - un joc mai puþin disputat.

SERIE A – ETAPA A 18-A
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Chievo – Cagli-
ari, Fiorentina – Livorno, Juventus – Roma.
Astãzi: Napoli – Sampdoria (13:30), Catania –
Bologna, Genoa – Sassuolo, Milan – Atalanta,
Parma – Torino, Udinese – Verona (toate 16:00),
Lazio – Inter (19:30).
1. Juventus 46 11. Udinese 20
2. Roma 41 12. Cagliari 20
3. Napoli 36 13. Milan 19
4. Fiorentina 33 14. Sampdoria 18
5. Inter 31 15. Atalanta 18
6. Verona 29 16. Chievo 15
7. Torino 25 17. Bologna 15
8. Parma 20 18. Sassuolo 14
9. Genoa 20 19. Livorno 13
10. Lazio 20 20. Catania 10

CUPA ANGLIEI – RUNDA A 3-A
Sâmbãtã: Blakburn (II) – Man. City (I) 1-1
(Costel Pantilimon a fost integralist la oas-
peþi), Barnsley (II) – Coventry (III) 1-2, Yeovil
(II) – Leyton O. (III) 4-0, Bristol (III) – Watford
(II) 1-1, Southend (IV) – Millwall (II) 4-1, Mid-
dlesbrough (II) – Hull (I) 0-2, West Brom (I) –
Crystal P. (I) 0-2,  Kidderminster (V) – Peterbo-
rough (III) 0-0, Doncaster (II) – Stevenage (III)
2-3, Stoke (I) – Leicester (II) 2-1, Southampton
(I) – Burnley (II) 4-3, Newcastle (I) – Cardiff (I)
1-2, Rochdale (IV) – Leeds (II) 2-0, Wigan (II)
– MK Dons (III) 3-3, Norwich (I) – Fulham (I)
1-1, Aston V. (I) – Sheffielld Utd (III) 1-2, Mac-
clesfield (V) – Sheffielld W. (II) 1-1, Bolton (II)
– Blakpool (II) 2-1,  Everton (I) – QPR (II) 4-0,
Brighton (II) – Reading (II) 1-0, Grimsby (V) –
Huddersfield (II) 2-3, Ipswich (II) – Preston
(III) 1-1, Arsenal (I) – Tottenham (I) 2-0 (La
oaspeþi, Vlad Chiricheº a evoluat tot jocul);
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Nottingham (II)
– West Ham (I), Sunderland (I) – Carlisle (III),
Derby (II) – Chelsea (I), Liverpool (I) – Oldham
(III), Port Vale (III) – Plymouth (IV), Man. Uni-
ted (I) – Swansea (I).
Partidele Charlton (II) – Oxford (IV) ºi Bourne-
mouth (II) – Burton Albion (IV) ai fost amâna-
te, în timp ce jocul Birmingham (II) – Bristol
(IV)/Crawley (III) urmeazã a fi reprogramat.
În caz de egalitate, meciurile se rejoacã.

CUPA FRANÞEI – RUNDA A 3-A
Sâmbãtã: Avranches (IV) – Lens (II) 1-3, Epinal
(IV) – Niort (II) 1-4, Pontarlier (V) – Caen (II)
1-3, Monts Or Azergues (IV) – Isteres (II) 1-1,
3-2 l.d., Chambly (IV) – Angers (II) 1-1, 5-6 l.d.,
La Rouche-sur-Yon (V) – CA Bastia (II) 0-3 prel.,
Aubagne (V) – Dijon (II) 3-3, 4-5 l.d., Magny
(amat.) – Moulins (IV) 1-6, Yzeure (IV) – Lorient
(I) 1-0, Boulogne (III) – Beauvais Oise (IV) 3-1,
Les Herbiers (IV) – Plabennec (IV) 0-1, Poissy
(V) – Concarneau (IV) 0-1, Romorantin (IV) –
Toulouse (I) 1-2, Bressuire (amat.) – Sochaux (I)
0-3, Rennes (I) – Valenciennes (I) 1-1, 8-7 l.d.;
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Marcq-En-Baro-
eul (amat) – Auxerre (II), Saint-Amand (amat.) –
Iris Club de Croix (V), Cayolle (amat.) – Fa Ile
Monticello (V), Bourg-Peronnas (III) – Guingamp
(I), Amiens (IV) – Lille (I), Bastia (I) – Evian TG
(I), Nantes (I) – Nice (I), La Suze (V) – Lyon (I),
Rodez (IV) – Montpellier (I), Raon-L’Etape (IV)
– Bordeaux (I), Brest (II) – Paris SG (I), Quimper-
le (amat.) – Ajaccio (I), Vannes (III) – Monaco
(I), Sete (V) – Carquefour (III), Marseille – Reims.
Partidele Cannes (IV) – St. Etienne (I) ºi Jura
Sud (IV) – Creteil (II) au fost amânate.

Zvonurile tot mai inistente din ultima
jumãtate de an s-au adeverit! Robert Le-
wandowski o va pãrãsi din aceastã varã
pe Borussia Dortmund ºi va ajunge în
curtea marii rivale, Bayern Munchen.

Sâmbãtã, polonezul a trecut cu bine
de vizita medicalã, iar în cursul ace-
leiaºi zile a semnat un contract pe cinci
ani cu gruparea bavarezã. Dortmund
nu va lua nici un ban în schimbul lui
Lewandowski, atacantul în vârstã de
25 de ani urmând sã devinã liber de
contract la sfârºitul acestui sezon.

La Dortmund din 2010, 91 de go-
luri în 163 de partide în toate compe-
tiþiile a reuºit Lewandowski.

Pe “Allianz”, polonezul va încasa
un salariu stagional de opt milioane de
euro, cu trei mai mult decât va fi pri-
mit de la Dortmund, la finele acestui
sezon. Totodatã, lui Lewandowski îi va in-
tra în cont ºi o primã de instalare, con-
form Bild, în valoare de 12 milioane de
euro.

La Bayern, atacantul se va reîntâlni cu
fostul sãu coleg Mario Gotze, fotbalist de
pe urma cãruia, în primãvara lui 2013, Bo-

Lewandowski, din varã jucãtorul lui BayernLewandowski, din varã jucãtorul lui BayernLewandowski, din varã jucãtorul lui BayernLewandowski, din varã jucãtorul lui BayernLewandowski, din varã jucãtorul lui Bayern

russia s-a ales cu 37 de milioane de euro.

Banii nu-s totul!
Real a fost refuzatã

Înainte de a semna cu Bayern, o altã for-
maþie de top din Europa, Real Madrid, ºi l-
a dorit, a notat Spiegel. Ziarul german a pu-

blicat ieri o informaþie legatã de modul
în care „galacticii” au încercat sã-l de-
turneze pe atacant din drumul spre Mun-
chen. Florentino Perez visa la o tripletã
letalã Ronaldo – Lewandowski – Bale.
La începutul lui decembrie 2013, preºe-
dintele Realului s-a întâlnit cu agentul ju-
cãtorului ºi i-a fãcut o propunere ameþi-
toare: contract pe 6 ani, 9,5 milioane de
euro pe sezon plus 10 milioane de euro
primã de instalare. Inclusiv agentul ju-
cãtorului ar fi fost recompensat cu 14
milioane de euro! În total, madrilenii ar
fi pus la bãtaie 81 de milioane de euro
pentru ceea ce ar fi reprezentat cu sigu-
ranþã o adevãratã loviturã pe piaþa trans-
ferurilor.

Când cei de la Bayern au aflat de oferta
Realului, au rãbufnit: “Este o declaraþie
de rãzboi”, a spus Uli Hoeness, preºe-

dintele nemþilor.
Maik Barthel, agentul lui Lewandowski,

a confirmat oferta Realului: “A fost o pro-
punere indecentã din partea Realului. Din
respect pentru un club aºa de mare, am as-
cultat ce aveau de spus, dar nu s-a pus nici-
odatã problema sã nu semneze cu Bayern”.

Simona Halep a ratat startul într-un se-
zon în care aºteptãrile fanilor sunt foarte
mari. Plecatã din postura de cap de serie la
turneul de la Sydney (Australia), românca
nu ºi-a regãsit ritmul de la sfârºitul anului
2013, pe care l-a încheiat cu nouã victorii
consecutive ºi douã titluri. Ea a pierdut,
sâmbãtã searã, în turul inaugural, în faþa
unei jucãtoare de 18 ani, Madison Keys
(Statele Unite), care a încercat sã se agaþe
de orice minge pentru a produce surpriza.
A fost 1-6, 4-6, iar Simonei nu-i rãmâne
decât sã se pregãteascã exclusiv pentru
primul Grand Slam al anului, Australian
Open, care va debuta peste o sãptãmânã.
De altfel, acesta este ºi primul ei obiectiv
major pe 2014. La Sydney a fost doar în-
cãlzirea ºi un „duº rece”!

La primele ore ale acestei dimineþi a intrat
în luptã ºi cealaltã româncã prezentã la Syd-
ney, Sorana Cîrstea. Ea a înfruntat-o pe bul-
gãroaica Þvetana Pironkova, jucãtoare ve-
nitã din calificãri.

Start fals în 2014!

Halep, învinsã în primul tur la Sydney
Nadal – triumfãtor la Doha,

Hewitt – la Brisbane
Rãmânând la “sportul alb”, spaniolul Ra-

fael Nadal, numãrul 1 mondial, a câºtigat,
sâmbãtã, turneul de la Doha (Qatar), dis-
punând în finalã de francezul Gael Mon-
fils, scor 6-1, 6-7 (5), 6-2.

Triumfãtor a fost, de asemenea, ºi ve-
teranul australian Leyton Hewitt, care a tre-
cut, ieri, “pe teren propriu”, la Brisbane, de
elveþianul Roger Federer, scor 6-1, 4-6, 6-3.
Tot la Brisbane, dar la feminin, s-a impus
liderul WTA, americanca Serena Williams,
6-4, 7-5 contra numãrului doi mondial, bie-
lorusa Victoria Azarenka.

Un weekend fericit a avut ºi Monica Ni-
culescu, câºtigãtoare în proba de dublu fe-
minin a turneului de la Shenzen (China). În
tandem cu cehoaica Klara Zakopalova, cele
douã au izbândit în faþa gemenelor ucrai-
nence Kichenok (Lyudmyla ºi Nadiya), scor
6-3, 6-4.

Cât priveºte proba de simplu, s-a impus,
într-o finalã sutã la sutã chinezã, Na Li, scor
6-4, 7-5, cu Shuai Peng.

Finalmente, victorie finalã ºi pentru sâr-
boaica Ana Ivanovici, 6-2, 5-7, 6-4 cu Ve-
nus Williams, la Auckland (Noua Zeelandã).

Situaþia lui Adrian Mutu pare tot mai cla-
rã, dupã ce Ajaccio a anunþat pe site-ul
oficial cã atacantul român va pãrãsi clubul
în urmãtoarele zile.

Atacantul de 34 de ani îºi va încheia
astfel conturile cu gruparea din Ligue 1,
dupã ce a petrecut un an ºi jumãtate în
campionatul francez, strângând 35 de
meciuri ºi 11 goluri (toate stagiunea tre-
cutã) în tricoul corsicanilor.

Mutu e aºteptat acum sã îºi oficializeze
trecerea la Petrolul, formaþie cu care s-a
înþeles verbal încã din finalul lui 2013 ºi
pentru care va evolua pânã în vara lui 2015.

Iniþial s-a vorbit despre un împrumut al
atacantului, însã în condiþiile date, acesta
va semna cu gruparea din Ploieºti din
posturã de jucãtor liber.

Conform Realitatea TV, desprãrþirea de
Mutu a fost confirmatã ºi de tehnicianul
Christian Bracconi, într-o conferinþã de

Digi Sport 1
13:30, 16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei:

Napoli – Sampdoria, Milan – Atalanta / 20:00,
23:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Real – Cel-
ta, Rayo – Villarreal.

Digi Sport 2
7:00 – TENIS (F) – Turneul de la Sydney /

16:00, 19:30 – FOTBAL – Camp. Italiei: Ge-
noa – Sassuolo, Lazio – Inter / 3:00 – TENIS
(F) – Turneul de la Sydney.

Digi Sport 3
16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Udinese –

Verona.
Dolce Sport 1
16:00, 19:30 – FOTBAL – Camp. Italiei:

Milan – Atalanta, Lazio – Inter.
Dolce Sport 2
16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Udinese –

Verona.
Eurosport
15:30 – SCHI ALPIN – Cupa Mondialã de

la Zagreb / 16:45 – SÃRITURI CU SCHIURI-
LE – CM – Turneul celor patru trambuline, la
Bischofshofen / 18:45 – SCHI ALPIN – CM de
la Zagreb / 20:00 – DARTS – Campionatul
Mondial, la Frimley Green.

Mutu, gata cu Ajaccio
Clubul francez a anunþat cã i-a reziliat contractul

presã: “Adrian nu mai este jucãtorul lui
Ajaccio. Contractul sãu a fost reziliat”, a
afirmat acesta.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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O sală arhiplină a întâmpinat prima echipă a Craiovei
care a jucat un meci oficial în 2014. Handbalistele de la
SCM au jucat în fieful favoritei la titlu, într-un oraş în
care handbalul este sportul-rege, Baia Mare. Restanţă
din etapa a 9-a a Ligii Naţionale, partida HCM Baia Mare
– SCM Craiova avea o favorită certă. Echipa lui Costică
Buceschi, participantă în grupele Ligii Campionilor, toc-
mai fusese depăşită în clasament de Corona Braşov şi
nu concepea să nu revină în postura de lider. Fără extre-
mele Ada Nechita şi Ana Maria Tănasie, dar cu interna-
ţionalele Ungureanu, Marin, Pârvuţ, Buceschi şi ungu-
roaica Szucs, gazdele au părut că iau la preţ de matineu
trupa lui Carmen Amariei. Craiovencele au profitat şi au
condus constant la două goluri, 3-1, 5-3, 8-6, iar trei
dintre reuşite au venit din extrema dreaptă, de la Cătălina
Cioarec. Paradoxal, în dublă inferioritate numerică, „alb-
albastrele” au marcat de 3 ori spre uluiala celor 2.000 de
spectatori. Roxana Gatzel şi debutanta Alexandra Gavri-
lă, adusă de Sărbători de la Şcoala 186 Bucureşti, au
condus eficient atacurile noastre pentru un neverosmil
11-6 în minutul 23, iar Costică Buceschi a apelat şi la cel
de-al doilea time-out. Şi-a intrat imediat în rol şi cuplul

Dacă 2013 s-a încheiat cu ac-
cidentul grav suferit de Michael
Schumacher, 2014 a început cu o
altă veste tristă. Ieri dimineaţă, clu-

bul Benfica a anunţat decesul unui
jucător emblematic al său, fostul
„Balon de Aur” din 1965, Eusebio.
Un infarct l-a doborât definitiv, la
aproape 72 de ani, pe cel supranu-
mit „Pantera Neagră”. Născut la
25 ianuarie 1942 la Maputo,  în

„Pantera neagră”, răpusă de un infarct

Eusebio a încetat din viaţă la 71 de ani
Mozambic, Eusebio da Silva Fer-
reira a fost primul mare fotbalist
dat de continentul negru. El  a avut
mari probleme de sănătate în  ulti-

mii ani. În decembrie 2011 a fost
internat o săptămână la Lisabona
după ce a suferit „un episod hiper-
tensiv minor”, iar la începutul anu-
lui 2012 a ajuns din nou la spital,
pentru o bronhopneumonie. În vara
lui 2012, în timpul Campionatului

European, Eusebio a fost internat
în Polonia în urma unei crize de
hipertensiune. Încă de ieri, trupul
neînsufleţit a fost depus pe arena
„Da Luz” din Lisabona, unde fanii
i-au putut aduce un ultim omagiu,
iar guvernul portughez a decretat
3 zile de doliu naţional. Primele re-
acţii de regret au apărut pe site-
urile de socializare imediat după de-
ces. Cel considerat urmaşul său,
Cristiano Ronaldo, a postat pe fa-
cebook o poză în care este alături
de Eusebio, alături de mesajul: „Eu-
sebio e etern! Odihneşte-te în
pace!” Tot o poză în care apare
alături de Eusebio a postat şi Luis
Figo, completând cu mesajul: „Re-
gele! Mare pierdere pentru noi toţi!
A fost cel mai mare!” De aseme-
nea, Jose Mourinho şi-a exprimat
regretul pentru dispariţia marelui
fotbalist. „Eusebio e unul dintre cele
mai mari personaje ale Portugaliei.
A fost o călăuză importantă în fot-
bal, ca valoare, ca principii şi sen-
timente chiar şi după ce cariera sa
de fotbalist a luat sfârşit. În fotba-
lul de astăzi, Eusebio ar fi la acel
nivel la care sunt acum cei mai mari
jucători ai lumii. El a reuşit toate
acele performanţe fără să aibă în
spatele său mijloacele şi maşinării-
le de fotbal de astăzi” a spus tehni-
cianul lusitan.

A marcat 733 de goluri
în 745 de meciuri

Considerat unul dintre cei mai
buni jucători din toate timpurile,-
 Eusebio s-a remarcat la Benfica
şi la echipa naţională a Portugaliei,
pe care a condus-o spre medalia
de bronz la Cupa Mondială din
1966, când el a ieşit golgheterul
competiţiei, cu 9 goluri. După tur-
neul final, Inter a oferit 3 milioane
de dolari pentru a-l transfera de
la Benfica, o sumă uriaşă pentru
acele vremuri. Dictatorul Antonio
Salazar a emis atunci un decret prin
care i-a interzis lui Eusebio să pă-
răsească ţara. Cu un an înainte,
Eusebio primise din partea France
Football cea mai importantă dis-
tinc ţie individuală, „Balonul de

Aur”. Şi-a trecut în palmares 11
titluri de campion cu Benfica, o
Cupă a Campionilor,  4 cupe ale
Portugaliei. De şapte ori a fost cel
mai bun marcator al campionatu-
lui, câştigând ş i două „Ghete de
Aur”, în 1968 şi 1973. Eusebio a
evoluat timp de 15 ani la Benfica,
pentru care a marcat 473 de goluri
în 440 de meciuri. Nu mai puţin
de 733 de goluri a marcat Eusebio
în întreaga carieră – în 745 de
meciuri. A fost ales al nouălea ju-
cător al secolului 20, într-un son-
daj organizat de IFFHS. De-a lun-
gul carierei a evoluat la Sporting
de Lourenco Marques,  Benfica,
Boston Minutemen,  Monterrey,
Toronto Metros,  Beira-Mar, Las
Vegas Quicksilvers, Uniao de To-
mar şi New Jersey Americans.

Baia Mare, puţin
mai mare decât Craiova

Pe terenul principalei pretendente la titlu, fetele lui Carmen
Amariei au avut o prestaţie bună, în special în prima parte, când

au condus şi cu 5 goluri, dar au pierdut meciul
Liga Naţională feminină de handbal, etapa a 9-a

HCM Baia Mare – SCM Craiova  27-25 (13-12)
Sala „Lascăr Pană”, spectatori: 2.000

HCM Baia Mare: Smedescu – Rudics, Buceschi, Szucs, Tătar, Marin, Pârvuţ. Au mai jucat: Cetăţeanu,
Ungureanu – Paşca, Ghionea, Bondar, Vârtic. Antrenor: Costică Buceschi.

SCM Craiova: Munteanu – Ilie, Gogoriţă (5), Goran (4), Gatzel, Snopova (2), Cioarec (4). Au intrat:
Florică (3 – toate din 7 metri), A. Amariei (2), Dincă (4), Gavrilă (1), Ianaşi. Antrenor: Carmen Amariei.

de arbitri, dictând alte două eliminări în tabăra noastră,
iar Baia Mare a revenit în joc, egalând la 11 în minutul
27. Pauza le-a găsit pe gazde în avantaj, iar pe SCM în
inferioritate numerică. Startul părţii secunde nu a rea-
dus inspiraţia pentru craiovence, iar Baia Mare s-a des-
prins datorită celor cinci goluri consecutive, ajungând
la un scor de 13-2 între minutele 23 şi 40. Amariei şi-a
epuizat rapid şansele de întrerupere a jocului pentru a
opri forcingul gazdelor şi căderea fetelor sale, care au
ratat în serie, inclusiv în superioritate numerică. A ur-
mat o ripostă de orgoliu a SCM-ului, inclusiv printr-o
aruncare-afront de la 7 metri a Cristinei Florică, peste
fosta „galactică”, Paula Ungureanu. Diferenţa s-a re-
dus şi speranţele de punct s-au reaprins, dar în ultime-
le patru minute nu s-a mai înscris, iar gazdele au câşti-
gat cu ceva emoţii, revenind însă pe primul loc în Liga
Naţională. SCM Craiova rămâne pe poziţia a opta, cu 9
puncte şi va juca următorul meci pe teren propriu, în
Sala Polivalentă, sâmbătă, 11 ianuarie, de la ora 16.30,
cu CSM Bucureşti. Un succes în faţa echipei lui Vasile
Mărgulescu este esenţial pentru ca SCM Craiova să
mai păstreze speranţe la play-off.


