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Sper anţa s ă vă des chidă
poarta spre un An Nou încărcat cu bucurii şi împliniri!
Iubirea, înţelepciunea şi generozitatea să vă fie călăuză în
2015!
La mulţi ani!
A.J.F. Dolj
Preşedinte, Silviu Bogdan
Conducerea Centrului Comercial Oltenia Sucpi şi Fraţii Bacriz urează tuturor salariaţilor, comercianţilor, colaboratorilor şi călătorilor un An Nou Fericit, multe realizări, împliniri şi sănătate. Fie ca toate
visele pe care le fauriţi în aceste zile magice de Sărbătoare
să se împlinescă şi drumul
străbătut pentru realizarea lor
să vă aducă bucurii în inimi,
iar în case, fericire şi belşug!
”La Mulţi Ani 2015!”
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ACTUALITATE

Ninsoare puternică şi posibile intensificări ale vântului – acesta este prognoza meteo în următoarele ore. Potrivit meteorologilor, în Craiova ar urma să se depună un strat de 15 cm de zăpadă,
în timp ce în restul judeţului stratul ar putea ajunge la 20 de cm.
Cel mai mare pericol îl reprezintă însă viscolul care ar putea să
afecteze serios circulaţia pe drumurile publice.

pagina

Judeţul Dolj,
sub ameninţarea viscolului
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Fostul deputat
Vlad Hogea,
mort la 37 de ani
Vlad Hogea, fost deputat
PRM în legislaturile 2000–
2004 ºi 2004–2008, a
decedat, sâmbãtã, în urma
unui infarct, la vârsta de
37 de ani, lãsând în urmã
o fetiþã de doar câteva
luni. „A plecat dintre noi
un mare naþionalist, Vlad
Hogea, prietenul ºi camaradul meu. Dumnezeu sã-l
odihneascã! A plecat dintre
noi un mare naþionalist,
Vlad Gabriel Hogea, care
pe 9 ianuarie 2015 ar fi
împlinit 38 de ani. A plecat
la cele veºnice subit, cu
mult înainte de vreme,
lãsând în urmã o familie
sfâºiatã de durere ºi colegi
de idei ºi de credinþã care
nu-l vor uita niciodatã”, a
scris pe pagina sa de
Facebook deputatul Bogdan Diaconu. Fostul
parlamentar a murit în
cursul zilei de sâmbãtã, în
jurul orei 15.00, apropiaþii
familiei spunând cã acesta
a fãcut infarct în timp ce
cobora din apartament spre
boxa blocului, unde avea
amenajatã o bibliotecã ºi
mergea zilnic sã citeascã.
Un vecin a anunþat-o pe
soþia sa dupã câteva ore cã
l-a gãsit pe deputat prãbuºit pe scãri. Deputatul ar fi
avut analizele fãcute la zi,
iar rezultatele ar fi ieºit
bine.
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Primarii au primit de la Guvern peste
316,4 milioane lei, din Fondul de rezervã
În ultima ºedinþã de Guvern de dinainte de
Crãciun, primarii au primit peste 316,4 milioane lei din Fondul de rezervã, prin suplimentarea sumelor defalcate din TVA, pentru cheltuieli curente ºi de capital, cei mai mulþi bani fiind alocaþi pentru judeþele Giurgiu, Gorj, Teleorman, Neamþ, Hunedoara, Olt, Dâmboviþa,
Botoºani ºi Bucureºti. Totodatã, Guvernul a alocat, din Fondul de intervenþie, suplimentat în
acest scop din Fondul de rezervã, 63,7 milioane lei pentru autoritãþile locale din zonele afectate de recentele inundaþii, pentru refacerea
infrastructurii distruse. În urmã cu douã sãptãmâni, agenþia Mediafax a anunþat, citând un
proiect de ordonanþã de urgenþã, cã Executivul va introduce o nouã derogare de la Legea
finanþelor publice, prin care îºi va asigura dreptul
sã acorde în continuare bani primarilor din Fondul de rezervã bugetarã, cu justificarea cã a
primit foarte multe cereri din partea acestora ºi
trebuie evitatã acumularea de arierate. Ordonanþa a fost aprobatã de Guvern sãptãmâna tre-

cutã. Legea finanþelor publice locale stabileºte
cã bani din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului sunt repartizaþi unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat
ºi ai bugetelor locale, pe bazã de hotãrâri ale
Executivului, dar numai pentru finanþarea unor

cheltuieli urgente sau neprevãzute apãrute în
timpul exerciþiului bugetar. În ordonanþa citatã, Guvernul îºi justifica noua derogare arãtând cã la nivelul administraþiei publice centrale au fost primite foarte multe solicitãri de la
autoritãþile administraþiei publice locale de alocare de sume pentru echilibrarea bugetelor locale din Fondul de rezervã ºi prezintã situaþiile
financiare deosebite, determinate de neîncasarea veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit. „Având în vedere faptul cã autoritãþile administraþiei publice locale au fãcut angajamente legale la nivelul veniturilor estimate,
prin nealocarea sumelor la nivelul prognozat
acestea sunt în imposibilitatea efectuãrii plãþilor la nivelul angajamentelor”, spune Executivul. În document se mai susþinea cã, prin neachitarea sumelor respective, plãþile restante vor
deveni arierate ºi în acest mod se pune în pericol efortul Guvernului de a asigura stingerea
arieratelor de la nivelul unitãþilor administrativteritoriale.

Avertisment MAE pentru Croaþia ºi Serbia
Ministerul Afacerilor Externe
(MAE) informeazã cetãþenii români
care se aflã sau se deplaseazã pe
teritoriul Croaþiei în perioada 28–
31 ianuarie, ºi al Serbiei, în intervalul 28-29 decembrie, cu privire
la rãcirea puternicã a vremii ºi instituirea codului roºu de ninsori
abundente ºi vânt puternic. Potrivit
unui comunicat remis sâmbãtã Mediafax, începând de ieri, regiunea
capitalei Zagreb, precum ºi partea
centralã a Croaþiei, se va afla sub
avertizare meteorologicã cod portocaliu de ninsoare, aºteptându-se
formarea unui strat de zãpada de
pânã la 50 de cm. Pentru regiunea
Split – Knin, pe coasta dalmatã, s-a
emis o atenþionare cod roºu de ninsoare abundentã ºi cod portocaliu
de vânt puternic. Sub avertizare
meteorologicã cod galben de ninsori ºi vânt se aflã regiunea Istria
(nord-vest) ºi Slavonia (nord–est).
Totodatã, pentru zona de sud a Dalmaþiei – Regiunea Dubrovnik s-a

emis cod portocaliu de vânt. Se aºteaptã ca pe timpul nopþii sã se înregistreze temperaturi de pânã la 20 de grade Celsius. MAE recomandã cetãþenilor români care doresc sã se deplaseze sau sã tranziteze Republica Croaþia ca, înainte
de a pleca la drum, sã consulte paginile de internet ale Ministerului
Afacerilor Externe - http://
www.mae.ro, Automobil Clubului
Croat – http://www.hak.hr/en,
Companiei Naþionale Croate
de Cãi Ferate - http://
www.hznet.hr, Autoritãþii
Portuare Croate - http://
www.portauthority.hr ºi al
Agenþiei Croate de Aviaþie Civilã http://www.ccaa.hr. De
asemenea, MAE informeazã
cetãþenii români care se aflã
sau se deplaseazã pe teritoriul Republicii Serbia cu privire la o atenþionare de cãlãtorie emisã de cãtre Institutul de Meteorologie ºi Hidro-

România, al doilea mare exportator
de grâu în Egipt, înaintea Rusiei
Egiptul, cel mai mare importator
de grâu la nivel mondial, a cumpãrat în a doua jumãtate a anului 2,9
milioane de tone de grâu, România
fiind a doua mare piaþã de achiziþii
pentru autoritãþile egiptene, cu livrãri
de 780.000 tone. În perioada similarã a anului trecut, Egiptul a cumpãrat 3,1 milioane tone de grâu,
potrivit lui Mamdouh Abdel-Fattah,
vicepreºedintele Autoritãþii Generale pentru Aprovizionare (GASC),

citat de publicaþia egipteanã Ahram.
În anul fiscal 2013/2014, care s-a
încheiat la 30 iunie anul acesta, Egiptul a achiziþionat în total 5,46 milioane tone de grâu. Franþa a fost
principalul exportator de grâu cãtre
Egipt în a doua jumãtate a anului
2014, cu livrãri de circa un milion
de tone (36% din cantitatea totalã),
urmatã de România cu 780.000 de
tone (26,8%) ºi Rusia cu 765.000
de tone (26,3%), a spus Abdel-Fattah. Grâul românesc a fost
achiziþionat la preþuri între
255,88 dolari/tonã ºi 263,35
dolari/tonã, fãrã taxe asiguratorii. Potrivit reprezentantului GASC, Egiptul are în
acest moment suficiente rezerve de grâu pânã în aprilie
anul viitor, lunã în care începe recoltarea cerealelor pe piaþa localã.

logie pentru perioada 28-29 decembrie 2014, respectiv intrarea în
vigoare a unui cod roºu de ninsori,
precum ºi a unui cod galben de
vânt puternic, valabil în special în
estul þãrii. Cetãþenii români care
cãlãtoresc sau tranziteazã teritoriul
Republicii Serbia în intervalul menþionat sunt sfãtuiþi sã conducã prudent, sã adapteze viteza la condiþiile de drum, sã aibã autovehiculele echipate cu cauciucuri de iar-

nã ºi sã respecte limitele de vitezã
impuse de autoritãþile locale. Totodatã, cetãþenii români care se deplaseazã pe teritoriul Republicii Serbia sunt sfãtuiþi sã consulte pagina
de Internet www.mae.ro pentru informaþii actualizate, precum ºi siteuri de specialitate, atât cu privire la
prognoza meteo http://www.meteoalarm.rs/eng/, cât ºi la starea
drumurilor (http://www.amss.org.rs). În acelaºi timp, ministerul nostru reitereazã recomandãrile de a fi consultate
informaþiile oferite prin intermediul aplicaþiei pe telefonul
mobil ºi tabletã „Cãlãtoreºte în siguranþã”, a serviciului de alertã prin SMS aferent campaniei de informare „Un SMS îþi poate salva
viaþa!” ºi consultarea „Ghidului de cãlãtorie pentru sãrbãtorile de iarnã 2014”, disponibil pe întreaga perioadã
a sãrbãtorilor.

Prima vizitã externã a lui
Iohannis va fi în Republica
Moldova, pe 22-23 ianuarie
Prima vizitã externã a preºedintelui Klaus Iohannis va avea loc în
Republica Moldova, pe 22-23 ianuarie 2015, secretarul general al Aparatului preºedintelui Republicii Moldova, Ion Pãduraru, confirmând informaþia pentru jurnaltv.md. Ulterior, ºi purtãtorul de cuvânt al Administraþiei Prezidenþiale din România, Tatiana Niculescu Bran, a confirmat, pentru Mediafax, datele vizitei, deºi programul nu ar fi definitivat. Secretarul general al Aparatului preºedintelui Republicii Moldova, Ion Pãduraru, a declarat cã preºedintele Klaus Iohannis se va întâlni cu omologul sãu, Nicolae Timofti, dar ºi cu viitorul premier,
dacã pânã atunci va fi constituit noul
guvern. ªeful statului român va avea

întrevederi ºi cu liderii formaþiunilor politice din Republica Moldova
ºi va þine un discurs public la una
dintre universitãþile din Moldova.
Klaus Iohannis s-a aflat pe 28 noiembrie, într-o vizitã privatã, la Chiºinãu, împreunã cu Mihai Rãzvan
Ungureanu ºi Vasile Blaga, el fiind
la acea vreme preºedinte ales, Traian Bãsescu aflându-se încã în timpul mandatului în exerciþiu de ºef al
statului. Atunci, Iohannis a susþinut
o conferinþã de presã comunã cu
preºedintele PLDM, fostul premier
Vlad Filat, ocazie cu care a declarat
cã „nu existã o altã þarã decât Republica Moldova care este atât de
importantã pentru noi, românii,
pentru România, pentru relaþiile externe ale României”.
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Angela Merkel,
personalitatea anului pentru „Times”
MIRCEA CANŢĂR
Un an – 2014 – destul de dens
pentru cancelarul german, Angela
Merkel, realeasă recent, pentru a
opta oară consecutiv, lidera partidului
(CDU), după ce în septembrie anul
trecut redobândise al treilea mandat
succesiv de cancelar al Germaniei.
Recunoaşterea anvergurii sale politice o face inclusiv cotidianul britanic „The Times”, care în numărul
din 26 decembrie o declară personalitatea anului 2014, la capătul
unui an marcat de cea mai periculoasă criză geopolitică între Vest şi
Est de la sfârşitul „războiului rece”.
Cotidianul britanic îi recunoaşte cancelarului german contribuţia la „menţinerea stabilităţii în Europa”, în contextul negocierilor tensionate între
Occident şi preşedintele rus, Vladimir Putin, după aderarea, contestată, a Crimeei la Federaţia Rusă. Considerând-o „o personalitate influentă indispensabilă lumii”, cotidianul „The Times” nu omite, totuşi,
să reamintească faptul că, ironie a
istoriei, Angela Merkel urmează lui
Vladimir Putin, care a obţinut anul
trecut acelaşi titlu. Văzută în conti-

nuare ca principalul interlocutor european al preşedintelui rus, Vladimir
Putin, Angela Merkel insistă pe căutarea unui dialog cu Moscova pe
criza ucraineană, după ce Rusia a
plonjat într-o criză financiară periculoasă, stăruind asupra „cooperării europene în materie de securitate

cu Rusia, nu contra Rusiei”. În acelaşi timp, pledând pentru o Ucraină
suverană, liderul conservator de la
Berlin n-a făcut concesii până acum,
la nivel declarativ, considerând sancţiunile contra Rusiei „inevitabile”,
deşi resimte presiunea marilor companii germane, perturbate în activi-

tatea lor de embargoul reciproc instituit de UE, dar şi de Federaţia
Rusă. La începutul lunii decembrie,
60 de pesonalităţi, printre care foştii
cancelari Gerhard Schroder şi Helmut Schmidt au semnat o scrisoare
adresată guvernului şi parlamentului prin care cereau mai multă supleţe în relaţile cu Moscova. Dar,
tot vineri, 26 decembrie, liderul de
la Kremlin a anunţat „noua doctrină
strategică” a ţării sale, prin care sunt
definiţi... duşmanii Rusiei, împotriva cărora pot fi utilizate rachete convenţionale de precizie, precum şi
măsuri de disuasiune non-nucleară.
De fapt, astfel de măsuri ar putea fi
luate împotriva teritoriilor vecine
Rusiei pe care se află forţe militare
străine. Şi, privind harta, se poate
constata că cinci ţări occidentale sau
apropiate Occidentului au frontieră
comună cu Rusia, şi unele dintre ele
„forţe străine” pe teritoriul lor: Norvegia, Polonia, Estonia, Lituania şi,
bineînţeles, Ucraina. România găzduieşte un scut antirachetă. Exceptând Ucraina, toate ţările enumerate

sunt membre NATO. Se spune că
Vladimir Putin a răspuns astfel votului din Rada de la Kiev, unde, cu o
largă majoritate, s-a decis suspendarea statutului de ţară non-aliniată,
statut decis în 2010 de fostul preşedinte Viktor Ianukovici. Un pas spre
aderarea Ucrainei la NATO. Nu puţini analişti văd în demersul belicos
al Mosc ovei un simplu avertisment dat Occidentului de a nu accepta Ucraina c a membru NATO.
Sunt şi analişti care văd în ameninţarea Rusiei ceva care nu le este
străin. Chiar dac ă escalada naţionalistă se doreşte o deturnare a
atenţiei de la enormele dificultăţi
economice ale Rusiei, Angela Merkel are suficiente motive de îngrijorare, ştiind că voc ea ei c hiar
contează la nivelul Uniunii Europene. Mai exact, când eşti personalitatea politică a anului şi te numeşti Angela Merkel, definită prin
cumpătare şi supleţe în gândire,
inclusiv sagacitate, dai mai mult
decât ora exactă a continentului,
dai şi semnalul de încredere.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Cercetaþi
Cercetaþi pentru
pentru braconaj
braconaj dupã
dupã
ce
ce au
au împuºcat
împuºcat trei
trei iepuri
iepuri ºi
ºi un
un cãprior
cãprior
Patru doljeni, toþi din comuna Periºor, au fost surprinºi la braconat, în
noaptea de sâmbãtã spre duminicã, ºi,
în încercarea de a scãpa de oamenii
legii, aceºtia au abandonat maºina cu
În noaptea de sâmbãtã spre duminicã, în jurul orei 1.30, în cadrul unei acþiuni desfãºurate pe linia combaterii faptelor ce aduc
atingere fondului cinegetic, poliþiºti
din cadrul Serviciului Arme, Ex-

care erau ºi „prada”, mai exact trei
iepuri ºi un cãprior. Oamenii legii au
reuºit sã-i identifice ºi le-au întocmit
dosare penale, cele douã arme cu care
vânaserã ilegal fiind confiscate.

plozivi ºi Substanþe Periculoase ºi
Secþiei 6 Poliþie Ruralã Giubega au
observat pe fondul de vânãtoare nr.
20 „Periºor” un autovehicul Ford
dotat cu un proiector. Poliþiºtii au
pornit în urmãrirea acestuia, iar
dupã 2-3 km autovehiculul respectiv a
fost gãsit abandonat
lângã un canal de irigaþii. Lângã maºinã
poliþiºtii au gãsit,
aruncate, cadavrele a
trei iepuri de câmp ºi
unui cãprior, ce prezentau multiple plãgi
împuºcate. De ase-

menea, în interiorul autovehiculului lângã scaunul din dreapta faþã
au fost gãsite douã tuburi de cartuº de vânãtoare, calibrul 12, percutate, precum ºi un proiector artizanal. Au fost demarate activitãþi
specifice de cercetare, iar în urma
acestora, poliþiºtii doljeni au reuºit
sã-i identifice pe autori ca fiind
Marius Brãgaru, de 41 de ani, Gabriel Rucsanda, de 24 de ani, Ionuþ Mohora, de 31 de ani, ºi Cãtãlin Creþu, de 25 de ani, toþi din
comuna Periºor, judeþul Dolj. Marius Brãgaru ºi Gabriel Rucsanda
aveau asupra lor armele de vânãtoare, de calibrul 12 mm, pe care

le deþineau legal. Poliþiºtii au ridicat cadavrele de iepuri ºi cãprior,
ce urmeazã a fi înaintate cãtre
D.S.V.S.A. Dolj, valoarea prejudiciului fiind estimatã la peste 5.400
euro. De asemenea, anchetatorii au
dispus indisponibilizarea autovehiculului folosit la comiterea faptei la
sediul Postului de Poliþie Periºor.

„În cauzã a fost întocmit dosar
penal sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de braconaj cinegetic, armele precum ºi 9 cartuºe de vânãtoare cu alice cal. 12 fiind ridicate în
vederea continuãrii cercetãrilor”,
ne-a declarat inspector principal
Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj.

Razie rutierã cu amenzi Urmãrit internaþional pentru
proxenetism în arestul IPJ Dolj
de peste 10.000 lei
Doi bãrbaþi, unul condamnat definitiv pentru evaziune fiscalã ºi cel deal doilea urmãrit internaþional de
autoritãþile din Franþa, au fost prinºi
de poliþiºti ºi introduºi în arest.

La acest sfârºit de sãptãmânã, poliþiºtii rutieri craioveni au acþionat
pentru prevenirea accidentelor de circulaþie generate de nerespectarea de cãtre conducãtorii auto a regimului legal de vitezã, precum ºi
pentru conºtientizarea acestora ºi a pasagerilor cu privire la importanþa purtãrii centurii de siguranþã. În plus, s-a urmãrit depistarea ºi
sancþionarea conducãtorilor auto care folosesc telefonul mobil în
timpul mersului fãrã dispozitiv„mâini libere”.
În cadrul acestor activitãþi, au fost constatate ºi aplicate 77 sancþiuni contravenþionale în valoare totalã de peste 10.000 lei.
Dintre acestea, 68 au fost aplicate ºoferilor
care conduceau autovehicule cu vitezã neregulamentarã, iar alte 21 de sancþiuni unor
conducãtori auto sau pasageri care nu purtau centurile de siguranþã. De asemenea,
poliþiºtii au sancþionat ºi 6 conducãtori auto
care au folosit telefonul mobil în timpul mersului fãrã dispozitiv„mâini libere”, dupã cum
au precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Recomandãri pentru circulaþie
în condiþii de iarnã
În plus, þinând seama de atenþionãrile
meteorologice pentru perioada urmãtoare,
care presupun mãsuri suplimentare pentru
creºterea gradului de siguranþã rutierã ºi prevenirea eventualelor accidente de circulaþie,
conducerea Inspectoratului de Poliþie a Ju-

deþului Dolj a luat decizia creºterii numãrului de poliþiºti rutieri prezenþi pe arterele de
circulaþie din municipiu, dar ºi pe drumurile
din judeþ. Echipajele de poliþiºti prezente în
trafic au ca principalã misiune monitorizarea stãrii drumurilor ºi efectuarea de controale, în special a autovehiculelor de transport mãrfuri, pentru verificarea echipãrii
acestora cu anvelope de iarnã. Poliþia rutierã
avertizeazã conducãtorii auto sã adapteze
viteza de deplasare la condiþiile de drum, ºi
anume carosabil acoperit parþial cu zãpadã,
gheaþã sau polei, echiparea autovehiculelor
cu anvelope specifice sezonului de iarnã devenind astfel obligatorie. De asemenea, poliþiºtii de la rutierã îi vor ajuta pe conducãtorii auto cu sfaturi preventive în ceea ce priveºte adoptarea unui comportament rutier
defensiv, pentru evitarea oricãrui pericol cauzat de condiþiile meteo-rutiere. „Recomandãm tuturor conducãtorilor auto care pornesc la drum sã verifice înainte starea drumurilor pentru itinerariul de deplasare
ales, sã circule cu vitezã redusã, chiar dacã
starea drumului poate pãrea bunã iniþial,
deoarece de-a lungul traseului pot apãrea
porþiuni cu gheaþã sau zãpadã. Este necesarã ºi verificarea bateriei ºi a stãrii instalaþiei de iluminat, ele fiind de ajutor în
trafic, dar ºi în situaþia în care se rãmâne
blocat pe sectoarele de drum pe care nu sa îndepãrtat în timp util zãpada cãzutã din
abundenþã. Mai ales în aceastã perioadã
recomandãm conducãtorilor auto sã nu
parcheze pe partea carosabilã, astfel încât
sã dea posibilitatea utilajelor de deszãpezire sã funcþioneze în condiþii normale”, a
precizat inspector principal Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

În cursul zilei de sâmbãtã, 27 decembrie,
în urma activitãþilor specifice desfãºurate,
poliþiºtii din cadrul Secþiei 2 Poliþie Craiova
l-au depistat ºi introdus în arestul IPJ Dolj,
pe Viorel Mihail, de 37 de ani, din comuna
Cerãt, pe numele cãruia magistraþii Tribunalului Dolj au emis douã mandate de executare
a pedepsei închisorii, fiind condamnat la 4
ani ºi 6 luni închisoare, respectiv 2 ani închisoare, pentru fapte de evaziune fiscalã.
În plus, pe 23 decembrie, poliþiºtii din Serviciului Investigaþii Criminale ºi Secþiei 6 Poliþie Craiova împreunã cu jandarmi din cadrul
IJJ Dolj l-au depistat ºi introdus în arestul

IPJ Dolj pe Gheorghe Nistor, de 25 de ani,
din Craiova, pe numele cãruia autoritãþile din
Franþa au emis un mandat european de arestare. Tânãrul era cãutat pentru sãvârºirea pe
teritoriul acestei þãri, în cursul anului 2014, a
infracþiunilor de proxenetism grav în bandã
organizatã, trafic de fiinþe umane în bandã
organizatã, furturi în bandã organizatã ºi primire de bunuri necuvenite în bandã organizatã, fapte prevãzute de codul penal francez.
„Craioveanul a fost prezentat Parchetului
de pe lângã Curtea de Apel Craiova care a
emis ordonanþã de reþinere pentru 24 ore.
Ulterior acesta a fost prezentat magistraþilor
Curþii de Apel Craiova care au dispus arestarea preventivã a acestuia pentru 30 de zile, în
vederea demarãrii procedurilor de extrãdare
a acestuia”, ne-a declarat inspector principal
Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Accident cu doi rãniþi la Pieleºti
Douã persoane au fost rãnite în urma unui
accident petrecut sâmbãtã, în apropierea comunei Pieleºti. Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, evenimentul s-a petrecut în jurul orei 12.30,
pe D.N. 65, la km. 10, în afara localitãþii Pieleºti. Din primele cercetãri ale poliþiºtilor rutieri
s-a stabilit faptul cã Savarel Vîlceanu, de 47 de
ani, din Craiova, în timp ce conducea un autoturism Fiat dinspre Craiova cãtre Balº, nu s-a
asigurat la schimbarea direcþiei de mers cãtre
stânga pentru a intra în curtea unei societãþi comerciale ºi a intrat în coliziune cu un autoturism
Skoda, condus din sens opus de Ionel Vidican,
de 62 de ani, din Timiºoara. În urma impactului
douã persoane au fost rãnite, Dan Ruºeþ, de 40
de ani ºi Bucureºteanca Ruºeþ, de 42 de ani,
ambii din Craiova, pasageri în primul autoturism, victimele fiind transportate la Spitalul Cli-

nic Judeþean de Urgenþã Craiova pentru îngrijiri. „În urma testãrii cu etilotestul s-a stabilit cã
ºoferii celor douã autovehicule nu se aflau sub
influenþa bãuturilor alcoolice. În cauzã s-a întocmit dosar penal sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de vãtãmare corporalã din culpã”, nea declarat purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, inspector principal Alin Apostol.
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Judeþul Dolj, sub ameninþarea viscolului
Ninsoare puternicã ºi posibile intensificãri ale
vântului – acesta este prognoza meteo în urmãtoarele ore. Potrivit meteorologilor, în Craiova ar urma
sã se depunã un strat de 15 cm de zãpadã, în timp ce
în restul judeþului stratul ar putea ajunge la 20 de
cm. Cel mai mare pericol îl reprezintã însã viscolul
care ar putea sã afecteze serios circulaþia pe drumurile publice. În condiþiile accentuãrii fenomenelor
meteorologice, ministrul Afacerilor Interne, Gabriel
Oprea, a convocat, ieri-dimineaþã, Comitetului Naþional pentru Situaþii Speciale de Urgenþã, ºedinþa
desfãºurându-se în sistem de videoconferinþã cu
prefecþii ºi reprezentanþii structurilor teritoriale de
ordine ºi siguranþã publicã.
menþionat cã, la nivel naþional,
sunt mobilizaþi zilnic 4.900 pompieri ºi alþi 5.000 sunt în rezervã.
Jandarmeria dispune zilnic de
6.700 de oameni, printre care 250
de jandarmi montani. La aceºtia
se adaugã 14.000 de poliþiºti aflaþi
la datorie.
Începând de asearã ºi pânã astãzi, la ora 20.00, judeþul Dolj se
aflã sub avertizare cod galben de
ninsoare, iar autoritãþile sunt în
alertã. Prefectul de Dolj, Sorin
Rãducan, a discutat, ieri, în cadrul
videoconferinþei, cu reprezentanþii instituþiilor ce au un rol important în gestionarea situaþiilor de
urgenþã, dar ºi cu cei de la drumuri, CEZ, Gaze ºi Termo. De altfel, ºi Ministrul Afacerilor Interne
a transmis populaþiei sã evite, pe
cât posibil, circulaþia, atât timp cât
vremea este nefavorabilã. În situaþiile absolut necesare, recomandarea pentru conducãtorii auto care
pleacã la drum este sã aibã carburant suficient, sã aibã o rezervã de
apã ºi hranã, pentru cã existã ris-

cul apariþiei unor blocaje în trafic
cauzate de viscolul puternic.
Ministrul Gabriel Oprea a solicitat ca Poliþia Românã sã fie prezentã în trafic ºi sã ajute la fluidizarea circulaþiei, iar, în cazul în care
pe anumite segmente de drumuri
nu se mai poate circula în siguranþã, acestea sã fie închise fãrã
niciun fel de reþinere, dar cu condiþia informãrii ºoferilor.

În noaptea de Revelion
, temperaturile vor scãdea
la minus 15 grade Celsius
Zilele urmãtoare, temperaturile
vor scãdea foarte mult, urmând ca
în noaptea de Revelion, mercurul
din termometre sã arate minus 15
grade Celsius la Craiova. În aces-

te condiþii, o atenþie deosebitã se
va acorda persoanelor fãrã adãpost, care, de obicei, în aceastã
perioadã a anului, au de suferit din
cauza gerului. Primãriile trebuie sã
aibã în vedere asigurarea unor spaþii de cazare temporare pentru aceste persoane. De altfel, poliþiºtii ºi
jandarmii care se aflã în misiuni de
patrulare, dar ºi serviciile de ambulanþã, au în aceastã perioadã ºi
responsabilitatea de a aduna aceste persoane de pe strãzi, astfel încât sã fie evitate situaþiile regretabile care pot surveni din cauza frigului. Autoritãþile au atras atenþia
ºi asupra importanþei menþinerii în
stare de funcþionare a utilitãþilor –
apã, gaze, electricitate.
Ministrul Afacerilor Interne a

Peste 2.500 de intervenþii
ale medicilor de la SMURD,
de Crãciun
În ceea ce priveºte perioada
Crãciunului, la nivelul întregii þãri
au fost înregistrate 2.528 de inter-

venþii ale medicilor ºi paramedicilor SMURD ºi alte 160 de intervenþii ale pompierilor inspectoratelor pentru situaþii de urgenþã la
incendii ºi descarcerãri. În aceastã perioadã au fost constatate
1.076 de infracþiuni, dintre care 447
în flagrant. Pentru aceste fapte
penale sunt cercetate peste 1.200
de persoane, mai multe decât în
aceeaºi perioadã a anului trecut,
când erau cercetate 1.047 de persoane, pentru comiterea a 783 infracþiuni.
RADU ILICEANU

Urgenþa Spitalului Judeþean, aglomeratã de cazurile sociale
Aproape 300 de persoane au ajuns la Urgenþa Spitalului Judeþean din Craiova în
zilele de Crãciun. Oamenii s-au aºezat la masa de sãrbãtori ºi au mâncat din toate
preparatele fãrã sã mai þinã cont de tratamentul sau regimul alimentar prescrise
de medici, iar 40 dintre ei au fost internaþi. În a doua zi de Crãciun, ºi elicopterul
SMURD s-a ridicat de la sol pentru a prelua un pacient cu afecþiuni cardiace de la
Calafat. Marea problemã sunt însã cazurile sociale care pur ºi simplu se instaleazã
în sala de aºteptare a UPU ºi aglomereazã activitatea medicilor.

Potrivit purtãtorului de cuvânt al Spitalului
Judeþean, dr. Cristina Geormãneanu, la Urgenþã au ajuns 276 de persoane, iar 42 dintre acestea au avut nevoie de internare. În cele mai multe
cazuri a fost însã vorba de urgenþele minore,
pacienþi care au fãcut abuz de alimente sau au
mâncat dezordonat. „Au fost ºi pacienþi cronici
care ºi-au neglijat tratamentul ºi regimul dietetic, hiposodat sau hipoproteic, ºi au fãcut diferite decompensãri”, a explicat dr. Cristina Geormãneanu. În cele trei zile de Crãciun, medicii
au avut de îngrijit ºi victime ale agresiunilor fizice ºi din accidente rutiere. „Faþã de alþi ani, au
fost mai puþine afecþiuni fizice. Între 24 ºi 26
decembrie au fost 21 de cazuri, mai puþine decât în alþi ani ºi nu aºa de grave. Nici accidente
nu au fost aºa de multe, în jur de 20, cu victime”, a mai spus medicul Geormãneanu. În a
doua zi de Crãciun, elicopterul SMURD Craiova s-a ridicat de la sol pentru a prelua un pacient cu probleme cardiace de la Calafat.

Stau cu nopþile în sala de aºteptare
O realã problemã sunt însã persoanele fãrã
adãpost care stau cu nopþile în sala de aºteptare
a Urgenþei. Medicii spun cã prezenþa lor acolo
este toleratã, dar cã totuºi le aglomereazã activitatea. Cel mai grav este faptul cã nimeni nu se
preocupã pentru preluarea ºi internarea lor.
„Douã cazuri sociale sunt la noi în observator
ºi urmeazã sã se facã demersurile pentru a fi
preluaþi. Aceste persoane au fost evaluate din
punct de vedere medical, sunt conºtiente ºi nu
au nici un fel de problemã medicalã. Problema

lor este una socialã ºi trebuie sã fie preluaþi în
centre specializate”, a spus dr. Cristina Geormãneanu. Tot în sala de aºteptare a UPU vin sã se
adãposteascã ºapte persoane care, deºi sunt internate într-un adãpost social, pleacã de acolo pe
timpul nopþii. Sala de primiri este încãpãtoare,
dar nu are aceastã funcþie de a adãposti oamenii cu probleme sociale. Noi totuºi îi primim, nu îi dãm afarã, b, din contrã, le dãm
mâncare ºi un ceai cald, iar ei ºi-au creat o
obiºnuinþã”.

„Noi, medicii de la UPU,
facem tot ce putem”
Medicul Cristina Geomãneanu atrage atenþia cã aceste persoane trebuie sã fie îngrijite
mai bine în aºezãmintele sociale deoarece
acum, pe timpul iernii, riscurile la care acestea
sunt supuse sunt mai mari. „Eu mã întreb totuºi cum dorm liniºtiþi cei care se ocupã de
aceºti oameni? Noi, medicii de la UPU, facem
tot ce putem, îi evaluãm ºi încercãm sã îi plasãm în centre sociale, dar din pãcate, nu vedem acelaºi interes din partea celor care ar
trebui sã se ocupe de ei. ªi chiar ar trebui sã se
ocupe mai mult acum, în aceastã perioadã a
anului când riscul de a se îmbolnãvi este ºi
mai mare”. Dr. Cristina Geomãneanu a menþionat faptul cã majoritatea, fiind consumatori
de alcool, sunt foarte expuºi la hipotermii a
cãror instalare este grãbitã de alcool. Ei pot sã
sufere leziuni grave, degerãturi care pot duce
la amputarea membrelor sau la deces.
LAURA MOÞÎRLICHE
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corespondenţă din Viena

Sărbători
româneşti
la Viena
Nu merg în mod obişnuit la biserici atunci când sunt în Craiova,
însă intru în ele când mi-amintesc
de rude, prieteni care au plecat din
viaţa asta şi mă rog pentru ei. De
obicei, bănuiesc, oamenii intră să
ceară ajutor divinităţii atunci când
le merge greu şi o fac pentru ei înşişi, uitând cel mai adesea că trebuie să ne rugăm pentru celălalt,
pentru Străin. Cine are chef s-o
facă? Dar poate că oamenii se roagă pentru oameni, ce ştiu eu? Wittgenstein spunea că religia creştină
e „doar pentru acela care are nevoie de un ajutor nemărginit, adică nu-

tele servicii şi ritualuri religioase –
care au rostul lor, fireşte. Multe biserici se închid în Occident – şi nu
pentru că preoţii nu ţin pasul cu
vremurile –, deşi unii vorbesc de
un marketing al Bisericii contemporane , ci pentru că oamenii nu
mai găsesc necesar să facă act de
credinţă în epoca „religiei în limitele raţiunii” (Kant), când apar şi alte
instituţii etice decât biserica. Însă,
ajunge cu palavrele intelectuale, altceva vreau să vă spun.
De ziua naşterii Domnului am
vrut să ajung la biserica ortodoxă
de pe Simmeringerstrasse, 161,

mai pentru acela care simte o mizerie nesfârşită” şi sesiza faptul că
„ura dintre oameni provine din faptul că ne izolăm unii de alţii”. Or,
tocmai asta face Biserica: adună
oamenii laolaltă, în numele a ceea
ce Kierkegaard numea credinţă,
adică pasiune, tocmai ceea ce înţelepciunea nu posedă. Îl înţeleg pe
Mircea Canţăr atunci când spune
recent că „Nevrednicia unor preoţi
e la fel de vinovată de întreaga paloare religioasă, în absenţa stilului
şi gustului bun. Creştinismul declară, de pildă, că nu poţi funcţiona în
această lume după regulile ei, ci
după regulile celui care a creat-o.
Dar cine mai ţine cont de aşa ceva”,
dar îl asigur că nu asta e totul. Aş
putea să-i „replic” doar cu un vers
din Eminescu („Credinţa zugrăveşte
icoanele-n biserici”), dar e mai bine
s-o spun direct: oamenii se pot dispensa de ritual, dacă adâncul fiinţei
lor e atras irezistibil de ceea ce putem numi o chemare tainică spre
viaţa lui Cristos, care nu este, ne
asigură Leszek Kolakowski, „o manifestare a puterii stăpânitoare. Slava
sa este pentru cei care o pot discerne şi nu pentru lume. Puterea sa
stă în absenţa forţei.” Această absenţă a forţei pe care naşterea şi
moartea lui Cristos au relevat-o, ca
şi suferinţa luată asupra sa, îi face
pe oameni să creadă, iar nu diferi-

fondată în anul 2001, şi unde în
iunie 2003 s-a oficiat prima slujbă. A trebuit să treacă aproape cinci
secole de când românii ortodocşi
din Viena au cerut şi au primit biserica lor. O istorie încărcată de
greutăţi şi piedici cărora li s-a dat
un răspuns în cinci secole, în bună
parte datorită problemei politice din
Transilvania, acolo unde saşii ar-

deleni erau în graţiile Imperiului
Habsburgic şi unde ortodocşii se
bucurau de prea puţine libertăţi, iar
presiunile imperiale tindeau să-i
convertească la catolicism. Ştim
ce s-a întâmplat cu mutaţia suferită prin apariţia greco-catolicilor,
aşa că trecem. Abia în 1781, Iosif

al II-lea a
s emnat un
edict prin care
s e s tabilea
egalitatea în
drepturi dintre
catolici, protestanţi şi ortodocşi. La bisericile ortodoxe din Viena se putea face slujba în română
şi greacă, iar Catedrala Sfintei
Treimi a fost construită între 17821786 ca lăcaş de cult al grecilor şi
românilor, dar a devenit măr de
ceartă pe la 1900, iar acum este
sediul Mitropoliei Austriei şi a Exarhatului Ungariei şi a Europei Centrale. Biserica Sf. Gheorghe a fost
ridicată în 1803-1806, pe strada
Grecilor, dar în timp secesiunea sa produs, a devenit a grecilor, iar
românii s-au separat în perioada
interbelică. Cum nu am reuşit să
ajung la biserica din Simmeringerstrasse, am redescoperit (mai trecusem pe acolo anul trec ut, în
fugă) capela din Loewelstrasse 8,
la nici cinci minute distanţă de Cancelaria Aus triei, paralel cu Volksgarten, în clădirea palatului Dietrischstein, unde se mai află ambasada statului Liechtenstein. E o
c lădire c are c uprinde inc lusiv
apartamente particulare, iar capela s-a amenajat în 1906, când la
Viena erau, oficial, câteva sute de
români ortodocşi care simţeau nevoia unui loc de rugăciune. Primarul de atunci, Karl Lueger, a ajutat
micuţa comunitate româneas că
pentru a primi acest sediu, dar cum
capela devenise cu timpul neîncă-

pătoare, deşi întreţinerea ei a fost
mai mereu prilej de poticnire, mulţi
se gândeau la una mai încăpătoare. Era un impediment, însă: nu
erau bani. Românii sunt mici la Viena, amintiţi-vă drumurile lui Mihai
Viteazul pentru a primi sprijin de la
curtea imperială, dar şi călătoriile

lui Tudor Vladimirescu, pe vremea
când lucra la boierul Glogoveanu,
în interes negustoresc.
Capela din palatul Dietrichstein
a fost bombardată în cel de-al Doilea Război Mondial şi a fost refăcută, culmea, cu sprijinul statului
comunist în 1951. Pictorul Eugen
Profeta este cel care a făcut o pictură murală, iar cardinalul Franz
Koenig a numit-o „capela sixtină a
românilor”. Regele Carol, Regina
Maria, principesa Ileana, dar şi Lucian Blaga,Tudor Arghezi sau Ioan
Alexandru s-au închinat acolo. Trebuia să mai treacă ani până la momentul construirii unei biserici a
românilor ortodocşi în Viena şi acel
an a fost 2001, însă în primăvara
lui 2014 credincioşii români din Viena au primit un dar neaşteptat (însă
bine „negociat”): spaţiul din catedrala catolică „Sf. Anton de Padua”,
care risca să fie închisă din lipsă de
enoriaşi. Aici, în Occident, credinţa pare să fie din ce în ce mai „timi-

a numit „umanism secular”. Mai
mult, oamenii obişnuiţi au ajuns să
folosească „religie” în contexte care
nu au nimic de-a face cu dumnezei
sau forţe inefabile. Ei spun că americanii fac o religie din Constituţia lor,
şi că pentru unii oameni baseball-ul
este o religie». Drepturile omului vs.
Dreptatea Domnului în faţa unui tribunal imaginar unde omul dispune:
Dumnezeu absent nu mai are nimic
de spus. Oare aşa să fie?
Am fost aşadar în ajunul Crăciunului la această nouă biserică românească din Pouthengasse nr. 16,
unde au venit poate 70 de persoane, adulţi şi copii. Pentru o clipă am
crezut că am greşit adresa: interiorul era cât se poate de catolic, masiv, oarecum rece, dar cu icoane şi
un altar ortodox, chiar dacă acestea nu dau încă amprenta definitivă
a bisericilor tradiţionale româneşti.
După slujba de utrenie, copiii au
cântat colinde româneşti, cu vocile
lor pure care aduceau ţara aici, au
primit cadouri şi chiar bani de la

dă”, sau cel puţin biserica este în
involuţie. T răim în vremea unui
„umanism secular”, în care diferitele religii par să coabiteze, dar şi
să devină doar „o afacere personală” interpretată după cum crede fiecare de cuviinţă, legiferată, poate
surprinzător pentru noi, de o Curtea Supremă a SUA, aşa cum arată
Richard Dworkin în ultima sa carte, „Religia fără Dumnezeu”: «Curtea, solicitată să interpreteze garanţia
Constituţiei la „exerciţiul liber al religiei” în alt caz, a declarat că există multe religii care înfloresc în Statele Unite, dar care nu recunosc un
dumnezeu, incluzând ceva ce Curtea

preot şi se bucurau după ce colindaseră o zi întreagă prin oraş. Cei
peste 70.000 de români trăitori în
Austria (dintre care aproximativ
15.000 sunt rezidenţi), care locuiesc
în Viena, Graz, Linz, Klagenfurt şi
unde sunt parohii româneşti, pot
merge acum mai liniştiţi la slujba
Naşterii Domnului. Vă urez şi eu,
cu gândurile îndreptate spre cei din
ţară, sărbători fericite, iar „Cuvântului libertăţii”, unde am scris aproape zilnic timp de cinci ani de zile, la
mulţi ani la aniversarea unui sfert
de veac de apariţie neîntreruptă şi
baftă în următorii cinci luştri.
Şi nu uitaţi: nu vă izolaţi.
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Concertul de Anul Nou de la Viena, dirijat de
Zubin Mehta, va fi transmis în direct de TVR 1
Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena va
fi dirijat în 2015 de Zubin Mehta şi va putea fi urmărit
în peste 80 de ţări, a informat recent, Sony Classical,
casa de discuri care va realiza înregistrarea acestui
eveniment artistic. „Prin această nouă invitaţie, orchestra aduce un omagiu nu numai unuia dintre principalii dirijori ai timpului nostru, ci şi marelui umanist
Zubin Mehta”, se precizează într-un comunicat de
presă de la Sony Classical, citat de EFE şi preluat de
Agerpres.
„Va fi pentru a cincea oară când maestrul Mehta va
fi pe podium, aşa cum s-a întâmplat şi la concertele
de Anul Nou din 1990, 1995, 1998 şi 2007”, adaugă
sursa menţionată. Dirijorul indian, născut la Bombay
în 1936, are o îndelungată colaborare cu ansamblul
artistic din capitala austriacă, începută în 1961. În
2001 el a fost numit membru de onoare al Filarmonicii din Viena.
Pe 1 ianuarie 2015, Concertul de la Viena va fi transmis în direct de TVR 1, cu începere de la ora 12.15,
bucuria muzicii clasice fiind adusă în casele telespectatorilor de muzicologul Claudia Spătărescu. „Concertul de Anul Nou de la Viena demonstrează şi anul
acesta că muzica poate fi gustată timp de două ore şi
jumătate în fragmente mici, pline de umor şi fantezie,
interpretate cu stil, idei şi o acurateţe impecabilă. Ca
de obicei, valsurile lui Johann Strauss sunt preferatele Filarmonicii din Viena, însă, sub îndrumarea dirijorului Zubin Mehta, unul dintre cei mai iubiţi dirijori ai
momentului, vom asculta şi lucrări de Eduard Strauss,
Josef Strauss sau Franz von Suppe. Nu rataţi începutul Anului Nou în atmosfera de poveste a Vienei
muzicale de secol IX!”, se precizează pe site-ul TVR.

Primul concert de Anul Nou a avut loc la Viena la
31 decembrie 1939, ediţiile următoare fiind organizate în prima zi a fiecărui nou an. Din 1959, concertul
din Sala de Aur de la Musikverein este difuzat în direct de televiziunea austriacă (ORF) şi preluat de reţeaua Eurovision. Repertoriul variază, dar include întotdeauna valsul „Dunărea Albastră” al lui Johann
Strauss şi se încheie cu „Marşul Radetzky”.
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Recital de pian
susţinut de Adela Liculescu
Ultimul eveniment muzical
al anului la Filarmonica „Oltenia” are loc astă-seară, cu
începere de la ora 19.00. Este
vorba despre un recital de
pian susţinut de tânăra Adela
Liculescu, cu lucrări de Ludwig van Beethoven – Sonata
în Do minor, op. 111, Claude
Debuss y – „Reflets dans
l’eau” din ciclul „Images” şi
Franz Liszt – Sonata în Si
minor. Un bilet costă 10 lei,
însă elevii, studenţii şi pensionarii îl pot achiziţiona la jumătate de preţ.
Adela Liculescu s-a născut la Craiova, în anul 1993,
şi a început studiul pianului
la vârsta de patru ani. Este
absolventă a Liceului de Arte
„Marin Sorescu” din oraşul
natal, unde a fost îndrumată
de profesorii Mariana Ilie şi
Mihai Ungureanu, s tudiile
superioare urmându-le la Viena, la
Universitat fur Musik und darstellende Kunst (clasa prof. Martin Hughes ). A participat la mai multe
ediţii ale unor cursuri de măiestrie
interpretativă, unde s-a perfecţionat cu reputaţi pianişti. A susţinut
recitaluri şi concerte pe scene re-

numite din ţară şi din străinătate,
iar c a bursieră SoNoR o (2010,
2011, 2012), precum şi ca laureată a Concursului „Premiile Orange pentru tineri muzicieni”, a avut
ocazia să interpreteze muzică de
cameră în compania unor muzicieni
consacraţi.

„Micii meşteri mari”: Îşi dezvoltă spiritul
antreprenorial prin valorizarea tradiţiilor!
În loc să le arunce, pot să le înfrumuseţeze, să le redea utilitatea şi, mai
mult, chiar să obţină nişte bani din vânzarea lor, într-o vreme în care produsele handmade sunt la mare căutare! Este vorba de diverse obiecte vechi, aparent fără nici o valoare, ca şi de materiale avute la îndemână în gospodăriile
din mediul rural, pe care 30 de tineri români şi bulgari le vor „reinventa” la
atelierele practice de creativitate şi meşteşuguri tradiţionale din cadrul proiectului „EU creativ: Micii meşteri mari”. Derulat între 1 noiembrie 2014 şi 1
noiembrie 2015, prin programul european Erasmus+, acesta mai oferă şansa
tinerilor – proveniţi din familii care se confruntă cu dificultăţi materiale – să
se implice într-o serie de activităţi culturale, educative, sportive şi distractivrecreative bazate pe educaţie non-formală, ca şi pe deprinderea unor abilităţi
şi dezvoltarea spiritului antreprenorial, care i-ar putea ajuta apoi să îşi găsească mai uşor un loc de muncă şi să îşi îmbunătăţească situaţia financiară.
Principalele motive ale propunerii de desfăşurare a proiectului
„EU creativ: Micii meşteri mari”

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Nemaipomenit de darnic
a fost Moş Crăciun anul ăsta,
Popescule, ne-a scăpat de
Băsescu!

au la bază două realităţi ale ultimilor ani. Una, îngrijorătoare, priveşte rata şomajului în rândul tinerilor, în special al celor din mediul
rural. Cealaltă es te nevoia de a
redescoperi valorile autentice ale
satului, până nu demult uitate şi
cons iderate chiar demodate. Cel
mai evident exemplu că, uşoruşor, începem să punem din nou
preţ pe autohton şi pe handmade
este numărul în c reştere al târgurilor de produse tradiţionale, în
care oamenii caută să cumpere
direct de la producător, se interesează de sursa de provenienţă,
reţeta folosită. Atelierele de artă
dedic ate învăţării meşteşugurilor
(olărit, cusut, împletit) atrag din
ce în ce mai mulţi pasionaţi, muzeele de etnografie devin tot mai
actuale prin demonstraţii, spectacole, expoziţii de unelte, obiecte
de uz c as nic , fotografii vechi.
Ţinând cont de aceste realităţi,
Asoc iaţiile „EU vreau” din România şi „AVE” din Bulgaria au decis
să deruleze împreună acest proiect bilateral, având ca scop în-

curajarea potenţialului creator al
tinerilor ş i a spiritului antreprenorial prin valorizarea tradiţiilor.

Vor folosi materiale avute
la îndemână în gospodăriile
din mediul rural
Participanţi sunt 30 de tineri din
mediul rural – 15 din judeţul Dolj
şi 15 din zona loc alităţii Vidin –,
cu vârste cuprinse între 13 ş i 18
ani, proveniţi din familii cu posibilităţi materiale precare, pentru
care şansele de a îngroşa rândurile şomerilor, odată cu finalizarea studiilor şcolare, s unt foarte
cresc ute, totodată tineri cu dragoste şi respect pentru valorile tradiţionale. Între alte activităţi –
workshop-uri de dezvoltare personală, jocuri sportiv-educative,
crearea unui mini-magazin online, deschiderea unei expoziţii cu
creaţii handmade, cine cu specific tradiţional, vizite la obiec tive
cultural-turistice, drumeţii etc . –,
proiectul propune desfăşurarea
unor ateliere meşteşugăreşti. În
cadrul aces tora, tinerii vor învăţa

să realizeze diverse obiec te cu valoare estetică şi funcţională din
materiale avute la îndemână în
gospodăriile din mediul rural, obiecte pe c are le-ar putea mai apoi
valorific a, punând astfel bazele
unei activităţi antreprenoriale. Aşa
sunt arta c onfecţionării de bijuterii, cusăturilor tradiţionale, picturii pe lemn şi sticlă, împletitului
cu aţă sau cu nuiele, realizării de
păpuş i, de tablouri din pănuş ă şi
materiale textile, de diverse decoraţiuni etc . Cu lucrările rezultate
în urma des făşurării atelierelor,
tinerii vor realiza o expoziţie cu
vânzare, însoţită de demonstraţii
practice.

Conştientizaţi asupra valorilor
tradiţionale şi încurajaţi
să practice meşteşuguri
Prin participarea la aceste activităţi, tinerii nu numai că îşi vor
îmbunătăţi abilităţi, competenţe şi
aptitudini ca încrederea în s ine,
spiritul creativ şi simţul artistic, ci
vor dobândi altele noi, precum o
atitudine de respect pentru diver-

sitatea culturală, abilităţi lingvistice şi digitale, competenţe de management, orientarea pentru carieră etc. Totodată, prin participarea la atelierele practice de creativitate şi meşteşuguri tradiţionale vor fi c onştientizaţi asupra valorilor tradiţionale şi vor fi încurajaţi s ă prac tic e meşteş uguri,
ceea ce – consideră iniţiatorii proiectului – le va s pori şansa de a-şi
găsi un loc de muncă în viitorul
apropiat. Activităţile – toate susţinând şi promovând educaţia nonformală şi voluntariatul – se vor
desfăşura în Calafat ş i Vidin (Bulgaria), zone în care populaţia încă
mai practică meşteşugurile tradiţionale, dar în care există în continuare şomaj în rândul tinerilor.
La final, c ei 30 de tineri vor primi
Certificatul Youthpass.
Parteneri ai proiectului „EU creativ: Micii meşteri mari” s unt
Muzeul Olteniei, A.P. L.O. M.B.,
Casa de Cultură şi Muzeul de Artă
şi Etnografie din Calafat şi Casa
de Cultură „Sfânta Teofana Basarab” din Vidin.
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Operaþiunea de salvare
a pasagerilor de pe un feribot
care a luat foc, îngreunatã
de vremea rea
Sute de persoane erau încã blocate ieri, la începutul dupã-amiezii, în condiþii meteorologice infernale, la bordul feribotului „Norman
Atlantic”, cuprins de un incendiu
în cursul nopþii în Marea Adriaticã, în strâmtoarea Otranto, între
Grecia ºi Italia, la 35 de mile marine nord de insula Corfu. Pânã ieri
dupã-amiazã nu se înregistrase nici
o victimã, dar operaþiunile de salvare a celor 422 de pasageri ºi 56
de membri ai echipajului, în care
sunt implicate elicoptere ºi nave
atât din Grecia, cât ºi din Italia, se
desfãºurau cu dificultate din cauza
condiþiilor meteorologice extrem de
vitrege — ploaie torenþialã, grindinã, vânt puternic, care provoacã
valuri înalte de ºase metri. Agenþia
France Presse scria cã majoritatea
pasagerilor sunt greci, dar menþioneazã ºi italieni, francezi, albanezi,
germani, britanici, ruºi, danezi ºi
olandezi. Portalul albeu.com, care
citeazã presa elenã, publicã o listã
mai amplã, pe care figureazã ºi un
român, precum ºi turci, afgani, bulgari, irakieni, elveþieni, ucraineni
ºi alte naþionalitãþi. Marina militarã italianã a trimis trei elicoptere, iar paza de coastã italianã douã
bãrci pentru a ajuta la salvarea
pasagerilor aflaþi pe feribotul cuprins de foc, scrie agenþia EFE.
Potrivit EFE, 150 de persoane fuseserã mutate deja în bãrci de salvare pânã ieri dupã-amiazã. Incendiul a izbucnit în cursul nopþii de
sâmbãtã spre duminicã, în garajul
feribotului, unde se aflau 222 de
vehicule, ºi s-a extins rapid pe vas.
Cauzele nu sunt cunoscute. Nava
„Norman Atlantic” este sub pavilionul Italiei, dar aparþine liniei de
feribot elene ANEK. Ea plecase din
portul grec Patras spre portul Ancona din Italia.

Afganistan: NATO pune capãt
rãzboiului, dar insurecþia
continuã
Forþa de luptã a NATO (ISAF)
ºi-a coborât drapelul ieri, marcând
retragerea sa definitivã din Afganistan, însã insurecþia talibanilor
nu slãbeºte dupã 13 ani de intervenþie militarã a Alianþei NordAtlantice, comenteazã France
Presse. Comandantul ISAF, generalul american John Campbell, a
fãcut un bilanþ pozitiv al acþiunilor militare ale NATO în aceastã
þarã. „Împreunã, noi i-am ridicat
pe afgani deasupra tenebrelor ºi a
disperãrii ºi le-am dat speranþã
pentru viitor”, a spus el. „Cei 13
ani ai misiunii americane ºi ai
NATO au fost un eºec absolut în
Afganistan. Ceremonia de astãzi
marcheazã eºecul lor”, i-a replicat, prin intermediul AFP, purtãtorul de cuvânt al insurgenþilor,
Zabihullah Mujahid. El a repetat
condiþiile puse de talibani pentru
orice negociere a pãcii. „Nu vom
avea convorbiri de pace în prezenþa trupelor NATO în Afganistan”,
a spus Mujahid. Forþele de securitate afgane, cu un efectiv de
350.000 de oameni, vor asigura de
acum singure securitatea þãrii în
faþa talibanilor, care au guvernato între anii 1996 ºi 2001. Ele vor fi
ajutate de o misiune a NATO, codificatã „Sprijin hotãrât”, cu un
efectiv de 12.500 de persoane, care
vor continua sã consilieze ºi sã
antreneze militarii afgani.
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A vion al companiei malaysiene AirAsia
cu 162 de oameni la bord s-ar fi prãbuºit
în largul insulei indoneziene Belitung
Un avion de tip Airbus
A320-200 aparþinând
companiei malaysiene
low-cost AirAsia cu 162
de persoane la bord (155
de pasageri ºi 7 membri
ai echipajului) a dispãrut
ieri între Indonezia ºi Singapore, au anunþat autoritãþile locale ºi compania,
relateazã AFP. Anterior,
pilotul avionului ceruse
sã „devieze” de la planul
de zbor din cauza condiþiilor meteorologice nefavorabile. Dupã cum a
declarat ºeful departamentului de relaþii publice al Serviciului de salvare al Indoneziei, Supriandi Minggu, citat de Ria
Novosti, zborul QZ8501
s-ar fi prãbuºit în largul insulei indoneziene Belitung, dupã ce s-a confruntat cu turbulenþe.
„Avionul Airbus A320 al companiei AirAsia —
care efectua zborul QZ 8501, din Surabaya în
Singapore — a cãzut în apele din apropierea
insulei Belitung” — a spus Supriandi Minggu
pentru ziarul local „Republika”. La bordul avionului se aflau 156 de indonezieni, 3 sud-coreeni, un francez, un malaysian ºi un cetãþean al
Singapore, potrivit AirAsia. Este vorba despre
138 de pasageri adulþi, 16 copii ºi un sugar.
Cercetând listele de pasageri ale avionului dispãrut a reieºit cã 23 de persoane care se înregistraserã pentru acest zbor nu s-au îmbarcat,
din motive deocamdatã neclarificate, potrivit
publicaþiei „Strait Times”. Printre acestea se aflã
11 bãrbaþi, 8 femei ºi 4 copii. Ministerul Transporturilor al Indoneziei nu a confirmat deocam-

datã prãbuºirea aeronavei AirAsia. „În acest
moment, nu putem afirma nimic cu tãrie, cu
excepþia faptului cã s-a pierdut comunicarea cu
avionul”, a declarat directorul general al aviaþiei
civile indoneziene, Djoko Murjatmodjo, pentru
publicaþia localã „Detiko”, citatã de Ria Novosti.
Zborul QZ8501 a pãrãsit aeroportul internaþional Juanda din Surabaya, pe insula indonezianã
Java, la ora 05h20 ºi trebuia sã aterizeze pe aeroportul Changi din Singapore la ora 08h30
(00h30GMT). Potrivit unui comunicat al Direcþiei aviaþiei civile din Singapore, contactul a
fost pierdut în spaþiul aerian indonezian, la „200
de mile nautice (circa 350 km) în sud-estul frontierei, între regiunile de informaþii de zbor Jakarta ºi Singapore”.
Autoritãþile indoneziene - þarã care a preluat
conducerea operaþiunilor de salvare - au trimis

imediat un avion Boeing
737, douã elicoptere ºi
ºase nave de salvare la
est de Java, la sud-est
de Pangkalan Bun, în
provincia Kalimantan,
locul unde se presupune cã ar fi cãzut aeronava, relateazã Jakarta
Globe. „Vom verifica
pentru început acest
loc, iar când vom gãsi
obiectivul, vom contacta imediat serviciul de
cãutare ºi salvare. Avem
bãnuieli serioase cã aeronava s-ar putea afla
aici”, a declarat un reprezentant al forþelor aeriene militare indoneziene, Hadi Tjahjanto. Autoritãþile din Malaezia,
Singapore ºi Australia au oferit asistenþã autoritãþilor indoneziene în operaþiunea de cãutare.
Cãutãrile au fost suspendate pe perioada nopþii,
urmând sã fie reluate în aceastã dimineaþã.
Aeronava era exploatat de cãtre AirAsia Indonezia, o sucursalã a companiei AirAsia cu
sediul la Kuala Lumpur, în Malaysia, care dominã piaþa companiilor de low-cost în Asia de
Sud-Est. „Avionul era în stare bunã, dar condiþiile meteorologice nu erau foarte bune”, a declarat directorul general al Aviaþiei Civile indoneziene, Djoko Murjatmodjo, într-o conferinþã
de presã, pe Aeroportul din Jakarta. Potrivit
acestuia, aparatul a depãºit deja cu câteva ore
limita de timp pentru epuizarea combustibilului. Celule de crizã au fost activate pe aeroporturile Changi de la Singapore ºi de la Surabaya
pentru primirea rudelor pasagerilor.

Rusia anunþã cã vrea sã furnizeze Ucrainei
cãrbune ºi electricitate fãrã platã în avans
Rusia a anunþat cã intenþioneazã sã furnizeze cãrbune ºi electricitate - fãrã sã fie plãtite în avans Ucrainei vecine, care abia reuºeºte sã-ºi acopere nevoile în acest
domeniu, din cauza conflictului
dintre armata naþionalã ºi separatiºtii proruºi, relateazã AFP. „Din
cauza unor probleme importante în
alimentarea cu energie a Ucrainei,
am decis sã dãm curs cererii autoritãþilor ucrainene ºi sã ajutãm
Ucraina furnizându-i electricitate
în condiþii preferenþiale”, a declarat vicepremierul rus Dmitri Kozak, într-un interviu difuzat sâmbãtã de postul de televiziune Rossia 24. Rusia va livra electricitate
Ucrainei la tarife aplicate pe piaþa
internã rusã, cu mult mai mici decât cele în vigoare pe teritoriul

ucrainean, a completat el. „În total, suntem pregãtiþi sã furnizãm
Ucrainei pânã la un milion de tone
de cãrbune pe lunã, pentru a soluþiona problemele în domeniul energetic”, a explicat Kozak. El ºi-a
exprimat speranþa cã acest lucru
va ajuta la garantarea stabilitãþii alimentãrii cu energie electricã a peninsulei Crimeea, cu populaþie majoritar rusofonã, anexatã în martie
de cãtre Rusia ºi care a fost afectatã, în ultima perioadã, de întreruperi importante în alimentarea cu
electricitate, ordonate de Kiev.
„Având în vedere situaþia criticã în
privinþa alimentãrii cu energie” a
Ucrainei, preºedintele rus, Vladimir Putin, a „decis ca aceste livrãri
sã înceapã în pofida absenþei plãþii
în avans”, de obicei obligatorie, a
precizat Dmitri
Peskov, un purtãtor de cuvânt al
Kremlinului, citat
de agenþia oficialã
Tass. Aceastã decizie face parte din
„voinþa politicã a
preºedintelui Putin
de a oferi o susþinere realã ucrainenilor, mai ales oda-

tã cu apropierea Anului Nou”, a
adãugat el. Crimeea a fost privatã,
miercuri, de energie electricã timp
de mai multe ore, dupã ce Ucraina
a întrerupt fãrã sã anunþe livrãrile
cãtre peninsulã. Potrivit premierului ucrainean Arseni Iaþeniuk,
Ucraina, care nu are suficiente gaze
naturale ruseºti ºi cãrbune din estul þãrii, abia reuºeºte sã-ºi acopere nevoile de electricitate, de unde
ºi întreruperile de curent în mai
multe regiuni, inclusiv cele aflate
sub controlul Moscovei.
ªi liderul separatist de la Tiraspol, Evgheni ªevciuk, s-a declarat
îngrijorat de situaþia din Ucraina ºi

a afirmat cã Transnistria este pregãtitã sã furnizeze energie electricã regiunii ucrainene Odesa, relateazã agenþia Ukrinform. „Avem
posibilitãþi tehnice de a livra electricitate cel puþin în regiunea Odesa. Suntem îngrijoraþi de problemele
cu care se confruntã unele oraºe
din Ucraina în ce priveºte alimentarea cu energie”, a menþionat ªevciuk, în cursul unei conferinþe de
presã la care au participat jurnaliºti
strãini. Acesta a subliniat cã va livra electricitate regiunii Odesa la
tarife convenabile Transnistriei, cu
condiþia ca autoritãþile de la Kiev sã
accepte aceastã propunere.
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Lăsaţi magia Sărbătorilor de Iarnă
să vă picur
e în suf
le
iori de sf
inţenie
picure
sufle
lett e ffiori
sfinţenie
şi primiţi cu drag toate gândurile mele
de preţuire, realizări şi prosperitate!
ou sunt alături de
În pr
eajma Anului N
preajma
Nou
toţi locuitorii oraşului Bechet cu cele
mai calde urări de sănătate, belşug şi
îm
pliniri. LA MUL
ŢI ANI 20
15!
împliniri.
MULŢI
201
Ionele Gheorghe,
Primarul Oraşului Bechet

Luminã în case,
pace în suflete, mese
îmbelºugate ºi toþi cei
dragi acasã, vã ureazã la
ceas de sãrbãtoare, inginer
Popa Nicolae, Primarul Oraºului
Segarcea. Noul An 2015 sã fie presãrat cu realizari remarcabile, împliniri,
sãnãtate, fericire ºi izbândã!
LA MULÞI ªI SÃNÃTOªI ANI!

Fie ca toate
visele pe care
le fãuriþi în
aceste zile magice de Sãrbãtoare
sã se împlinescã,
dr
um
ul strãbãtut
drum
umul
pentr
u rrealizar
ealizar
ea lor
ealizarea
pentru
sã vã aducã bucurie în inimi, iar în
case sã a
veþi par
te n
umai de ffericir
e
ericir
av
parte
numai
ericire
ºi belºug.
”La Mulþi Ani!” le urez tuturor
locuitorilor oraºului Filiaºi.
Primar
Primar,, Nicolae Stãncioi

Minunatul spirit al Sãrbãtorilor
de Iarnã sã-i însoþeascã mereu pe
toþi locuitorii comunei Poiana
Mare, sã le aducã multã sãnãtate,
pace în suflete, bucurii ºi realizãri
alãturi de toþi cei dragi.
O caldã urare ºi tradiþionalul
„LA MULÞI ANI!” din partea
primarului Vintilã Marin.

Primarul comunei
Terpeziþa, Popa Constantin,
ureazã tuturor locuitorilor comunei Terpeziþa
un An Nou Fericit alãturi
de toþi cei dragi, sãnãtate ºi
bunãstare, casele sã le fie colindate de
mireasma cetinei de brad ºi de toate
gândurile bune ºi urãrile de sãnãtate din
partea mea.
LA MULÞI ANI !

Sãrbãtorile de Iarnã sã lumineze
casele ºi inimile tuturor locuitorlor
comunei Maglavit, sã le aducã sãnãtate,
fericire, belºug ºi bucurii, din partea
primarului Ion Dinu. Fie ca Noul An
2015 sã vã gãseascã pe toþi la fel de
voioºi, sãnãtoºi ºi împliniþi sufleteºte!
LA MULÞI ANI!

Celãreanu Stelian, Primarul
Comunei Celaru, transmite un
sincer ºi cãlduros „La mulþi
ani!” tuturor locuitorilor
comunei ºi îi asigurã de toatã
consideraþia ºi preþuirea.
Lãsaþi magia colindului strãbun sã vã picure în
suflet numai bucurii ºi primiþi-mi cu drag toate
gândurile de preþuire, realizãri depline,
sãnãtate ºi prosperitate!

Lumina Sãrbãtorilor
de Iarnã sã pãtrundã în toate
casele locuitorilor
comunei Întorsura,
sã le aducã din
partea primarului
Camen Constantin multã sãnãtate,
bucurii ºi un an mai bogat în împliniri,
mai înalt în aspiraþii, plin de succese!
Sã-i avem aproape pe toþi cei dragi!
LA MUL
ÞI ANI 2015!
MULÞI

E cumpãna dintre ani! Sã privim înapoi cu
iertare, înainte cu speranþã, în jos cu înþelegere ºi în Sus cu recunoºtinþã! Speranþa sã
vã deschidã poarta spre un An Nou plin de
bucurii ºi împliniri! Sunt cu toatã inima
alãturi de toþi locuitorii comunei Almãj ºi
le transmit cele mai calde gânduri de sãnãtate, belºug ºi realizãri, sã fiþi încrezãtori
ºi mulþumiþi sufleteºte! LA MULÞI ANI 2015!
Ion Rãcãreanu, Primarul Comunei Almãj
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Primarul comunei Urzicuþa,
Grigorescu Florea, ureazã
tuturor locuitorilor multã
sãnãtate, prosperitate,
bucurii ºi putere de
muncã. Fie ca Noul An
2015 sã ne gãseascã pe
toþi mai buni, mai iertãtori, cu
sufletele curate ºi mulþumite!
SÃRBÃTORI FERICITE! LA MULÞI ANI!
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2015 sã vinã cu voie bunã, trai uºor
uºor,,
sãnãtate, bucurii ºi mult spor! Le doresc
locuitorilor comunei Drãgoteºti, acum, când
orologiul stã sã batã Anul Nou, sã-l întâmpinaþi cum se cuvine, cu inimile pline de dragoste ºi bunãtate, cu mesele îmbelºugate,
familiile sã vã fie unite ºi sã aveþi parte de
tot ce este mai bun! Cele mai alese gânduri
de preþuire ºi încredere, multã sãnãtate,
putere de muncã ºi „LA MULÞI ANI!”
vã ureazã Primarul Comunei Drãgoteºti,
Dincã Dumitru

Sãrbãtoarea Anului
Nou ne oferã deosebita
plãcere sã le adresãm
tuturor locuitorilor
comunei Iºalniþa,
sincere urãri de sãnãtate,
fericire ºi prosperitate. Fie ca tradiþionalele
colinde româneºti sã rãsune în toate casele ºi
sã vesteascã un An Nou 2015 îmbelºugat
pentru dumneavoastrã, pentru familii
ºi pentru toþi cei dragi. LA MULÞI ANI!
Consiliul Local Iºalniþa, Primar Flori Ovidiu ºi
Viceprimar Bãlan Eugen

Ionel Rãcãreanu,
primarul comunei
Brãdeºti, transmite
tuturor locuitorilor
comunei, calde urãri la
ceas de Sfinte Sãrbãtori,
sã aibã parte de un
An Nou îmbelºugat,
iar casele sã le fie colindate de multe bucurii.
Fie ca spiritul Sãrbatorilor de Iarnã sã pãtrundã
în toate casele ºi-n inimile celor dragi !
LA MULÞI ANI 2015!

Primarul Oraºului Calafat,
Mircea Guþã, ureazã tuturor
locuitorilor din oraºul Calafat,
multã sãnãtate, belºug în case,
Sãrbãtori liniºtite alãturi de cei
dragi ºi numai realizãri! În speranþa unui an mai bun, vã trimit
o caldã felicitare, un strop de
încredere ºi fericire !
LA MULÞI ANI 2015!

Consiliul Local Leu ºi Primarul
Iulian Cristescu transmit tuturor
locuitorilor comunei Leu sã aibã
parte de multã sãnãtate, prosperitate,
împlinirea dorinþelor alãturi de cei
dragi în Noul An 2015. Sã avem cu
toþii multe realizãri, împliniri ºi
satisfacþii alãturi de familiile noastre!
UN AN NOU FERICIT! LA MULÞI ANI!

În vremea colindelor, vremea bucuriei
ºi speranþei, primarul comunei Cãlãraºi,
Vergicã ªovãilã, ureazã tuturor locuitorilor comunei Cãlãraºi, multã sãnãtate,
un An Nou îmbelºugat ºi fericit, realizãri
ºi împliniri, sã îi aibã în preajmã pe toþi
cei dragi. Iubirea, bucuria, înþelepciunea
ºi generozitatea sã vã fie cãlãuzã în 2015!
LA MULÞI ªI SÃNÃTOªI ANI!

SC MICROCOMPUTER
SERVICE SA
SA ureazã
ureazã
SERVICE
tuturor colaboratorilor
ºi clienþilor
clienþilor sãi,
sãi,
ºi
Sãrbãtori Fericite,
multã sãnãtate
sãnãtate si
si cât
cât mai
mai
multã
multe realizãri în Noul An!
“La mulþi
mulþi ani!”
ani!”
“La
Inf. Constantin
Mândruleanu
Mândruleanu
Preºedinte

Vasilca ªtefan, Primarul Comunei
Carpen, este alãturi de toþi locuitorii cu un gând bun ºi cu o urare
caldã, acum, în preajma Noului An
2015, când toate sufletele aºteaptã o mângâiere ºi o vorbã bunã,
iertare ºi dragoste! Vã doresc sã
aveþi parte de un an prosper, plin
de Luminã, Speranþã ºi Iubire!
LA MULÞI ANI!
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Mireasma cetinei de
brad sã poarte bucuria
colindelor ºi sã ajungã în
casele tuturor locuitorilor
comunei Cetate, alãturi
de toate urãrile de sãnãtate, prosperitate ºi bunãstare din partea primarului, Duþã Marin.
Sufletele sã vibreze în armonie ºi pace,
iar norocul sã vã urmeze în Anul 2015!
LA MULÞI ANI!

Preduca Vasile, Primarul Comunei
Coþofenii din Dos, la ceas de sãrbãtoare,
închinã o cupã a bucuriei ºi speranþei
pentru toþi locuitorii comunei ºi le transmit
din tot sufletul sã aibã parte de un an mai
bun, cu multe realizãri ºi satisfacþii, sã fie
sãnãtoºi, sã-i aibã aproape pe toþi cei dragi
ºi sã se bucure împreunã cu familiile dumnealor de tot ce este mai de preþ!
LA MULÞI ANI 2015!

Primarul comunei
Pleniþa, Calafeteanu
Mihai-Puiu, la ceas de
sãrbãtoare, transmite
tuturor cetãþenilor
multã sãnãtate,
bucurii, sã pãºim
încrezãtori în Noul An, cu sufletele
pline de iubire ºi nãzuinþe!
Speranþele ce au rãmas speranþe
sã le preia Anul Nou 2015!
LA MULÞI ANI!

Primarul Comunei
Coþofenii din Faþã,
Cârciumaru Constantin,
nu i-a uitat ºi este alãturi de toþi locuitorii
comunei, cu cele mai
calde urãri de sãnãtate,
prosperitate ºi belºug, acum, în
preajma Anului Nou 2015. Le transmit tuturor gânduri calde ºi sincere,
încredere ºi aprecieri!
„LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!”

Trãistaru Cãtãlin, Primarul Comunei
Sopot transmite tuturor locuitorilor comunei, la ceas de sãrbãtoare, sã aibã parte de un
An Nou plin de bucurii ºi realizãri alãturi de
familiile dumnealor. Sã primim odatã cu
lumina Noului An, cãldura, liniºtea, dragostea ºi împãcarea. Magia Sãrbãtorilor de
Iarnã sã ne aducã tuturor multã liniºte în
suflete, bucurii, izbândirea visurilor ºi, mai
ales, multã sãnãtate! „La Mulþi Ani!”

E vremea colindelor ºi-a bucuriei! Norocul
sã vã urmeze, bunãstare s-aveþi, pace în
suflete vã doresc de Sãrbãtori ºi-n Anul
care vine. Sã-i aveþi aproape pe cei dragi,
mesele sã fie îmbelºugate ºi sã primiþi din
partea primarului comunei Argetoaia, Beznã
Mircea, cele mai calde urãri ºi un sincer LA
MULÞI ANI! Primiþi cu inimile curate, cu
speranþe ºi încredere Anul Nou 2015!

Acum, când Anul Nou 2015
se apropie cu repeziciune,
le doresc dragilor mei consãteni din comuna Ostroveni sã
fie sãnãtoºi, mulþumiþi sufleteºte ºi încrezãtori!
Îmi doresc ca Anul Nou sã vã
gãseascã alãturi de familiile dumneavoastrã, sã fiþi fericiþi ºi bucuroºi! LA MULÞI
ANI! Primarul Gheorghe Oprescu

Frumuseþea iernii cu
albul fulgilor de nea
presãraþi peste gândurile noastre, cu dulcele
ecou al colindelor,
cu imaginea în suflet a
celor dragi, ne va purta
într-un Nou An împliniþi, iubiþi ºi fericiþi!
Ca semn al preþuirii, le urez locuitorilor
comunei Malu Mare sã aibã parte de un an
mai bun, cu realizãri ºi belºug! Casele ºi
inimile sã le fie luminate de izbândã,
puritate ºi speranþe! LA MULÞI ANI CU
SÃNÃTATE! Consiliul Local Malu Mare ºi
Primarul Dicu Alexandru

Pace în suf
le
sufle
lett e, bucurii fără
margini, sănătate cât cuprinde,
credinţă în bine!
Iulian Silişteanu, Primarul
Comunei Rast, la ceas de
sărbătoare, este alături de toţi
locuitorii comunei şi le adresez cele mai calde urări de
sănătate, împlinire şi speranţă! Fie ca Anul N
ou 20
15 să le
Nou
201
aducă tot ce este mai de preţ,
încredere, realizări şi satisfacţii!
”La Mulţi Ani!”
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Ghencioiu Constantin, Primarul Comunei
Mârºani, închinã în cinstea cetãþenilor comunei
Mârºani o cupã a bucuriei, nãdejdei ºi speranþei, acum, la cumpãna dintre ani, când trebuie
sã fim cu toþii mai buni, mai liniºtiþi ºi încrezãtori. Iubirea, bucuria, înþelepciunea ºi generozitatea sã vã fie cãlãuzã în 2015! În speranþa
unui an mai bun, vã transmit tuturor un cãlduros:
“La Mulþi Ani!”

Ca iarba sub zãpadã, ca fulgul în zbor
sã primim speranþa unui
An Nou 2015! La cumpãna dintre ani, Primarul
Comunei Ghidici, Tache
Constantin, este alãturi de
toþi locuitorii comunei ºi le transmite
multã sãnãtate, bucurii, sã-i aibã aproape
pe cei dragi, sã se bucure de dragoste,
iubire ºi preþuire.
”LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!”

La cumpãna dintre ani, conducerea
„Corimex” transmite tuturor salariaþilor, colaboratorilor ºi clienþilor, numai
bucurii, sãnãtate, un an mai bun
presãrat cu satisfacþii,
realizãri ºi prosperitate!
Fie ca bucuriile ºi gândurile
frumoase ale prezentului
sã devinã amintirile
frumoase ale viitorului!
Un An Nou fericit!
”LA MULÞI ANI 2015!”

Sã primim odatã cu toþi
colindãtorii ºi lumina, cãldura,
liniºtea, dragostea, împacarea ºi veselia.Viaþa sã
ne fie mai frumoasã, traiul
mai uºor, inimile pline de
bucurii ºi satisfacþii! Anul Nou
sã lumineze sufletele ºi casele
tuturor locuitorilor comunei Podari, sã le
aducã multã sãnãtate, împliniri ºi izbândã!
LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI! Primarul Comunei
Podari, Constantin Gheorghiþã

Conducerea
Conducerea
Conducerea
Conducerea
SC
ERPIA
SA
ureazã
SC
SCERPIA
ERPIASA
SAureazã
ureazã
SC
ERPIA
SA
ureazã
„La
mulþi
ani!”
„La
mulþi
„La
mulþi
ani!”
„La mulþi ani!”
ani!”
cu
sãnãtate,
realizãri
cu
cusãnãtate,
sãnãtate,realizãri
realizãri
cu
sãnãtate,
realizãri
ºi
bucurii,
tuturor
ºi
bucurii,
tuturor
ºi
bucurii,
tuturor
ºi
ºi bucurii,
bucurii, tuturor
tuturor
ºi
bucurii,
tuturor
salariaþilor,
colaboratosalariaþilor,
salariaþilor, colaboratocolaboratosalariaþilor,
colaboratorilor
ºi
beneficiarilor!
rilor
rilor ºi
ºi beneficiarilor!
beneficiarilor!
Fie
ca
Noul
An
2015
Fie
Fieca
caNoul
NoulAn
An2015
2015
Fie
ca
Noul
An
2015
care
stã
sã
batã
la
uºã
care
carestã
stãsã
sãbatã
batãla
lauºã
uºã
sã
fie
mai
bun
pentru
sã
sãfie
fiemai
maibun
bunpentru
pentru
sã
fie
mai
bun
pentru
noi
toþi!
Sãrbãtori
noi
toþi!
Sãrbãtori
noi
toþi!
Sãrbãtori
noi
noitoþi!
toþi!Sãrbãtori
Sãrbãtori
noi
toþi!
Sãrbãtori
fericite
ºi
liniºtite!
fericite
fericite ºi
ºi liniºtite!
liniºtite!
fericite
ºi
liniºtite!

La cumpãna dintre ani, lumina bucuriei ºi
speranþei sã pãtrundã în casele tuturor
locuitorilor comunei Cârcea, sã le bucure
inimile de liniºte sufleteascã, sã aibã realizãri, belºug, ºi împliniri, sã poarte în suflete
izbânda ºi speranþa! Fie ca încrederea ºi
liniºtea aduse de Sfintele Sãrbãtori sã vã
însoþeascã pe tot parcursul anului ce va urma!
LA MULÞI ANI 2015!
Primar Pupãzã V
alericã
Valericã

Belºug ºi realizãri sã
vã aducã Noul An
2015! Multe împliniri
în viaþã, inimile sã
tresalte de dragoste ºi
iubire, sã aveþi familiile unite ºi casele pline
de bucurii! Primarul
Comunei Scaieºti, Calotã Barbu,
transmite cele mai alese ºi preþioase
gânduri pentru toþi locuitorii comunei,
multã sãnãtate, putere de muncã ºi
„LA MULÞI ANI!”

Când ultimele file cad din mii de
calendare ºi se aprind steluþe-n
crengi de brad, ca semn de urare
ºi preþuire le sunt alãturi locuitorilor comunei Bucovãþ ºi le doresc
sã aibã parte de un An Nou 2015
mai bun, presãrat cu succese ºi
realizãri, alãturi de tradiþionalul
„LA MULÞI ANI!”
Primarul Comunei Bucovãþ,
Vasile Constantin

Fie ca Anul Nou 2015 sã fie
special pentru fiecare familie,
sã se bucure de succese
ºi realizãri, sã nu-i ocoleascã
bunãstarea, voia bunã ºi
belºugul!
Enea Constantin, Primarul
Comunei Moþãþei, în semn al
preþuirii, închinã o cupã a speranþei
ºi bucuriei, în sãnãtatea tuturor locuitorilor comunei Moþãþei.
”LA MULÞI ANI!
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d) Garantie reala mobiliara asupra conturilor curente deschise de S.C MAT S.A Craiova la
CEC BANK S.A Sucursala Craiova ;
e) Imputernicirea Domnului Popescu Gheorghe –director general al societatii identificat
cu C.I., seria DX numarul 692532, eliberat de SPCLEP Craiova, la data de 03.03.2010,
CNP 1480309163272, pentru semnarea actului aditional de prelungire a contractului de
credit, a tuturor documentelor necesare prelungirii acestuia, precum si pentru avalizarea
biletului la ordin drept garantie.
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al SC MAT SA CRAIOVA, cu sediul in Craiova, b-dul Decebal, nr. 111, judetul Dolj, inregistrata la ORC Dolj sub nr. J16/26/1991, CUI/CIF RO2315722,
intrunit in sedinta din 19.12.2014,
In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 modificata si republicata , ale Legii 297/204,
ale Regulamentului CNVM /ASF nr. 1/2006, ale Regulamentului CNVM /ASF nr. 6/2009,
ale Actului Constitutiv, ale Legii 151/2014 si Regulamentului ASF nr. 17/2014,
CONVOACA
Pentru data de 09.02.2015 orele 12:00 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la
sediul societatii din b-dul Decebal nr. 111.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa
voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 26.01.2015
considerata ca data de referinta.
In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum in data de 09.02.2015,
urmatoarea Adunarea Generala este convocata pentru data de 10.02.2015 in acelasi loc de
desfasurare, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Raportul Consiliul de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii
acþiunilor societatii S.C. MAT S.A. Craiova pe piaþa de capital, ca urmare a situaþiei create
de lipsa cadrului legal de funcþionare a Pieþei RASDAQ – piata pe care sunt in prezent
tranzactionate actiunile societatii - conform prevederilor Legii nr. 151/2014 si ale Regulamentului ASF nr. 17 / 2014.
Prezentarea pieþelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzacþionare administrate de Bursa de Valori Bucureºti si de Sibex - Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.
2. Aprobarea admiterii la tranzacþionare a acþiunilor emise de Societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacþionare CAN - ATS, administrat de Bursa de Valori Bucureºti S.A.
3. Împuternicirea Consiliului de Administraþie pentru efectuarea tuturor demersurilor si
procedurilor necesare în vederea listãrii si tranzactionarii acþiunilor emise de societatea S.C.
MAT S.A. Craiova, pe sistemul alternativ de tranzacþionare CAN - ATS, administrat de
Bursa de Valori Bucureºti S.A.
4. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 7/19.12.2014 de catre AGEA
privind :
Prelungirea Liniei de Credit in suma de 7.000.000,00 lei deschisa la CEC BANK
succursala Craiova pentru inca 12 luni cu urmatoarele garantii:
a)
Ipoteca asupra imobilului situat in Craiova, b-dul Decebal nr. 111, compus din
teren intravilan in suprafata de 26028 mp si constructia C12/1, cu o suprafata construita la
sol de 24878 mp, inscris in C.F. a localitatii Craiova sub nr. 25048, avand nr. cadastral
provizoriu nou 13931/1/1/2/1, proprietatea SC MAT SA Craiova.
Acest imobil este ipotecat si cu rang II tot in favoarea CEC BANK pentru un credit de
investitii in suma de 1.740.000 lei, acordat catre SC MAT SA Craiova.
si
- asupra teren intravilan, in suprafata indiviza de 1037 mp din teren intravilan in suprafata de 1748 mp, ce face parte din corpul de proprietate 6 (parcela 1-1/6 DR) drum acces,
cu numar cadastral 13931/1/1/6 in suprafata totala de 6366 mp, reprezentand drum de
acces, situat in Craiova, b-dul Decebal nr. 111, judetul Dolj, proprietatea SC MAT SA Craiova, conform actului de dezmembrare nr.522/2010, BNP Papa Eugenia;
si
- asupra teren intravilan, in suprafata indiviza de 168 mp din teren intravilan in suprafata de 283 mp, ce face parte din corpul de proprietate 7 (parcela 1-1/7 DR) drum acces, cu
numar cadastral 13931/1/1/7 in suprafata totala de 1032 mp, reprezentand drum de acces,
situat in Craiova, b-dul Decebal nr. 111, judetul Dolj, proprietatea SC MAT SA Craiova,
conform actului de dezmembrare nr.522/2010, BNP Papa Eugenia;
b) Ipoteca asupra imobilului situat in Craiova, b-dul Decebal nr. 111, compus din teren
intravilan in suprafata de 8415 mp si constructia C12/3, cu o suprafata construita la sol de
6432 mp, inscris in C.F. a localitatii Craiova sub nr. 25048, avand nr. cadastral provizoriu
nou 13931/1/1/2/3, proprietatea SC MAT SA Craiova.
Acest imobil este ipotecat si cu rang II tot in favoarea CEC BANK pentru un credit de
investitii in suma de 1.740.000 lei, acordat catre SC MAT SA Craiova.
si
- asupra teren intravilan, in suprafata indiviza de 336 mp din teren intravilan in suprafata de 1748 mp, ce face parte din corpul de proprietate 6 (parcela 1-1/6 DR) drum acces,
cu numar cadastral 13931/1/1/6 in suprafata totala de 6366 mp, reprezentand drum de
acces, situat in Craiova, b-dul Decebal nr. 111, judetul Dolj, proprietatea SC MAT SA Craiova, conform actului de dezmembrare nr.522/2010, BNP Papa Eugenia;
si
- asupra teren intravilan, in suprafata indiviza de 54 mp din teren intravilan in suprafata
de 283 mp, ce face parte din corpul de proprietate 7 (parcela 1-1/7 DR) drum acces, cu
numar cadastral 13931/1/1/7 in suprafata totala de 1032 mp, reprezentand drum de acces,
situat in Craiova, b-dul Decebal nr. 111, judetul Dolj, proprietatea SC MAT SA Craiova,
conform actului de dezmembrare nr.522/2010, BNP Papa Eugenia;
c). Bilet la ordin in alb, fara protest, emis de societate in favoarea CEC BANK S.A ;

5. Stabilirea datei de 27.02.2015 ca datã de înregistrare pentru identificarea acþionarilor
asupra cãrora se rãsfrâng efectele AGEA, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/
2004 privind piaþa de capital, precum ºi aprobarea datei de 26.02.2015 ca datã “ex-date”
conform art. 2 litera f1 din Regulamentul ASF nr. 1/2006 cu completãrile ºi modificãrile
ulterioare.
6. Desemnarea persoanelor împuternicite sa efectueze demersurile legale pentru ducerea
la îndeplinire a hotãrârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Acþionarilor referitoare la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor societatii.
7. Imputernicirea doamnei Degeratu Eftimia, consilier juridic , cu posibilitate de substituire , pentru a efectua demersurile legale privind publicarea Hotararii AGEA in Monitorul
Oficial al Romaniei Partea a IV-a.
Capitalul social al Societãþii S.C. MAT S.A. Craiova este format din 7.874.913 acþiuni
nominative, fiecare acþiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunãrii Generale Extraordinare a Acþionarior.
Acþionarii Societãþii vor putea participa si vota la AGEA fie personal, fie prin reprezentant
(inclusiv prin reprezentare legalã) sau pot exercita dreptul de vot prin corespondenþã. Calitatea de reprezentant legal al acþionarilor persoane juridice se dovedeºte potrivit prevederilor
Regulamentului CNVM/ASF nr. 6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale acþionarilor în cadrul adunãrilor generale ale societãþilor, cu completãrile ºi completãrile ulterioare.
Votul prin reprezentare se poate realiza doar în baza unor formulare de procurã specialã
puse la dispoziþia acþionarilor de cãtre societate la sediul societãþii ºi pe pagina de internet a
acesteia www.matcraiova.ro, sectiunea „Noutati” începând cu data de 07.01.2015.
Un formular al procurii speciale, completat ºi semnat în mod corespunzãtor, se va depune în original la sediul Societãþii cu cel puþin 48 ore înainte de AGEA, sub sancþiunea pierderii dreptului de vot în AGEA. Procurile sau documentele care atestã calitatea de reprezentanþi legali vor fi reþinute de Societate ºi se va face menþiune despre aceasta în procesulverbal al AGEA.
Acþionarii înregistraþi la data de referinþã au posibilitatea de a vota prin corespondenþã,
înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenþã pus la dispoziþie cu
30 de zile înainte de data AGEA pe pagina web a societãþii la adresa www.matcraiova.ro,
sectiunea „Noutati”. Formularele de vot prin corespondenþã vor trebui sã parvinã în original, prin poºtã sau prin servicii de curierat, la secretariatul Societãþii, cu cel puþin 48 de ore
înainte de AGEA.
Procurile speciale sau formularele de vot prin corespondenþã completate si semnate, vor
fi însoþite de o copie a actului de identitate a acþionarului persoanã fizicã, respectiv, pentru
persoanele juridice, de Certificat Constatator emis de ORC, si o copie a actului de identitate
a reprezentantului legal.
Acþionarii reprezentând, individual sau împreunã, cel puþin 5% din capitalul social, au
dreptul de a introduce în scris puncte pe ordinea de zi a adunãrii generale, cu condiþia ca
fiecare punct sã fie însoþit de o justificare sau de un proiect de hotãrâre propus spre adoptare de adunarea generalã, precum ºi de a prezenta în scris proiecte de hotãrâre pentru
punctele incluse pe ordinea de zi a adunãrii generale în termen de 15 zile de la publicarea
convocatorului. Fiecare acþionar are dreptul sã adreseze întrebãri în scris privind punctele
de pe ordinea de zi a AGEA, cu minim 5 zile înainte de desfãºurarea AGEA. Societatea poate
rãspunde inclusiv prin postarea rãspunsului pe website-ul acesteia, la secþiunea „întrebãri
frecvente”.
Acþionarii menþionaþi în alineatele precedente au obligaþia sã trimitã materialele/ întrebãrile
în scris, în plicuri închise, însoþite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/ carte
de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum ºi copia actului care dovedeºte calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societãþii, cu menþiunea scrisã clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA
GENERALÃ EXTRAORDINARÃ A ACÞIONARILOR din data de 09/10.02.2015.
În cazul în care adoptarea unei decizii potrivit ordinii de zi din prezentul convocator va
determina posibilitatea acþionarilor Societãþii de a-ºi exercita dreptul de retragere, Consiliul
de Administraþie va pune la dispoziþia acþionarilor o procedurã pentru exercitarea acestui
drept ºi va indica data plãþii acþiunilor pentru care a fost exercitat dreptul, în conformitate cu
reglementãrile aplicabile.
Documentele care urmeazã a fi prezentate AGEA, Raportul prezentat de catre Consiliul
de Administratie, prin prisma prevederilor Legii nr. 151/2014 si ale Regulamentului ASF nr.
17/2014, cuprinzând cadrul juridic aplicabil tranzacþionãrii acþiunilor pe o piaþã reglementatã, respectiv tranzacþionãrii în cadrul unui sistem alternativ de tranzacþionare ºi prezentarea
pieþelor reglementate ºi a sistemelor alternative de tranzacþionare pe care pot fi tranzacþionate acþiunile societãþii, proiectul de hotãrâre, formularul utilizabil pentru procuri speciale ºi
formularul de vot prin corespondenþã vor fi puse la dispoziþia acþionarilor la sediul social al
societãþii, in fiecare zi lucratoare intre orele 900 si 1300, incepand cu data de 07.01.2015 ºi
publicate pe pagina web a Societãþii la adresa www.matcraiova.ro, sectiunea „Noutati”
începând cu aceeasi data.
Informaþii suplimentare se pot obþine de la sediul societatii, S.C. MAT S.A. Craiova, cu
sediul in Craiova, B-dul Decebal, nr. 111, Jud. Dolj, tel.:0251 439 234, fax:0251 435 421.
Prezentul convocator contine 11.822 caractere cu spatii si 9.811 caractere fara spatii.
Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Dinu Danel
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice
Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri
alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului de instituþionalizare ºi relaþii medicale
vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).
Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

CERERI SERVICIU

Vânzãtoare de
covrigi, produse
patiserie, vânzãtoare orice magazin, îngrijire copii
ºi bãtrâni. Telefon:
0251/552.089;
0747/072.570.
PRESTÃRI SERVICII

Filmãri foto video
decalitatesuperioarãlapreþuriavantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Persoanãserioasã
îngrijesc bãtrâni
pentru cedare locuinþã. Rog seriozitate. Telefon: 0723/
466.154.
Familieserioasãîngrijim bãtrâni. Telefon: 0765/744.323;
0760/071.644.
Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Particular vând
apartament 2 semidecomandat
etaj 1/4 cu îmbunãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.
CASE

Vând casã comuna Calopãr nr.
241, teren 2800
mp. Telefon:
0767/840.722.
Vând casã cu
500 mp teren,
zonã centralã,
idealã pentru afaceri. Telefon:
0737/639.237.
Vând casã Craiova, 5 camere izolatãtermic,termopane,încãlzirecentralã sau schimb cu 2
apartamente a 2
camere / variante.
Telefon: 0746/
498.818.

Vând 3690 mp
teren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.
Teren stradal, utilitãþi, 1500 mp,
Drumul Muntenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
AUTO
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)Protecþia civilã
Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

Vând Renault
Clio 2003 full, Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
taxa nerecupera- 0760/678.231
tã 2150 euro neVând casã la gociabil. Telefon: Vând loc de veci Vând aspirator,
Negoieºti cu 0766/899.363. cimitirul Ungureni, fotolii, scoarþã ºi
vie, fântânã, ga- VÂNZÃRI DIVERSE dimensiuni - 1,20 covoare olteneºti,
raj, gard din be- Vând baloþi de lu- x 2,50. Telefon: saltea copil, lamton-fier ºi teren cernã, calitate, preþ 0770/503.310; padar. Telefon:
agricol. Telefon: negociabil.Telefon: 0351/459.605. 0770/298.240.
0723/692.884. 0767/453.030; Vând þuicã natu- Cruce marmurã
0764/779.702.
ralã, preþ conve- 1200 / 400 / scriTERENURI
Vând teren 3000 Vând groapã cimi- nabil. Telefon: sã – 80 lei, sãpun
mp în satul Urzi- tir Roboaica. Tele- 0725/576.141. de casã 5 lei/kg,
ca Mare, la stra- fon:0746/901.203. Vând maºinã covor persan
da principalã, ul- Vând vin roze 5 de spãlat, bazin 2200/1800 mm lei. Telefon:
tra-central, cu uti- lei/ kg. Telefon: inox, 50 Ron, 80
0770/303.445.
litãþi. Preþ 1,5 0351/ 425.559. cãrucior copil 50
Euro/mp. Telefon: VÂNDporcidecar- Ron. Telefon: Vând 2 locuri de
cimitirul Ungu0763/566.352. ne, rasa Pietran, 0773/970.204; veci
reni, zonã centraVând 4200 mp 90-100 kg, 150- 0351/181.202. lã, lângã mormânteren intravilan la 160 kg. Telefon: Vând bibliotecã tulluiIonOblemen7 km de Craiova. 0726/368.578.
cca 150 ani, lemn co. Telefon: 0771/
Telefon: 0727/ Vând saltea Dor- masiv, geamuri 232.167; 0351/
884.205.
meo 2/1 m cu cristal (2,05- 2,37- 468.838.
Vând teren 1500 husã nefolositã - 0,60), cãrþi bele- Vând cãzãnel de
mp deschidere 100 lei, 2 ferestre tristicã, stare 35 litri. Telefon:
60 m cartier ªim- cu toc ºi geam - bunã. Telefon: 0770/687.430.
nicu de Jos la 25 lei / bucatã, lus- 0737/639.237. Vând 4 jante +
DJ, cadastru fã- tree cu 2-5 braþe Vând cãrucior anvelope CIELO
cut, parcelabil. - 20 lei / bucatã. pentru copil. 185/60 R 14- 200
Telefon: 0744/ Telefon: 0770/ Telefon: 0770/ RON. Telefon:
563.823.
661.121.
303.445.
0731/877.880.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã
decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte
speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/
438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.
Cu noi vei avea
propriul „job”!

Presã balotat
plastic, cutii de
bere, uºã nouã
cu broascã pentru casã sau
magazin Auto –
Cielo - 2007. Telefon: 0767/
153.551.
Vând frigider cu
congelator ARTIC - nou cu garanþie 3 ani. Telefon: 0745/
751.558.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televizor color, putinã
salcâm, bicicletã
bãrbãteascã.
Telefon: 0251/
416.455.
Vând þuicã de
prunã ºi grâu.
Telefon: 0766/
676.238.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.

Vând drujbã electricã Einºel lanþ rezervã - 250 lei, pãlãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã
fãrã picior nouã
20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare
cornier de 70
lungi de 2.80m,
trei foi tablã zincatã 2/1 m, televizor
color Grunding
diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând 2 televizoare. Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.
Vând plapume
mãtase cu lânã
noi. Telefon: 0745/
602.001.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Telefon:0251/417.493.
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Sinaia cimitir
Secu vând loc
de veci suprapuse lucrare finisatã neocupatã.
Telefon: 0722/
456.609.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu
plãci, gard ºi
cruce, cimitirul
Lascãr Catargiu
Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând cauciucuri
cu jantã 155/13
noi, aragaz voiaj
cu douã ochiuri
cu butelie, polizor
unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã tãiat tablã de
banc, canistrã
aluminiu nouã 20
l, reductor oxigen
sudurã, alternator 12V nou, delcou aprindere
Dacia 1310 nou,
arzãtoare gaze
sobã D 600 mm.
Telefon: 0251/
427.583.

Vreau doamnã
între 25-40 ani
înãlþime medie,
sincerã, sufletistã,
greutate 70-90
kg.Telefon: 0768/
581.770.
Pensionar scund,
65/1,60 caut femeie nevoiaºã,
modestã, vãduvã
pentru prietenie,
tot restul vieþii.
Constantin C-tin comuna Dãnciuleºti nr. 136 - Gorj.

DIVERSE

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
Duminică 9.00 - 1
8.00.
18

Cumpãr cãrucior
pentruhandicapat.
Telefon: 0351/
460.132.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez cabinet
medical dotat corespunzãtor. Relaþii la telefon:
0251/412.966;
0741/072.812.
Închiriez magazin
stradal, cu toate
utilitãþile, Dezrobirii. Telefon: 0351/
437.906; 0755/
032.920.

Vând tub plastic
pentru forat puþuri dimensiune
112. Telefon:
0745/589.825.
SCHIMBURI

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

DIVERSE

Singura argintãrie
din Craiova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-visdeElectrica) unde gãsiþi bijuterii lucrate manual, cu argint la
schimbºimanopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

MATRIMONIALE

Doamnã vãduvã
62 ani / 1,65 / 70/
doresc domn cu
vârstã apropiatã,bun, calm, cinstit,
fãrã sã bea, - sincer, pentru a locui
la mine. Telefon:
0729/684.222.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

S.C. ED

Cãtre

PRESS COM S.R.L.

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:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

luni, 29 decembrie 2014

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Semnãtura:..........................................

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

C
16 / cuvântul libertăţii

sport

M

Y

K

luni, 29 decembrie 2014
Pagină realizată de MARIUS CÎRSTOV

Baschetbaliştii, final de an ridicol
SCMU Craiova a fost pentru a doua oară
consecutiv la un singur punct de a primi
„suta”, de această dată de la un adversar
modest, Timba Timişoara
Degringolada echipei de baschet
a Craiovei este de nestăvilit, după ce
aceasta a pierdut şi în faţa uneia dintre cele 2 formaţii care nu au pretenţii de play-off, Timba Timişoara.
„Urşii din Banat” s-au distrat cu
umbrele „legionarilor” din Bănie, pe
care i-au surclasat în primele 3 sferturi. În ultimul parţial, trupa lui Mandic nu a reuşit decât să mai reducă
din diferenţa ruşinoas ă de s cor.
Aceasta se conturase atât în primul
sfert, adjudecat clar de bănăţeni, dar
şi după pauză, când scorul era la
un moment dat 77-53, unul umilitor ţinând cont de diferenţa de buget şi valoare ale combatantelor. La
final, a doua echipă a Timişoarei sa impus cu 99-90, poe sferturi: 3219, 21-21, 24-15, 22-35. Astfel,
Craiova a fost pentru a doua oară
în decurs de 3 zile la un singur
punct de a încasa „suta”, după liderul turului, Steaua, venind rândul
unui adversar slab cotat, care mai
trecuse doar de lanterna roşie, U
Cluj, şi de Gaz Metan, chiar în runda
precedentă. La finalul turului, doar
echipele secunde ale Clujului şi Timişloarei au mai rămas sub SCMU
Craiova, obiectivul de calificare în
play-off fiind în real pericol.

în principalii marcatori ai lui Mandic pe Bega, în timp ce vedetele
Bureau şi Krstanovic au avut prestaţii incredibil de modeste în faţa
unor adversari mult mai slab cotaţi. Travis a făcut un meci mizerabil, având indice de eficienţă negativ, -2, cauzat de cele patru aruncări ratate de 1 şi 2 puncte, el marcând doar un coş din afara semicercului. De altfel, americanul a
petrecut pe parchet doar 14 minute. În schimb, Şanta a punctat din
toate cele 7 aruncări de 2 puncte,
fiind şi cel mai bun recuperator,
cu 7 mingi prinse, dintre care 4
sub panoul advers. Paradoxal, titularii au adus Craiovei doar 32 de
puncte, în timp ce oamenii veniţi
de pe bancă au marcat nu mai puţin de 58 de puncte. La Timişoara,
Andjelko Mandic a înc eput c u:
Otovic (5), Andrei (2), Boltic (11),
Bureau (3), Krstanovic (11), iar
apoi s-au mai desfăşurat pe teren
şi: Petrişor (9), Ciotlăuş, Velickovic (20), Şanta (15), Bosnjak (14).
Antrenorul Timbei, Bogdan
Murărescu, a constatat ce s-a petrecut pe teren: „Am controlat jocul şi nu am am dat nicio şansă
echipei din Craiova. Diferenţa s-a
văzut la toate capitolele, am reuşit
să le blocăm cei mai buni jucători,
iar coşgeterul Zoran Krstanovic a
marcat foarte puţin. Am profitat de
faptul că avem o echipă mai rapidă şi am fost eficienţi şi de la 3
puncte”.

Cei mai buni sportivi ai Craiovei

Evoluţie incredibil de slabă
a lui Bureau
Doi dintre jucătorii huiduiţi în
Polivalentă la jocul cu Steaua, Velickovic şi Şanta, s-au transformat

Cons olarea Craiovei după
această jumătate de sezon ratată
es te c ă Zoran Krs tanovic es te
principalul marcator din Liga Naţională, cu o medie de 21.3 puncte
pe meci, la care se adaugă una de
6,4 recuperări. Recordul de 4-8
după tur al Craiovei nu este unul
dezastruos, ţinând că se poate considera că s-au pierdut meciurile din
deplasare şi s-au câştigat cele de
acasă, însă în condiţiile declinului
echipei e greu de crezut că aceasta poate fi salvată. Echipa are o lună
ianuarie destul de aglomerată, pe
lângă meciurile de campionat, trebuind „rezulvate” şi cele din Balkan League, primul fiind la jumătatea lunii, cu kosovarii de la Sigal
Priştina, în Sala Polivalentă.

Clasamentul turului
1. Steaua Bucureşti
2. Asesoft Ploieşti10
3. BCMU Piteşti
4. Municipal Oradea
5. Atlassib Sibiu
6. BC Timişoara
7. Energia Tg. Jiu
8. „U” BT Cluj
9. BC Mureş
10. GM Mediaş
11. SCM Craiova
12. Timba Timişoara
13. „U” Cluj Napoca

Din postura de nou promovată,
Filiaşul – cea mai tare dintre gruprările doljene angrenate în Liga 3

Gigi Ciurea: “Am avut un tur foarte bun,
dar se putea şi mai mult”
Deşi a promovat, în premieră,
în vara acestui an în al treilea eşalon fotbalistic al ţării, ACSO Filiaşi
a reuşit o meritorie clasare pe locul 6 la finele turului, cu 17 puncte. O performanţă ce-o plasează
clar peste celelalte două reprezentante ale Doljului în Liga 3, experimentatele CSO Podari şi Viitorul
Muncipal. Podărenii sunt penultimii în Seria 3 (locul 13), cu 11
puncte, în timp ce fosta Apă Craiova, colegă cu Filiaşul în Seria 4,
e chiar ultima (tot pe 13), trecându-şi în cont doar 4 puncte, strânse
numai din remize.
Într-un interviu blitz acordat, ieri,
cotidianului nostru, Gheorghe Ciurea – tehnicianul filieşenilor şi fostul
jucător al Universităţii – a vorbit despre notabila performanţă înregistrată de elevii săi şi nu numai.
D-le Ciurea, ţinând cont de
faptul că vă aflaţi la primul sezon în Liga 3, care e cheia unei
clasări atât de bune la finele turului?
- Extraordinarii jucătorii de care
dispunem, nişte caractere deose-
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bite. Este practic echipa cu care
am promovat, dar elevii mei
au înţeles că nu ne putem face
de râs! Am avut un tur foarte
bun, am strâns 17 puncte,
însă există şi un mic regret!
Puteau fi mai multe, am irosit
în câteva rânduri victoria în
finalul meciurilor. Ne mai putem mândri şi cu o serie de
10 meciuri în care am suferit
o singură înfrângere.
Aveţi bătut în cuie vreun
cantonament?
- Nu, ne reunim pe 15 ianuarie ş i apoi vom vedea.
Există posibilitatea ca din 1 februarie să mergem într-un
stagiu de pregătire în Mehedinţi, la Baia de Aramă.
Posibile plecări, posibile
veniri?
- Deocamdată nu vă pot
răspunde la acestă întrebare, aştept să ne reunim şi vom vedea.
În acest tur, cum la arena din
Filiaşi au loc ample lucrări de modernizare, partidele de pe teren propriu le-aţi susţinut la Braloştiţa.
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SPORT LA TV,
ASTĂZI –
TRANSMISII
ÎN DIRECT

DIGI SPORT 1
19:00 – HOCHEI – Liga MOL:
HSC Miercurea Ciuc – Ferencvaros.
DOLCE SPORT
22:00 – FOTBAL Anglia – Premiership: Liverpool – Swansea.

Când credeţi că veţi reveni acasă?
- E greu de preconizat, deoarece e mult de lucru. Aşteptăm şi noi
nerăbdători, mai ales că am înţeles că va fi o arenă modernă.
În încheiere, ce aşteptaţi de la

sezonul de primăvară?
- O evoluţie măcar la fel ca până
acum, să ne menţinem în prima
jumătate a clasamentului. Nu va fi
uşor, dar avem capacitatea asta.
Doar am dovedit…

EUROSPORT
10:45, 13:45 – SCHI ALPIN
(F) – Cupa Mondială, la Innsbruck,
în Austria.
EUROSPORT 2
15:00, 17:30, 20:00 – VOLEI
(F) – Turneu amical la Basel, în
Elveţia – finalele pentru locurile 5,
3 şi 1.

