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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Văd că mereu apar diverşi care re-
vendică ori case, ori pământ, ori pă-
duri... Să nu ne mirăm, Popescule,
dacă o s-apară unul care revendică
Marea Neagră.

Când viaţa
privată ajunge ...
pe ecrane

Deşi editată într-un tiraj de pes-
te 730.000 de exemplare, tradu-
să în Italia, Spania şi Regatul Unit,
cartea fostei partenere de viaţă a
preşedintelui francez, Valerie
Trierweiler, intitulată „Me rci
puor ce moment”, în care na-
rează istoria amorului său cu
Francois Hollande până la divul-
garea, de către revista magazin
„Closer”, a relaţiei acestuia cu
actriţa Julie Gayet, n-a fost gro-
zav primită de critici, aceştia
având multe de reproşat, de la stil
la obsesia răzbunării.

Încătuşaţi
după ce „au dat
atacul” la un bar
din Ostroveni

culte / 8
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A  f os t  ş i  n u
pre a a fost ger în
ziua de Bobotează.
Pe  u n ce r s e nin
ca-n zilele de  vară
s-a arătat ş i soa-
re le care nu a re u-
şit însă să de zmor-
ţe as că obrăjor ii
co pii lor  pe  ca re
mamele i-au pur-
ta t î n braţ e  c ât
m ai  a pr oa pe  de
busuiocul preoţilor.  Dar cum fru-
moasele slujbe  de Bobote ază s-au
desfăşurat peste  tot în aer libe r,  credincioş ii nu au ple cat din
curte a bisericilor de cât după ce au primit pe cre ştete  belşu-
gul botezului cu Apă Mare .

Stropi de bucurie ....
la botezul Bobotezei!

Tradiţia recuperării
crucii aruncate de preot în
Dunăre, la Bobotează,
este respectată cu sfinţe-
nie de un bărbat din
Calafat. An de an, încă din
2000, acesta nu numai că
sfidează gerul de-afară,
sărind dezbrăcat în apele
reci ca gheaţa, ci şi reu-
şeşte să scoată crucea la
mal! Se numeşte Viorel
Daniel Oancă, are 35 de
ani şi, pe lângă faptul că va
avea noroc tot anul – dacă
e să dăm crezare credinţei
populare –, s-a ales şi de
această dată cu un premiu
în valoare de 700 de lei,
oferit de Primăria munici-
piului Calafat. „Mă ţine
Dumnezeu sănătos!”,
spune bărbatul, mărturi-
sind că niciodată după
„baia” în Dunăre din luna
ianuarie nu s-a „pricopsit”
cu vreo răceală.
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Traian Bãsescu
s-a pensionat
din noiembrie
2014

Fostul preºedinte Traian
Bãsescu s-a pensionat cu
data de 4 noiembrie (când
este ziua sa) a anului 2014,
potrivit declaraþiei de avere
postate pe site-ul Adminis-
traþiei Prezidenþiale. Con-
form documentului citat, el
a avut venituri de 5.166 de
lei din pensie pe lunile
noiembrie ºi decembrie ale
anului 2014 ºi de 69.957 de
lei din indemnizaþia netã
de la Administraþia Prezi-
denþialã pentru anul trecut.
Din deplasãrile realizate în
anul 2014, fostul preºedinte
a avut o indemnizaþie de
4.900 de euro ºi 900 de
dolari. În declaraþia de
avere completatã pe 21
decembrie 2014, când
fostul ºef al statului ºi-a
încheiat mandatul, se
menþioneazã cã are în
conturi 59.199 de dolari ºi
35.067 de lei. La capitolul
bunuri care depãºesc 5.000
de euro, el a menþionat
bijuterii în valoare estima-
tivã de 25.000 de euro,
ceasuri — 47.000 de euro ºi
tablouri — 19.000 de euro.
Fostul preºedinte deþine
douã autoturisme, Dacia
Duster ºi Ford BMax, un
apartament ºi un garaj în
Bucureºti, un apartament
în Constanþa moºtenit de la
pãrinþi ºi douã terenuri
intravilane cumpãrate în
2003.

Preºedintele Klaus Iohannis le-a
transmis, ieri, magistraþilor, în discur-
sul susþinut la ºedinþa Consiliului Su-
perior al Magistraturii (CSM) - pe care
a prezidat-o – în cadrul cãreia a fost
aleasã noua conducere, sã nu se lase
intimidaþi ºi pradã influenþelor politice
sau ameninþãrilor. Totodatã, Iohannis
a declarat cã instituþiile nu trebuie iden-
tificate cu imaginea liderului de la un
moment dat, acestea neaparþinând con-
ducãtorilor. „Un magistrat este atât de
independent cât alege el sã fie. Este
responsabilitatea mea sã mã asigur cã
justiþia va beneficia de liderii potriviþi.
(...) Instituþiile nu trebuie personaliza-
te, identificate cu imaginea liderului de
la un moment dat. Instituþiile nu apar-
þin conducãtorilor. Doar aºa ne putem
feri de derapaje ºi manipulãri”, a fost mesajul pre-
ºedintelui. Acesta a spus cã doreºte „sã vã încura-
jez — judecãtori ºi procurori — sã vã continuaþi
munca de schimbare la faþã a României. Nu vã lã-
saþi intimidaþi, nu vã lãsaþi pradã influenþelor poli-
tice sau ameninþãrilor! Pentru cã nu existã altã
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ºansã a acestei þãri decât cu un stat de drept con-
solidat ºi cu o justiþie independentã. Indiferent de
natura ºi dificultatea obstacolelor, magistraþii
oneºti vor avea în mine un partener loial în depãºi-
rea oricãror piedici”. Iohannis le-a cerut magistra-
þilor sã fie alãturi de el din punctul de vedere insti-

tuþional “ºi sã ne opunem împreunã,
din toate puterile, oricãror tentative de
distorsionare a realitãþilor ºi interacþi-
unilor specifice unui stat de drept, a
unei lumi normale. ªi nu mã aveþi alã-
turi doar pe mine, ci ºi milioanele de
cetãþeni care au venit la vot în noiem-
brie anul trecut”.

La scurt timp, premierul Victor Pon-
ta afirma, pe Twitter, cã va sprijini pro-
punerile lansate de preºedintele Klaus
Iohannis privind prezenþa procuroru-
lui general în cadrul CSAT ºi dreptul
de iniþiativã legislativã pentru CSM,
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie ºi Par-
chetul General. “Cred cã este o idee
corectã / ºi iniþiativa legislativã pentru
CSM, ÎCCJ ºi Parchetul General — voi
sprijini aceste propuneri”, a scris Vic-

tor Ponta pe Twitter.
La ºedinþa CSM au fost prezenþi, pe lângã Klaus

Iohannis, procurorul general al României, Tiberiu
Niþu, ministrul Justiþiei, Robert Cazanciuc, ºi pre-
ºedintele Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, Livia
Stanciu.

Judecãtorul Marius Tudose este
noul preºedinte al Consiliului Supe-
rior al Magistraturii (CSM), iar în func-
þia de vicepreºedinte a fost ales pro-
curorul Bogdan Gabor, singurul can-
didat de altfel. Marius Badea Tudo-
se, reprezentantul magistraþilor de la
judecãtorii în CSM, a fost ales cu
majoritate de voturi, fiind preferat de
mai mulþi membri ai Consiliului decât
contracandidatul Alexandru ªerban.
Procurorul Bogdan Gabor a candidat
ºi în 2014 pentru funcþia de vicepre-
ºedinte al CSM, atunci fiind ales
Gheorghe Muscalu. Înainte de ale-
gerea noii conduceri a CSM, judecã-
torul Adrian Bordea, care ºi-a înche-
iat mandatul, a prezentat raportul de
activitate al instituþiei. ªedinþa a fost
prezidatã de preºedintele Klaus Io-
hannis, care a participat doar la pre-
zentarea raportului de activitate al
CSM. Judecãtorul Marius Tudose îºi
propune, conform proiectului de ma-
nagement, continuarea procesului
demarat în 2011, de raþionalizare a
instanþelor ºi parchetelor prin „rede-
senarea hãrþii administrative judicia-
re”, pentru a creºte eficienþa ºi cali-
tatea actului de justiþie.  Procurorul
Bogdan Gabor a arãtat, în proiectul
de management, cã o prioritate asu-
matã este „reanalizarea ºi redimensi-
onarea, împreunã cu Ministerul Pu-
blic, a schemelor de personal din ca-
drul parchetelor, în sensul reducerii
numãrului de posturi de la unele par-
chete ºi alocarea acestor posturi fi-
nanþate cãtre unitãþile mari de par-
chet”.

Noul preºedinte al CSM are 42 de

Preºedintele Înaltei Curþi de Ca-
saþie ºi Justiþie (ÎCCJ), Livia Stanciu,
a declarat ieri, referitor la procesul de
incompatibilitate al lui Klaus Iohan-
nis ºi la noua sa calitate de ºef al sta-
tului, cã în mod cert dosarul îºi ur-
meazã cursul firesc, ca ºi pânã în pre-
zent. Întrebatã dacã Iohannis va fi
tratat ca un justiþiabil obiºnuit, având
în vedere noua calitate de preºedin-
te, Livia Stanciu a rãspuns: „Cred cã

Judecãtorul Marius Tudose este
noul preºedinte al CSM, procurorul

Bogdan Gabor - vicepreºedinte
ani ºi este membru al Con-
siliului din 2011. El a intrat
în magistraturã în 1995 ºi a
fost judecãtor la Judecãto-
ria Slatina, Judecãtoria
Sectorului 4 ºi Judecãtoria
Sectorului 3. În cadrul
acestei ultime instanþe a
ocupat funcþia de vicepre-
ºedinte, între 1 octombrie
2000 ºi 1 noiembrie 2001,
ºi pe cea de preºedinte, din
1 noiembrie 2001 pânã în 6

ianuarie 2011. Tudose a fost coleg
de generaþie cu premierul Victor Pon-
ta, cu procurorul general, Tiberiu
Niþu, ºi cu ministrul Justiþiei, Robert
Cazanciuc. Referitor la premier, Tu-
dose a spus, pentru HotNews, cã „ne-
am cunoscut în facultate, am fost
colegi de an, dar singura datã când
ne-am întâlnit a fost într-o ºedinþã
CSM, când Victor Ponta era interi-
mar la Justiþie. În rest, nu ne-am in-
tersectat în cariera profesionalã”.
Una dintre cele mai importante deci-
zii care se vor lua sub mandatul sãu
este numirea unui nou procuror-ºef
la DIICOT, acest post fiind vacantat
dupã arestarea preventivã a Alinei
Bica în aºa numitul dosar al despã-
gubirilor. Procurorul Bogdan Gabor
(39 de ani) ºi-a început cariera de
magistrat în 1999, în cadrul Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Baia
Mare. Între 2003 ºi 2006 a deþinut
funcþia de procuror în cadrul Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Mara-
mureº, ulterior devenind prim-procu-
ror adjunct al acestei instanþe. Din
2007 pânã în 2010 a fost procuror al
DNA Cluj. Din ianuarie 2012 a deve-
nit membru al CSM.

Membrii CSM ºi-au ales, ieri, noua
conducere, întrucât mandatul preºe-
dintelui Adrian Bordea ºi cel al vice-
preºedintelui Gheorghe Muscalu ex-
pirã. Conform articolului 133 din Con-
stituþie, preºedintele ºi vicepreºedin-
tele CSM sunt aleºi de plen, în pre-
zenþa a cel puþin 15 membri ai Consi-
liului, cu votul majoritãþii membrilor
acestuia, pentru un mandat de un an,
care nu poate fi reînnoit.

Preºedintele Camerei Deputaþilor,
Valeriu Zgonea, a convocat pentru
14 ianuarie o ºedinþã de lucru a Co-
misiei parlamentare comune pentru
elaborarea propunerilor legislative
privind legile electorale ºi a declarat
cã modernizarea legislaþiei electora-
le este unul dintre obiectivele prio-
ritare pentru sesiunea parlamentarã
care începe în februarie. „Moderni-
zarea legislaþiei electorale este unul
dintre obiectivele prioritare pentru
aceastã sesiune parlamentarã, de
aceea fac un apel cãtre toate parti-
dele reprezentate în Parlament sã
sprijine acest demers ºi sã dea do-
vadã de maturitate politicã, pentru
a putea adopta cât mai repede mo-
dificãrile legislative necesare în
acest domeniu. Avem nevoie de o
legislaþie corectã ºi adaptatã noilor
realitãþi sociale, care sã permitã tu-
turor cetãþenilor români sã îºi exer-
cite, fãrã nici un fel de
problemã de ordin
tehnic, dreptul fun-
damental de a vota”,
a declarat Zgonea,
care este ºi preºedin-
tele Comisiei comune
a Camerei Deputaþilor
ºi Senatului pentru
elaborarea propuneri-
lor legislative privind
legile electorale. An-
terior, vicepreºedin-
tele PNL Mihai Voicu
declara cã Zgonea a
convocat Comisia

Preºedintele ÎCCJ, despre procesul lui Iohannis:
Dosarul îºi urmeazã cursul firesc

cunoaºteþi ºi rãspunsul din punctul
de vedere al preºedintelui ÎCCJ. În
mod cert, dosarul îºi urmeazã cursul
firesc, aºa cum ºi l-a urmat ºi pânã
acum”. ÎCCJ a admis pe 25 noiem-
brie, în principiu, judecarea recursu-
lui declarat de ANI în dosarul în care
primarul Sibiului (pe atunci), Klaus
Iohannis, a fost reclamat pentru in-
compatibilitate. Judecarea pe fond a
dosarului va începe pe 14 ianuarie.

Comisia parlamentarã pentru legile
electorale, convocatã pe 14 ianuarie

pentru legile electorale pentru data
de 14 ianuarie dupã ce liberalii au
solicitat public ca acest for sã-ºi în-
ceapã activitatea înainte de debutul
sesiunii parlamentare din februarie.
El a adãugat cã mandatul încredin-
þat reprezentanþilor PNL în comisie
este pentru adoptarea unui sistem
mixt pentru alegerea Parlamentului,
concomitent cu o reducere impor-
tantã a numãrului de parlamentari,
alegerea primarilor ºi a preºedinþilor
de consilii judeþene în douã tururi
de scrutin, introducerea unor moda-
litãþi moderne de vot, care sã facili-
teze exercitarea acestui drept de cã-
tre românii din afara graniþelor þãrii.
Voicu a menþionat cã este convins
cã printr-un efort susþinut de o pu-
ternicã voinþã politicã Parlamentul
poate adopta noua legislaþie elec-
toralã în prima jumãtate a sesiunii
parlamentare de primãvarã.
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Deşi editată într-un tiraj de peste
730.000 de exemplare, tradusă în
Italia, Spania şi Regatul Unit, car-
tea fostei partenere de viaţă a pre-
şedintelui francez, Valerie Trier-
weiler, intitulată „Merci puor ce
moment”, în care narează istoria
amorului său cu Francois Hollan-
de până la divulgarea, de către re-
vista magazin „Closer”, a relaţiei
acestuia cu actriţa Julie Gayet, n-
a fos t grozav primită de critici,
aceştia având multe de reproşat,
de la stil la obsesia răzbunării. Po-
lemica, în presa din Hexagon, a
durat o vreme, dar pentru Fran-
cois Hollande a fost o lovitură nă-
praznică, cu efecte nefaste în pla-
nul imaginii publice. Cum se în-
tâmplă adesea în astfel de cazuri,
unele librării au refuzat să o difu-
zeze, altele şi-au sporit vânzările.
Best-sell –erul enunţat a fost o fru-
moasă afacere pentru autoare, care
a cules din vânzări între 1,3 şi 1,7
milioane euro, fără impozite. Fap-

MIRCEA CANŢĂR

Când viaţa privată
ajunge ... pe ecrane

tul părea consumat, cum se spu-
ne, deşi francezii fac pasiune pen-
tru infidelitate şi nu puţini dintre
pedecesorii lui Francois Hollande
au făcut furori în materie, numai
că luni, 5 ianuarie, scenarista şi
producătoarea Saida Jawad, prin
societatea sa de producţie Roma-
rin Films, a anunţat intenţia adap-
tării c inematografic e a c ărţii
„Merci pour ce moment”. Obscu-
ră, cum spuneam, în abordarea
unor maliţioşi critici literari. Cum
însăşi Saida Jawad este separată,
din aprilie anul trecut, de actorul
Gerard Juginot, după 11 ani de via-
ţă comună,  tot sc andalul,  între
timp stins, este resuscitat, deşi se
neagă intenţia „unui film polemic”,
acroşându-se în schimb dorinţa
dezvăluirii „luptei unei femei care
str igă adevărul său”. Internauţii
ironizează deja, cu frenezie, posi-
bila distribuţie, amuzamentul fiind
deplin. Julie Gayet şi Gerard De-
pardieu sunt capete de afiş. Isa-

belle Adjani, Josiane Balasko, Va-
lerie Lemercier şi Christian Clavier
sunt, de asemenea, citaţi ca posi-
bili interpreţi. Intervievată de RTL,
actriţa Isabelle Adjani, care refu-
zase încarnarea Annei Sinclair în
filmul „Welcome to New York”,
ocazionat de căderea lui Domini-
que Strauss-Kahn, ex-director exe-
cutiv al FMI, în povestea de la
hotelul Sofitel, a dezminţit orice in-
tenţie de a accepta rolul de ex-pri-
mă doamnă. În 2011, Saida Jawad,
pe atunci actriţă de comedie, a in-
terpretat-o pe fosta ministră Ra-
chida Dati în „La Conquette” („Cu-
cerirea”), un film croit pe ascen-
siunea la putere a lui Nicolas Sar-
kozy. De altfel, în timp au fost alu-
zii la relaţia fostului preşedinte cu
frumoasa ministru al Justiţiei. Ca
fapt divers, în martie anul trecut
Saida Jawad a condamnat revista
magazin „Closer” pentru „atentat
la viaţa privată”, după publicarea
de fotografii cu Valerie Trierwei-

ler în vacanţa din Insulele Mauri-
cius . Evident, se c ontează pe o
afacere. De altfel, purtătorul de
cuvânt al socialiş tilor francezi
(PS), Olivier Faure, ironizând toată
povestea pe Sud-Radio, a consi-
derat că filmul ar trebui să se nu-
mească „Merci pour cet argent”.
Producţia cinematografică urmea-
ză a completa colec ţia redusă de
filme inspirată din viaţa privată
a politic ienilor,  unde regăs im

„Welcome to New York” şi „Le
bon plais ir”,  film c e evocă exis-
tenţa unui copil secret al unui fost
preşedinte. Până la premiera fil-
mului,  anunţată pentru 2017,
după alegerile prezidenţiale, reac-
ţiile pe Twitter sunt realmente fa-
buloase, încât parcă ves tea a pi-
cat într-un moment de lâncezea-
lă. Şi francezii au acces la umo-
rul fin, chiar dacă îmbrăţişează
alcovul.
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Poliþiºti din cadrul Poliþiei Be-
chet ºi Posturilor de Poliþie aron-
date au descins, în cursul zilei de
luni, la locuinþele unor persoane
bãnuite de sustragerea a peste 100
pachete þigãri, faptã comisã la data
de 29 decembrie 2014. În urma
percheziþiilor, poliþiºtii i-au identi-
ficat pe Silviu Cãlina, Aurelian
ªtefan, ambii de 21 ani, din co-
muna Gîngiova, judeþul Dolj ºi pe
Laurenþiu Ghiþã, de 26 de ani, din
comuna Gighera, Dolj, care au
fost aduºi la sediul unitãþii pentru
audieri. Din cercetãrile efectuate
s-a stabilit faptul cã cei trei, în
noaptea de 28/29 decembrie 2014
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Reamintim cã Nicu Soreanu, în
vârstã de 31 de ani, din comuna
doljeanã Dioºti, a fost reþinut pen-
tru 24 de ore, marþi, 2 septembrie
2014, seara, dupã ce a încercat sã-
i ofere unui poliþist din cadrul 
Postului de Poliþie Dioºti suma de
1.200 lei pentru a nu înregistra un
dosar penal întocmit pe numele sãu.

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, pe 1 septembrie, în jurul orei
18.00, un agent de poliþie din ca-
drul Postului de Poliþie Dioºti a in-
format conducerea Inspectoratu-
lui de Poliþie al Judeþului Dolj cu
privire la faptul cã a fost contactat
telefonic de Nicu Soreanu, de 31
de ani, din comuna Dioºti, care i-a
propus sã îi dea o sumã de bani
pentru a nu înregistra un dosar
penal. Dosarul fusese întocmit de
agentul de poliþie în cursul aceleaºi
zile, pentru sãvârºirea infracþiunii
de conducere a unui autovehicul
pe drumurile publice, fãrã a pose-
da permis de conducere pentru
nici o categorie de vehicule. În
baza sesizãrii poliþistului, conduce-
rea IPJ Dolj i-a anunþat pe ofiþerii

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, ieri, în jurul orei 11.00,
Constantin Tomescu, de 27 de
ani, din Craiova, în timp ce
conducea un autoturism Cielo,
la intersecþia cu strada Alexan-
dru Macedonski nu a adaptat
viteza de deplasare la condiþii-
le de drum, a pierdut controlul
volanului, maºina a derapat din
cauza unei porþiuni de gheaþã
de pe carosabil ºi a intrat într-
un autobuz al RAT, condus de
Florin Enache, de 39 de ani, din
Craiova. Deºi cãlãtorii din au-
tobuz au intrat în panicã, nici

A intrat cu maºinaA intrat cu maºinaA intrat cu maºinaA intrat cu maºinaA intrat cu maºina
într-un autobuzîntr-un autobuzîntr-un autobuzîntr-un autobuzîntr-un autobuz

Un craiovean de 27 de ani, la volanul unui auto-
turism Cielo, a intrat, ieri, într-un autobuz al

Regiei Autonome de Transport Craiova care circu-
la pe traseul 25, pe strada ”Împãratul Traian”.
Din fericire, nici o persoanã nu a fost rãnitã.

o persoanã nu a fost rãnitã. Cra-
ioveanul vinovat de producerea
accidentului a fost sancþionat
contravenþional cu amendã în
valoare de 595 lei pentru nea-
daptarea vitezei.”Nici o persoa-
nã nu a fost rãnitã în incident,
cei doi conducãtori auto pre-
zentându-se la Biroul Poliþiei
Rutiere unde s-a întocmit pro-
cesul  verbal  de tamponare.
ªoferul vinovat a fost sancþio-
nat contravenþional”, ne-a de-
clarat agent ºef adjunct Amelia
Cãprãrin, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

Trei tineri doljeni au fost reþinuþi
pentru 24 de ore, luni dupã-amiazã,
dupã ce poliþiºtii din Bechet au stabi-
lit cã sunt autorii unui furt dintr-o so-
cietate comercialã. Mai exact, cei
trei, pe 29 decembrie, au spart un bar
din localitatea Ostroveni de unde au
furat þigãri în valoare de 1.500 de lei.

au pãtruns prin efracþie în incinta
unui bar din localitatea Ostroveni,
de unde au sustras circa 100 pa-
chete þigãri, diferite mãrci, cau-
zându-se un prejudiciu de apro-
ximativ 1500 lei. În urma perche-
ziþiilor s-a reuºit recuperarea a 22
pachete de þigãri, în valoare de
400 lei care au fost restituite pãr-
þii vãtãmate. Pentru cã au antece-
dente, cei trei tineri au fost reþi-
nuþi de poliþiºti ºi introduºi în ares-
tul IPJ Dolj. „Faþã de suspecþi s-
a dispus mãsura reþinerii pe bazã
de ordonanþã pe o perioadã de 24
ore pentru comiterea infracþiunii
de furt calificat, fapt pentru care

au fost introduºi în ares-
tul Inspectoratului, ur-
mând sã fie prezentaþi
instanþei de judecatã cu
propunere de arestare
preventivã”, a declarat
agent ºef adjunct Amelia
Barbu, din cadrul Birou-
lui de presã al IPJ Dolj.

Mai mult decât atât, la
percheziþia fãcutã în co-
muna Gighera, la locuinþa lui Lau-
renþiu Ghiþã, oamenii legii au des-
coperit o armã neletalã de tir cu
aer comprimat, calibrul 4,5 mm,
fãrã muniþie. Din cercetãrile efec-
tuate a rezultat faptul cã acesta a

achiziþionat arma din Austria, iar
în urmã cu aproximativ doi ani a
introdus-o ilegal în þarã prin PTF
Nãdlac. Pe numele sãu poliþiºtii au
întocmit, în plus, ºi un dosar pe-
nal sub aspectul sãvârºirii infrac-

þiunilor de nerespectarea regimu-
lui armelor ºi muniþiilor ºi contra-
bandã calificatã, iar arma a fost
ridicatã în vederea continuãrii cer-
cetãrilor, dupã cum au mai preci-
zat reprezentanþii IPJ Dolj.

La percheziþiile fãcute la locuin-
þele lor, oamenii legii au mai
gãsit doar 20 de pachete de þi-
gãri, dar ºi o armã de tir cu aer
comprimat deþinutã ilegal. Asea-
rã au fost prezentaþi instanþei
de judecatã cu propunere de
arestare preventivã.

La judecatã dupã ce a încercat
sã mituiascã un poliþist

Pe 1 septembrie 2014, la ora 16.45, poliþiºtii din co-
muna Dioºti aflaþi în executarea serviciului de patrulare
prin comunã au observat, pe strada „Morii”, un autotu-
rism avariat care intrase într-un gard de lemn al unei
locuinþe. Poliþiºtii au identificat conducãtorul auto în per-
soana lui Nicu Soreanu, de 31 de ani, din comuna Dioºti,
iar din primele cercetãri s-a stabilit faptul cã acesta, în
timp ce conducea autoturismul, neavând experienþa ne-
cesarã pentru cã nu poseda permis de conducere, a pier-
dut controlul volanului ºi a lovit un gard din lemn.

Procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj l-au trimis în
judecatã, în stare de libertate, pe
Nicu Soreanu, de 31 de ani, bãr-
batul din comuna Dioºti care a vrut
sã mituiascã un poliþist din localita-
te cu 1.200 de lei pentru a scãpa
de dosar penal. Dosarul a fost
înregistrat luni, 5 ianuarie, la Tri-
bunalul Dolj, primul termen fiind
stabilit pentru 14 ianuarie a.c.

din cadrul Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj, iar marþi a fost
constituit un colectiv format din
poliþiºti din cadrul DGA, cu spriji-
nul poliþiºtilor din cadrul IPJ Dolj
ºi sub coordonarea unui procuror
din cadrul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, care a organizat
flagrantul. Nicu Soreanu a fost
prins în flagrant, în sediul Postului
de Poliþie, în momentul în care i-a
înmânat agentului suma de 1.200
lei pentru a nu înregistra dosarul
penal. Faþã de bãrbat s-a luat mã-
sura reþinerii pentru 24 ore pentru
sãvârºirea infracþiunilor de dare de

mitã ºi conducere a unui autovehi-
cul pe drumurile publice fãrã a
poseda permis de conducere. Tri-
bunalul Dolj a respins propunerea
de arestare preventivã a bãrbatu-
lui, dispunând faþã de el mãsura
controlului judiciar.

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au finalizat cer-
cetãrile, iar acum, la început de an,
l-au trimis în judecatã pe Soreanu,
care este sub control judiciar, pen-
tru comiterea infracþiunii de dare
de mitã. Primul termen de judeca-
tã al cauzei a fost stabilt pentru 14
ianuarie a.c.
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GEORGE POPESCU Spre un coşmar
al unei ierni de pomină

Îmi propusesem, în întâmpinarea anului
în care deja am intrat, să nu mai scriu de-
loc, sau aproape deloc, despre ceea ce se
întâmplă în spaiul politicii autohtone; n-a fost
doar şirul de dezolări cumulate de-a lungul
ultimilor ani, ci şi debranşarea media de la
minimi parametri de deontologie şi de res-
ponsabilitate, ca să nu mai vorbesc de alu-
necarea ei în zonele lugubre ale unui dezmăţ
generalizat. S-au adăugat, recent, lătrăturile
elitiste ale câtorva jandarmi în pericol de-a
fi scoşi de pe teren, reorientaţi brusc spre
sugestii ordonate noului „Domn” laolaltă cu
urletul „la puşcărie” (ca la moarte!) îndrep-
tat împotriva actualilor guvernanţi, unicii
vinovaţi de toate frustrările prin pustiul de
timp post-ceauşist.

Nu intru în detalii. În democraţie, chiar
dacă nu orice este îngăduit de vreme ce e
vorba de un sistem de reguli, de norme, le-
giferate ori nu, dreptul la opinie primează.
Şi chiar şi aşa „sanctificat”, împins peste
limite, eşuează lamentabil în vadul noroios
al unei bârfe. Mă intrigă, mai ales, campania
dezlănţuită împotriva lui Victor Ponta căru-
ia, după ce a renunţat public la titlul de doc-
tor, i se cere condamnarea penală: puşcăria,
eventual exilul şi, de ce nu, chiar… Canalul.

Nu de alta, dar oricum, „urmaş” de drept
al tuturor deceniilor de comunism românesc,

pe care, iată, l-a moştenit, îl întreţine şi-l
continuă (sic !), ar merita, în opinia prea
multor (post)dizidenţi – şi post-dataţi -, sa-
crificiul ce ne-ar scăpa în sfârşit de roşia
stafie.

Nu intru în detalii,  totu’i, mai ales că
alaltăieri, în prima zi după sărbători, Opo-
ziţia ne-a oferit, c u ac eeaşi gratuitate bi-
cisnic ă, încă o probă de inadecvare politi-
că la realitate.  Prin cei doi lideri c on-jugaţi
ai noului PNL,  s-a anunţat intenţia de do-
borâre a guvernului actual,  vinovat, se în-
ţelege, de a nu f i pus „deasupra interesu-
lui individual interesul colec tiv”; ş i, mai
mult, pentru c a „agenda publică să f ie c ea
care dictează proiectele de anvergură ale
Guvernului PNL”.

Concis, limpede şi la obiect. De parcă ar
mai valora astăzi vreun enunţ de acest gen;
de parcă ar fi existat vreun guvern, în toţi
aceşti douăzeci şi cinci de ani, care să nu fi
promis aceleaşi lucru. Acceptând, fie şi ipo-

tetic, ca serioase aceste enunţări programa-
tice, nu-ţi rămâne decât un minim efort an-
ticipativ spre a substitui miniştri pontişti cu
cei vizaţi ori deja trimişi la încălzire din ta-
băra actualei opoziţii şi perspectiva se surpă
automat. Cu Predoiu, la butoane, eventual
cu Igaş la Interne, cu Ialomiţianu pe la Fi-
nanţe, Andreea Paul, la Economie, Costică
Canacheu, la Cultură ori la Sănătate şi încă
alţi reciclaţi, prin vreme, pe culoarele Pute-
rii, te trezeşti cuprins de o frenezie, a lucru-
lui bine făcut, că-ţi vine subit pofta de a
merge la secţia de votare. Fiindcă, la urma
urmei, chiar asta se cere: alegeri, anticipate,
cu mai puţin de doi ani înainte de termen,
dar cu o indiferenţă condamnabilă faţă de o
societate traumatizată de instabilitate mai
mult decât orice altceva.

Poţi accepta că, în politică mai ales, Pu-
terea e un drog, că orice victorie electorală
îşi are preţul şi decontul ei, că în Opoziţie,
chiar dacă nu mori de foame nici n-ai tot

accesul liber la… joc şi la jocuri. Nu ştiu cu
ce program va veni actuala Opoziţie, cică
se lucrează la el, dar liderii obsedaţi de „in-
teresul colectiv” ce-ar lipsi guvernanţilor de-
acum îl văd – profetic! – ca fiind în sfârşit
medicamentul miraculos ce ne-a lipsit un
sfert de veac. Asta chiar dacă aproape toţi
au fost pe-acolo, mai mult la guvernarer
decât în Opoziţie.

Oric ât de expus criticilor noilor şi ve-
chilor „dreptaci”,  sugerez oric ui mai con-
servă un strop de normalitate şi de luc idi-
tate să ia aminte la replica pe care Victor
Ponta a dat-o intenţiei Opoziţiei de a de-
clanşa,  prin moţiune de cenzură, alegeri
anticipate.  Mi se pare un act nu doar res-
ponsabil şi convingător articulat, dar şi atent
nuanţat chiar în perspec tiva reîntoarc erii
tuturor la treabă. Alternativa – desigur, via-
bilă – nu va ieşi din filele unei aventuri ce
s-a subsumat, ani la rândul, sub sintagma
schimbarea schimbării.

În judeţul Dolj, distribuirea do-
cumentelor electronice a început
în toamna anului trecut, pe 22 sep-
tembrie, fiind tipărite 459.238 de
exemplare. Începând cu luna fe-
bruarie, fără aceste carduri de să-

Cardul
de sănătate,
obligatoriu de
la 1 februarie

Cardul naţional de sănătate devine obligatoriu începând cu data
de 1 februarie a.c. Din acel moment, niciun asigurat nu va mai
putea fi consultat şi nu va mai primi reţete dacă nu va prezenta
respectivul document electronic. Excepţie fac urgenţele. Chiar dacă
data limită anunţată a generat destul de multă confuzie, reprezen-
tanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  susţin că până la
sfârşitul acestei luni toate cardurile vor ajunge la destinaţie.

nătate, pacientul nu va mai fi tratat
şi nu va mai primi reţete compen-
sate şi gratuite decât în caz de ur-
genţă.

La nivel naţional, până acum, 95
la sută dintre carduri au ajuns la

asiguraţi. Mai sunt, însă, aproape
un milion de oameni care nu le-au
primit. Ei vor găsi cardurile la me-
dicii de familie.
Cardurile nedistribuite prin
serviciile poştale vor fi trimise
către medicii de familie

Cardul naţional de sănătate se eli-
berează strict persoanelor asigurate
care au peste 18 ani. În acelaşi timp,
cardul de sănătate nu este necesar
atunci când persoanele care nu îşi
plătesc contribuţia la sănătate acce-
sează serviciile de urgenţă, prin in-
termediul pachetului minim stabilit
prin lege. Distribuirea cardurilor de
sănătate se face prin intermediul ser-
viciilor poştale. Cardul de sănătate
este înmânat titularului în baza unui
act de identitate şi a semnăturii de
primire. În situaţia în care, după mi-
nim două prezentări la domiciliul asi-
guratului, dovedite pe baza avizului
de transmitere, cardul nu a putut fi
predat, acesta va fi înapoiat casei de
asigurări teritoriale în evidenţa căre-
ia se află asiguratul.

Avizul pe care operatorul poştal îl
lasă la domiciliul asiguratului, în ca-
zul în care nu este găsit, conţine nu-
mărul de telefon al factorului poştal,
astfel încât asiguratul să îl poată con-
tacta pentru a stabili intervalul orar

în care poate reveni în zilele urmă-
toare pentru a-i preda cardul de să-
nătate. Dacă în cele 20 de zile lucră-
toare prevăzute cardul nu a putut fi
predat, asiguratul poate să îl ridice
personal de la casa de asigurări în a
cărei evidenţă se află, după 10 zile
lucrătoare, termen pe care Poşta
Română îl are la dispoziţie pentru a
preda cardul casei de asigurări.

Cardurile de sănătate care nu au
fost distribuite prin serviciile poştale
vor fi trimise de casele de asigurări
către medicii de familie pe parcursul
lunii ianuarie, iar pacienţii le vor pu-
tea ridica de la aceştia.
Cardul de sănătate
trebuie activat

Cardul de sănătate are înscris
numele, prenumele şi un cod de
asigurat, este însoţit şi de o scri-
soare cu rol informativ pentru asi-
gurat. Pentru a putea fi folosit, car-
dul trebuie activat la orice furnizor
de servicii medicale, indiferent că
acesta este medic de familie, spital,
policlinică sau farmacie. Totuşi, re-
comandarea specialiştilor este ca
asiguratul care a intrat în posesia
documentului să îl contacteze pe
medicul de familie, acesta din urmă
fiind şi singurul care poate inscrip-
ţiona, doar la solicitarea expresă a

asiguratului, date medicale cum ar
fi grupa de sânge, Rh-ul sau con-
simţământul pentru donarea de or-
gane. PIN-ul de transport al cardu-
lui naţional (0000) va fi schimbat
cu un PIN personalizat, format
dintr-o combinaţie de patru cifre.
PIN-ul personalizat va fi introdus
şi confirmat personal de către pa-
cient. pentru validarea şi, mai apoi,
decontarea acestuia din fondul asi-
gurărilor sociale de sănătate.

Personalizarea pin-ului este obli-
gatorie, altfel cardul rămâne în sta-
re inactivă şi nu poate confirma ser-
vicii medicale în sistem. Acest pin
va fi introdus de către asigurat ori
de câte ori va beneficia de un servi-
ciu medical pentru validarea şi, mai
apoi, decontarea acestuia din fon-
dul asigurărilor sociale de sănătate.

Cardul de sănătate va fi unicul
instrument de validare şi decontare
a serviciilor medicale şi farmaceu-
tice în sistemul asigurărilor de să-
nătate. Cardul va asigura accesul la
servicii medicale şi farmaceutice
decontate în sistem. Doar serviciile
medicale de urgenţă vor mai fi ofe-
rite fără cardul de sănătate, deoare-
ce aceste servicii se acordă atât
persoanelor asigurate, cât şi celor
neasigurate.

RADU ILICEANU



„Parteneriat
pentru viaţă”

Vodafone România este
partener oficial al Asociaţiei
Montane a Salvatorilor Mon-
tani din România din 2004,
sub umbrela programului
„Parteneriat pentru viaţă”,
ce susţine proiecte pentru
salvarea de vieţi omeneşti
aflate în situaţii de urgenţă.
Prin intermediul ac es tuia,
Vodafone sprijină serviciile
naţionale de urgenţă
SMURD şi Salvamont.
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Vodafone România continuă par-
teneriatul cu Salvamont şi a inves-
tit, în 2014, 128.000 de Euro, pen-
tru funcţionarea dispeceratului Sal-
vamont şi îmbunătăţirea conside-
rabilă a timpului de intervenţie a
echipelor de salvare.  Astfel, Voda-
fone România a contribuit la dota-
rea cu echipamente de intervenţie
în situaţii de urgenţă, achiziţia de
dispozitive de monitorizare GPS
pentru traseele montane şi realiza-
rea cardurilor de membru Salva-
mont. “Continuăm să sprijinim echi-
pa Salvamont şi să le punem la dis-
poziţie resursele necesare pentru a
fi în permanenţă mai rapizi şi mai
precişi în intervenţii. Vodafone este

Parteneriat extins cu Salvamont
Pagină realizată de MARGA BULUGEAN

Anul trecut, Vodafone România  a susţinut proiectele Salvamont cu 128.000 Euro. Aplicaţia
Salvamont powered by Vodafone a depăşit 135.000 de descărcări şi 40.000 de utilizatori unici,
lunar. În al doilea an de la lansare, turiştii au dispus în aplicaţie de un ghid montan complet de
iarnă, ce a inclus şi starea zilnică a zăpezii şi calitatea pârtiilor de schi din întreaga ţară.

Până în prezent, utilizatorii au
folosit serviciul de monitorizare a
locaţiei pe durata călătoriilor mon-
tane de 2.131 ori şi au efectuat 194
de apeluri SOS cu localizare GPS,
prin intermediul aplicaţiei.

alături de Salvamont atât logistic,
prin dezvoltarea dispeceratului na-
ţional Salvamont şi dotarea cu echi-
pamente de comunicaţii, cât şi fi-
nanciar, prin sprijinul activităţilor de
zi cu zi, pentru intervenţii de salva-
re mai uşoare şi mai rapide”, a spus
Angela Galeta, director, Fundatia
Vodafone Romania. Anul trecut,
aplic aţia Salvamont powered by
Vodafone a depăşit 135.000 de des-
cărcări, în crestere cu 125% faţă
de 2013, şi a ajuns la 40.000 de uti-
lizatori unici lunar.
Aplicaţia include un ghid
complet, actualizat

Aplicaţia este c ompatibilă cu

smartph one-urile And roid ş i
iOS,  poate fi desc arc ată gratuit
de c ătre clienţii tuturor opera-
torilor  de telefonie mobila ş i va
fi disponibilă în curând ş i pen-
tru terminalele Windows Phone.
De asemenea, datorită utilizării
sale de către mulţi turişti din afa-
ra ţăr ii,  la înc eputul ac estui an,
aplic aţia es te disponibilă şi în
limba engleză,  pentru Android,
iOS şi Windows Phone.  În plus,
clienţii Vodafone pot apela gra-
tuit numărul de telefon mobil
0Salvamont (0725826668). Spe-
cial pentru ac est sezon de iarnă,
aplicaţia include un ghid com-
plet,  ac tualizat, c u informaţii
despre starea zilnică a zapezii şi
calitatea pârtiilor de sc hi,  c aba-
ne,  traseele montane practicabile
şi c ondiţiile meteo.  “Odată cu
începerea sezonului de iarnă, le
recomandăm turiş tilor să sc hie-
ze fără a-ş i pune în pericol viaţa
lor  sau a altor  sc hiori, să se
ec hipeze în mod corespunzător
pe munte ş i să verif ic e starea
vremii înainte de a pleca la drum.
Ne bucurăm c ă avem la dispo-

ziţie aplic atia Salvamont, c are îi
ajută pe iubitorii de munte c u
toate informaţiile de care au ne-
voie pentru a se bucura de pas i-
unea lor.  Datorită parteneriatu-
lui cu Vodafone România, tim-
pul de intervenţie în situaţiile de
urgenţă a fos t îmbunătăţit ş i
reuş im să ajungem mai repede

la c ei care ne solicită ajutorul,
dar,  în acelaşi timp,  ş i să preve-
nim pos ibilile ac cidente pe mun-
te”,  af irma Mircea Opriş, preşe-
dint e,  Asoc iaţia S alvator ilor
Montani din România.

Clienţii RCS & RDS îşi pot achita facturile de luna aceas-
ta fără niciun cost suplimentar, folosind terminalele self-
service puse la dispoziţie de către QIWI România, com-
pania cu cea mai extinsă reţea de terminale de plată self-
service la nivel naţional.

Utilizarea terminalelor este foarte intuitivă şi clară, pre-
luând informaţia de la plătitor şi transferând-o automat
către RCS & RDS, în numai câteva secunde. Abonaţii tre-
buie să selecteze numele companiei de pe ecranul termi-

Abonaţii RDS & RCS
pot plăti facturile la
terminalele QIWI România

nalului, să scaneze codul de client de pe factură şi sa intro-
duca suma de plata. Terminalele self-service QIWI pot fi
găsite de către abonaţii RCS & RDS în marile centre co-
merciale, în supermarketuri, în hipermarketuri şi în maga-
zinele de proximitate. “Am dezvoltat de-a lungul timpului,
prin diferite parteneriate de acest fel, o gamă variată de
modalităţi de plată pentru abonaţii companiei pentru a le
oferi soluţii rapide, sigure, flexibile şi moderne de plată a
facturii.” a declarat Florin Nemes, Coordonator Marke-

ting & PR, RCS & RDS.
Plăţile se pot realiza fără a divulga date confidenţiale

Abonatii RCS & RDS pot achita facturile telefonice
în punctele de prezenţă ale companiei şi în noile magazi-
ne Digi, la ghişeele sau ATM-urile/bancomatele banci-
lor partenere, prin direct debit, online sau prin virament
bancar, prin terminalele PayPoint şi Payzone, dar în ma-
gazinele partenere Mobile-Distribution. “RCS & RDS
împărtăşeşte dorinţa noastra de a furniza consumatori-
lor români metode de plată mai simple şi mai sigure, iar
acest parteneriat este unul important întrucât răspunde
perfect strategiei noastre de diversificare a portofoliului
de servicii oferit prin intermediul terminalelor de plata.
Faptul că plăţile se pot realiza fără a divulga date confi-
denţiale sau a deţine un cont bancar reprezintă un bene-
ficiu şi vine în întâmpinarea cerinţelor clienţilor români.”
a adaugat Alexandru Oancea, Director Comercial al
QIWI România.
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Nu, dragi cititori, nu vreau să
scriu şi eu încă un articol defetist
despre cerşetoria românilor din
Occident, despre faptul că suntem
oaia neagră a UE, săraci, neinstruiţi
şi nepricepuţi, fugiţi de acasă din
sărăcie şi care se afundă în tot felul
de chestii urâte în ţări străine. Nu
sunt un observator social atât de
bun şi nu am competenţele nece-
sare pentru a afirma tranşant astfel
de lucruri de care sunt pline tabloi-
dele Europei, deşi unele ştiri despre
astfel de situaţii pare să ilustreze o
anume realitate credibilă, la fel cum
anumite succese ale unor români
în Occident ne fac să sperăm că
este posibilă normalitatea. Însă,
după reveria sărbătorilor de iarnă,
am putut citi un articol în „Wienner
Zeitung” unde se vorbea despre valul
de imigranţi români şi bulgari care
au luat cu asalt Austria după des-
chiderea acestei pieţe de lucru în
ianuarie 2014.  Nu mai este nevoie
de permis de muncă şi aşa se face
că 10602 români, informează un in-
stitut de statistică austriac, au sosit
aici în prima parte a anului. Numă-
rul nu este definitiv, încă nu sunt
date pentru ultima parte a anului,
de aceea e posibil ca prezenţa lor
să fie mai numeroasă. Din Bulga-
ria, ni se spune, 2779 de cetăţeni ai
acestei ţări au venit în căutare de
lucru aici.
Valiza roz cucereşte Austria

Articolul din „WZ” este scris de
o jurnalis tă cu nume bulgăresc,
Marina Delceva, de aici şi maniera
oarecum „bulgărească” de a trata
subiectul, realist expus pe fond, dar
în cheia sarcastică a unui scenariu
bogomilic cu două personaje: fata

quartier21quartier21quartier21quartier21quartier21quartier21quartier21quartier21quartier21 NICOLAE COANDE
corespondenţă din Viena

Bulgarii vin
la Viena cu valize
roz, românii
cu mâna întinsă...

cu valiză roz din Bulgaria, titrată,
inteligentă, care şi-a găsit de lucru
rapid, şi sărăntoaca neluminată din
România care nu poate decât să
întindă mâna şi să ceară ceva într-
o germană ininteligibilă. Aşa se
face că, pe 18 ianuarie 2014, nu-
mita Gabriela S. a sosit „cu valiza
ei roz la gara Salzburg”, iar pe 1
februarie, după ce a trimis nouă
scrisori de motivaţie şi a participat
la patru interviuri, a obţinut nu mai
puţin de trei angajamente de mun-
că. 1-0 pentru Ţ.S.K.A Sofia! Pe
1 februarie, ea se întâlnea cu un
agent de servicii (nu secret) pen-
tru clienţi la „Nobel Hotel Schloss
Leopoldskron” care era uluit de
faptul că Gabriela ştia cinci limbi,
dintre care trei la perfecţie! În faţa
unui asemenea caz te întrebi de ce
nu s-a dus Gabriela direct la Stras-
bourg sau la Bruxelles şi a prefe-
rat Austria, adică doar un hotel din
această frumoasă ţară muntoasă?
Treaba ei, ştie ea mai bine, poate
că-i place să schieze.
Duios Anastasia cerşea

Dacă acest lucru ar putea fi per-
fect credibil – şi de ce nu ar fi,
doar se ştie că bulgarii sunt poli-
gloţi.. . – c azul româncei atrage
atenţia prin stilul voit patetic  în
care este prezentată „eroina” noas-
tră,  Cenuşăreasa Occ identului:
„Anastasia nu a scris o scrisoare
de motivaţie. De Anul Nou, ea stă

pe drumul principal Meidlinger şi
întinde spre trecători o ceaşcă de
hârtie mototolită. Biiitte, donaţie,
Prinţeso, spune ea, privind cu ochi
trişti. Pe fundul ceştii sunt câteva
monede amărâte. Cerşitul în Euro
este mai bun decât în Lei (mone-
da românească, se explică în arti-
col), spune ea. Provine din Bucu-
reşti. Acasă nu are de lucru, aşa
că a venit la Viena pentru a face
aici câţiva euro. De Crăciun, oa-

menii sunt mai generoşi.” Uf, nu
am reuşit să egalăm... Veţi conce-
de că jurnalista are stil şi ştie să
creze un scenariu în care rolurile
sunt echitabil împărţite: bulgăroai-
ca este Doamna, iar românca e
chivuţa care mai că strigă „care
belete, boiarule!?”. Revanşa faţă de
scena cu salata din filmul lui Pinti-
lie, „O vară de neuitat”, când bul-
garii sunt luaţi la omor de români,
este luată –  în „filmul” Marinei tre-
buie să ne mulţumim cu planul se-
cund prin Austria.
Românii preferă de mult Austria

Cu toate astea, articolul e inte-
resant măcar pentru faptul că pre-
zintă o situaţie generală a emigra-
ţiei în căutarea unui loc de muncă
din aceste două ţări urgisite ale UE.
Astfel, aflăm că, potrivit Serviciu-
lui austriac pentru ocuparea forţei
de muncă,  în noiembrie 2014
aveau un loc de muncă aici 7453
bulgari şi 34427 de români. Evi-
dent, dar asta nu explică totul, şi
România are o populaţie mai mare
decât Bulgaria (şi, tocmai din cau-
za asta, poate mai mulţi poligloţi,
mai ştii?), dar cred că este vorba
în special despre o anumită rută,
mai favorabilă românilor decât bul-
garilor. Aşadar, în 2014,  potrivit
aceluiaşi serviciu public, erau cu
13724 mai mulţi români şi bulgari
cu loc de muncă decât în noiem-
brie 2013, înainte de deschiderea

pieţei muncii. Cei mai mulţi lucrea-
ză în industria turismului, con-
strucţii şi comerţ, dar şi în dome-
nii în care există un deficit de mână
de lucru calificată – medici, infor-
maticieni, tehnicieni sau asistenţi
medicali. Aici, jurnalista nu ne spu-
ne care erau mai „calificaţi”, dar
în materie de medici şi asistenţi
medicali cred că îi batem pe bul-
gari, deşi e doar o supoziţie perso-
nală. Cu toate acestea, ni se expli-

că faptul că des tui români erau
deja în Austria cu mult timp înain-
te de deschiderea pieţei de muncă,
aşadar unii au ceva vechime aici.
Destui şomeri printre imigranţi

 Însă, Austria se confruntă cu o
problemă a locurilor de muncă pen-
tru imigranţi. La finele lui decem-
brie 2014 se înregistrau aproape
107000 de persoane fără un loc de
muncă, în creştere cu peste 18%
faţă de 2013. Rata şomajului a cres-
cut în Austria în ultimii ani, deşi este
printre cele mai mici din UE (5,1%),
doar Germania având o rată mai
scăzută (4,9%). Ani de zile, Austria
a fost „elevul model” al UE, cu o
planificare economică foarte soli-
dă, în vreme ce numărul de imi-
granţi a fost mai mare decât în Ger-
mania. Cu toate acestea, experţii se
aşteaptă ca rata şomajului să creas-
că în acest an. Ministrul Afacerilor
Sociale, Rudolf Hundstorfer (SPÖ),
a declarat că nu întrevede o situaţie

mai bună în 2015 şi că de-abia în
2016 piaţa muncii va fi mai echili-
brată din punct de vedere al cererii
şi ofertei locurilor de muncă. În Aus-
tria sunt înregistraţi 3380000 de sa-
lariaţi, o uşoară creştere faţă de anul
trecut, dar piaţa muncii este încă
„gripată”, în bună parte şi datorită
creşterii afluxului de imigranţi în
căutarea de locuri de muncă. În
decembrie 2014, persoanele aflate
în căutarea unui loc de muncă

permanent erau cu 19195 mai multe
decât în anul precedent. Aşa se face
că erau înregistrate 101500 de per-
soane în căutarea unui loc de mun-
că sau angajate în cursuri de recali-
ficare. Aici, în Austria, există politi-
ca unor cursuri scumpe de recalifi-
care, de durată, chiar dacă aceasta
e criticată, însă autorităţile susţin că
cei astfel pregătiţi au un nivel de edu-
caţie superior şi îşi pot găsi mai uşor
o slujbă. Aşa se face că numărul
celor introduşi în astfel de cursuri
de recalificare a scăzut cu 7% ajun-
gând la 62157 de persoane. Şome-
rii care nu-şi găsesc de luru o pe-
rioadă mai îndelungată sunt persoa-
ne în vârstă, cu probleme de sănă-
tate şi care fac parte din regiuni cu
potenţial economic mai redus.
„Eterna” coaliţie austriacă

Se aşteaptă de la coaliţia de la
guvernare (ÖVP, conservatorii,
FPÖ, partid de extrema-dreaptă,
SPÖ, social democraţii, „G”, verzii)
noi politici economice, iar cancela-
rul Werner Faymann se declara op-
timist, precizând totuşi că actuala
„criză rusească nu este pentru noi
un motiv de fericire”. De altfel, Fa-
ymann a scăzut într-un sondaj de la
finele anului trecut care indică pre-
ferinţele cetăţenilor, el situându-se
abia pe locul cinci într-un top al în-
crederii publice. Pe primul loc era
Reinhold Mitterlehner, şeful Partidu-
lui Popular şi vicecancelar al Aus-
triei, pe locul doi era cotată Eva Gla-
wischnig, şefa „verzilor”, în vreme
ce liderul FPO, Heinz-Christian Stra-
che era al treilea, pe locul patru ve-
nind şeful neoliberalilor, Matthias
Strolz. Austria e o ţară condusă de
coaliţii încă din 1983, de pe vremea
când cancelar era reputatul Bruno
Kreisky, un lider care venea în vizită
la Ceauşescu.

În pofida nivelului ridicat de trai
al ţării, valizele roz sunt mai puţine
în Austria decât îşi pot închipui unii,
însă românii pot veni cu valize ne-
gre pe care le pot vopsi aici. Bulga-
rii nu nevoie, la ei valizele roz re-
prezintă un modus vivendi şi se
găsesc la toate punctele de frontie-
ră pentru cei care vor să emigreze.
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La Catedrala Mitropolitanã
„Sfântul Dumitru”, credincioºii
nu s-au mai înghesuit ca altãdatã
sã fie printre primii care sã pri-
meascã Aghiasmã. Aproape de
orele prânzului, când slujba Sfin-
tei Liturghii din bisericã era pe
sfârºite, cozile nu erau aºa de
mari ºi oamenii aºteptau liniºtiþi,
uitându-se doar lung dupã razele
soarelui care se strecurau timide
printre crengile copacilor. Pe un
cer senin ca vara, soare ºi-a fã-
cut într-adevãr simþitã prezenþa

dar nu a avut putere sã încãlzeas-
cã pãmântul pe care strãluceau
din loc în loc petece groase de
gheaþã. Nici gerul nu a fost to-
tuºi într-atât de ºtranºnic, ca în
alte ierni când forma cristale de
gheaþã în apa din butoaie.
„Este minunea ºi bucuria
bisericii noastre”

Ca de fiecare datã, sãrbãtoarea
de Boboteazã a început în biseri-
cã, acolo unde s-a sãvârºit slujba
Sfintei Liturghii. În mijlocul preo-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Stropi de bucurie .... la botezul Bobotezei!Stropi de bucurie .... la botezul Bobotezei!Stropi de bucurie .... la botezul Bobotezei!Stropi de bucurie .... la botezul Bobotezei!Stropi de bucurie .... la botezul Bobotezei!
A fost ºi nu prea a fost ger în ziua de

Boboteazã. Pe un cer senin ca-n zilele de
varã s-a arãtat ºi soarele care nu a reuºit
însã sã dezmorþeascã obrãjorii copiilor pe
care mamele i-au purtat în braþe cât mai
aproape de busuiocul preoþilor. Dar cum
frumoasele slujbe de Boboteazã s-au des-
fãºurat peste tot în aer liber, credincioºii
nu au plecat din curtea bisericilor decât
dupã ce au primit pe creºtete belºugul
botezului cu Apã Mare. Aºa cum se întâm-
plã de fiecare datã, au plecat acasã bucu-
roºi ºi purtând un mic pacheþel, sticluþa cu
Aghiasmã ºi firicelul de busuioc uscat.

þilor s-a aflat ÎPS Irineu, Mitropo-
litul Olteniei, care le-a vorbit cre-
dincioºilor despre bucuria pe care
o aduce botezul primit la Bobotea-
zã. ”Sfânta Aghiasmã este sfinþitã
prin pogorârea Sfântului Duh, cum
se spune la rugãciune. Este minu-
nea ºi, în acelaºi timp, bucuria bi-
sericii noastre. Cãci numai minu-
nea trebuie subliniatã în acest mo-
ment al Bobotezei, ci iubirea nea-
mãrginitã a lui Dumnezeu care este
prezent în viaþa noastrã cãci apa
nu se stricã. Apa pe care noi o fo-

losim în fiecare zi devine, la Bo-
boteazã, apã sfinþitã, Aghiasmã
Mare cu care se sfinþesc casele,
icoanele, bisericile, tot ceea ce este
în viaþa noastrã. ªi ce probã mai
mare ne-ar trebui ca sã ne întãrim
ºi mai mult credinþa noastrã decât
Sfânta Aghiasmã?”.
Aghiasma Mare pãzeºte
casa de fermece

Mitropolitul Olteniei i-a în-
demnat pe credincioºi sã plece
acasã cu Aghiasmã Mare pe care

sã o pãstreze într-un loc curat
ºi sã o foloseascã ori de câte ori
vor avea probleme de sãnãtate
sau pentru a alunga spiritele ne-
curate din case.  „Sã luaþi
Aghiasma Sfântã, sã o pãstraþi
acasã, sã o beþi dimineaþa pe
nemâncate ºi apoi sã o folosiþi
ori de câte ori e nevoie în tre-
buinþele dumneavoastrã de aca-
sã, din familie, la sfintele icoa-
ne. Ajutã foarte mult la limpezi-
rea minþii, la izbãvirea de farme-
ce ºi de lucruri necurate ºi care
dã sãnãtate”, a fost sfatul pe
care ÎPS Irineu l-a dat tuturor
celor care au participat la slujba
de dimineaþã.
Slujba de Boboteazã
este una specialã

Preoþii au ieºit apoi în curtea
bisericii unde au fost aliniate bu-
toaiele cu apã. Slujba de sfinþire
a apei este una cu totul ºi cu to-
tul specialã, iar faptul cã este sã-

vârºitã sub cerul liber o face ºi
mai frumoasã. Toate elementele
naturii, începând cu cerul ºi ter-
minând cu izvoarele ºi toatã fã-
tura sunt invocate în aceastã ru-
gãciune. „Astãzi, harul Sfântu-
lui Duh, în chip de porumbel,
peste ape se pogoarã. Astãzi,
Soarele cel neapus a rãsãrit, ºi
lumea cu lumina Domnului se
lumineazã. Astãzi, luna cu raze
luminoase lumineazã pãmântul.
Astãzi, stelele cele luminoase, cu
lumina strãlucirii lor, lumea în-
frumuseþeazã. Astãzi, norii rou-
reazã din cer omenirii ploaia
dreptãþii”, sunt cuvintele care s-
au auzit în curtea bisericii.
Mitropolitul Olteniei
i-a botezat pe credincioºi

Cu busuiocul înmuiat  în
Aghiasmã Mare, Mitropolitul Ol-
teniei a stropit apoi creºtetele
credincioºilor care au primit bo-
tezul ca pe o mare binecuvânta-

re. Urmând îndemnului preoþi-
lor, nimeni nu a plecat acasã fãrã
ca sã-ºi umple înainte sticluþa cu
Apã Mare. Cu toate cã jandar-
mii s-au aflat la datorie pentru a
preîntâmpina orice neînþelegere,
oamenii au fost, de aceastã datã,
înþelegãtori ºi au aºteptat sã le
vinã rândul în liniºte. „Iau Apã
Mare în fiecare an ºi nu trebuie
sã lipseascã din casa nimãnui.
Ea aduce sãnãtate, aºa cum s-a
spus aici la slujbã, ºi ne fereºte
de lucruri rele. Când sunt bol-
navã mã ajutã ºi dacã iau o în-
ghiþiturã micã dis-de-dimineaþã.
Are mare putere vindecãtoare
dacã ai credinþã”, ne-a mãrturi-
sit o bãtrânicã pe jumãtate as-
cunsã într-o broboadã neagrã.
Tocmai îºi umpluse sticluþa cu
Aghiasmã ºi ºi-o aºeza într-o sa-
coºã. Zâmbetul ei larg ºi sincer
spunea totul despre bucuria spe-
cialã pe care þi-o lasã în suflet
sãrbãtoarea de Boboteazã.
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În fiecare an, pe 7 ianuarie, sãrbãtorim
Soborul Sfântului Ioan Botezãtorul, zi în care
îl cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos
în Iordan. Sfântul Ioan Botezãtorul a fost
ultimul dintre prooroci, înainte-mergãtor ºi
botezãtor al Domnului nostrum Iisus Hris-
tos, „cel mai mare dintre cei nãscuþi dintre
femei” (Matei 11,11; Luca 7,28), aºa cum îi
spune Mântuitorul. S-a nãscut încetatea
Orini, în familia preotului Zaharia. Elisabeta,
mama sa, era descendenta seminþiei lui Aa-
ron.Naºterea Sfântului Ioan a fost ea însãºi
o minune. Pãrinþii Sfântului Ioan, preotul ºi
proorocul Zaharia ºi Elisabeta, din neamul
lui Aaron, au ajuns la bãtrâneþe fãrã sã aibã
copii, lucruru ºi nos în rândul poporului
evreu în acea vreme (Luca 1,25). Un înger
pe nume Gavriil îl anunþã pe Zaharia cã ru-
gãciunea sa a fost ascultatã ºi cã nevastasa,
Elisabeta îi va naºte un fiucãrui a îi va pune
numele de Ioan. Zaharia însã nu a crezut
aceste vorbe (Luca 1,20), invocând faptul
cã ºi el ºi nevasta sa erau bãtrâni (Luca 1,18).
Drept pedeapsã pentru ne credinþa lui, Za-
haria a rãmas mut pânã când s-a sãvârºit
ceremonia tãierii-împrejur, cu punerea nu-
melui pruncului. Elisabeta era mãtuºã sau
veriºoarã a Maicii Domnului. ªi ei i s-a ves-
tit în chip minunat cã avea sã nascã un copil
ºi a primit vestea cu bucurie, însã a ascuns-
o vreme de cinci luni (Luca 1,24). Pruncul
pe care îl purta s-a arãtat a fi profet încã din

pântecele maicii lui. Dupã Bunavestire, Fe-
cioara Maria, purtându-l în pântece pe Mân-
tuitorul Iisus Hristos, a vizitat-o pe Elisabe-
ta. Când cele douã femei s-au întâlnit, Ioan
a sãltat de bucurie în pântecele maicii lui, iar
mama lui s-a umplut ºi ea de Duhul Sfânt ºi
a binecuvântat-o pe Maica Domnului ºi pe
Prunc (Luca, cap. 1). În ziua a opta, când
avea loc ceremonia tãierii împrejur, partici-
panþii vroiau sã îi punã numele de Zaharia,
dupã numele tatãlui sãu. Elisabeta se opune,
spunând cã numele noului nãscut avea sã
fie Ioan. Cei de faþã au insistat, spunându-i
Elisabetei cã nimeni dintre rudele ei nu purta
acest numeºi l-au întrebat ºi pe Zaharia care
era numele pe care dorea sã îl dea pruncu-
lui. Acesta a scris pe o tãbliþã acelaºi nume,
Ioan, pentrucã acesta era numele pe care i-
l spusese mai înainte îngerul Gavriil. Toþi s-
au minunat, pentru cã cei doi soþi nu se în-
þeleseserã mai înainte unul cu altul asupra
numelui pruncului. Din acel moment Zaha-
ria ºi-a recãpãtat darul vorbirii ºi la rândul
sãu a început sã profeþeascã despre fiul sãu
ca înaintemergãtor al lui Mesia (Luca 1,59-
79).   Când a ajuns aproape de vârsta adultã,
Ioan s-a retras în pustiu, ducând o viaþã as-
prã, de post ºi rugãciune. Mesajul principal
pe care el îl transmitea era: “Pocãiþi-vã, cã
s-a apropiat împãrãþia cerurilor!” Rãspun-
sul la întrebarea “Cum ajungesã-L cunoascã
Sfântul Ioan Botezãtorul pe Hristos?”, îl gã-

sim la Evanghelistul Ioan (In 1, 34), care
redã mãrturia Botezãtorului: “Cel ce m-a tri-
mis pe mine sã botez cu apã, Acela mi-a spus:
Peste care vei vedea Duhul pogorându-Se ºi
rãmânând peste El, Acesta este Cel ce bo-
teazã cu Duhul Sfânt. ªi am vãzut ºi mãrtu-
risit cã El este Fiul lui Dumnezeu” (In 1, 33-
34). Sfântul Ioan Botezãtorul, cel care L-a
botezat pe Hristos, afirmã despre sine: “Nu
sunt vrednic, cã plecându-mã, sã-I dezleg
cureaua încãlþãmintei” (In 1, 27). În acest
sens, Ioan Botezãtorul ne poate fi tuturor
îndreptar spre a birui mândria.Trebuie sã
reþinem cã avem capacitatea de a ieºi din noi
ºi a ne jertfi pentru aproapele nostru. Din
Evanghelie cunoaºtem cã Irod, la un ospãþ
prilejuit de sãrbãtorirea zilei de naºtere, a tã-
iat capul Sfântului Ioan Botezãtorul, la cere-
rea Irodiadei. În acea vreme, Sfântul Ioan
era întemniþat în castelul lui Irod de la Ma-
herus.Ioan îl mustrase pe Irod pentru traiul
lui nelegiuit cu Irodiada, care era soþia frate-
lui sãu. În ura ei de moarte, Irodiada a sfã-
tuit-o pe Salomeea, fiicaei, care dansase ºi
plãcuse oaspeþilor ºi îndeosebi lui Irod, sã
cearã de la acesta capul Botezãtorului ca rãs-
platã.  Dupã moartea acestuia, ucenicii Sfân-
tului Ioan i-au luat trupul ºi l-au îngropat în
Sevastia, dându-i apoi de ºtire ºi Mântuito-
rului Iisus. Moaºtele sale au fost regãsite mult
mai târziu, în chip miraculos, iar acum frag-
mente din acestea se gãsesc în mai multe

locuri din lume. Fie ca sfinþenia ºi jertfelni-
cia de care a dat dovadã Sfântul Ioan Bote-
zãtorul sã fie exemplu duhovnicesc pentru
toþi credincioºii care astãzi se bucurã ºi se
roagã lui ca sã mijloceascã pentru noi toþi
înaintea tronului dumnezeiesc. Amin!

Preot LIVIU SÃNDOI

Unul dintre cele mai vechi obiceiuri
practicate de Boboteazã este aruncarea
Sfintei Cruci în apã, cel care reuºeºte sã
ajungã primul la ea primind binecuvânta-
rea preotului. Mai mult, acesta va avea
noroc tot anul, spune tradiþia! Va fi ferit
de boli ºi de rele, va avea parte de belºug
ºi spor în toate!

Înainte vreme, crucea era cioplitã cu
toporul din gheaþa care se forma la su-

Tradiþia recuperãrii crucii aruncate de preot în Dunã-

re, la Boboteazã, este respectatã cu sfinþenie de un bãr-

bat din Calafat. An de an, încã din 2000, acesta nu numai

cã sfideazã gerul de-afarã, sãrind dezbrãcat în apele reci

ca gheaþa, ci ºi reuºeºte sã scoatã crucea la mal! Se nu-

meºte Viorel Daniel Oancã, are 35 de ani ºi, pe lângã

faptul cã va avea noroc tot anul – dacã e sã dãm crezare

credinþei populare –, s-a ales ºi de aceastã datã cu un

premiu în valoare de 700 de lei, oferit de Primãria muni-

cipiului Calafat. „Mã þine Dumnezeu sãnãtos!”, spune

bãrbatul, mãrturisind cã niciodatã dupã „baia” în Dunã-

re din luna ianuarie nu s-a „pricopsit” cu vreo rãcealã.

prafaþa Dunãrii sau a lacurilor. Mai apoi,
a fost realizatã din lemn. În vechime, cel
care o gãsea primul ºi o aducea la mal
primea ºi daruri de la domnitorul þãrii ºi
era þinut la mare cinste de ceilalþi.

Pentru un calafetean, toate acestea se
pare cã sunt mai mult decât simple cre-
dinþe populare. Încã din anul 2000, bãrba-
tul se aruncã de Boboteazã în Dunãre ºi
scoate crucea din apele reci ca gheaþa ale
fluviului. De-atunci ºi pânã acum, doar
într-un an nu s-a þinut de obicei: în 2001,
când ºi-a efectuat stagiul militar.

Viorel Daniel Oancã s-a nãscut la 21

decembrie 1979, este
din Calafat, însã de
vreo ºase ani s-a sta-
bilit în satul Ciuperce-
nii Vechi, unde mun-
ceºte cu ziua. Este
cãsãtorit ºi are trei
copii: un bãiat în
clasa a V-a, o fatã
într-a IX-a ºi alta în
clasa a III-a. ªi –
dupã cum ne-a mãr-
turisit ieri, dupã tra-
diþionala „baie” în
Dunãre – o soþie care
an de an încearcã sã-
i mai tempereze avân-
tul de a se arunca în
apã când termometrul
indicã afarã o temperaturã de cele mai
multe ori sub zero grade Celsius… Cu cu-
raj ºi o sãnãtate de fier, omul n-a renunþat
însã de 15 ani!

Ce îl determinã? „Nu e vorba de bani…
E o ambiþie la mine. ªi o s-o am ºi de-acum
încolo! O sã sar în apã sã scot crucea pânã
s-o gãsi altul mai bun ca mine!”, a declarat
Viorel Oancã. În acest an, ca ºi în ultimii, a
fost singurul participant de la Calafat care
s-a încumetat sã sarã în Dunãre dupã cru-
cea de lemn aruncatã de preot, sub privirile
curioase ale numeroasei asistenþe de pe mal.

S-a ales nu numai cu aplauzele ºi ad-
miraþia acesteia, ci ºi cu un premiu în
bani: 700 de lei din partea Primãriei mu-
nicipiului Calafat plus 160 de lei strânºi
de la cei care au luat parte la ceremonia-
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lul oficiat în port de un sobor de preoþi.
„Mã þine Dumnezeu sãnãtos!”, mai spu-
ne bãrbatul, convins, de 15 ani, de când
respectã tradiþia, cã ceea ce îl fereºte de
boli este credinþa.

Obiceiul aruncãrii crucii în Dunãre nu
este însã singurul care se practicã, în
aceastã perioadã, la Calafat ºi în locali-
tãþile din zonã. În noaptea dintre Bobo-
teazã ºi Sf. Ion aici au loc Pãzitul fântâ-
nilor ºi Iordãnitul, ambele reprezentând
pentru localnici mai mult prilej de petre-
cere. Tineri sau vârstnici, aceºtia „rã-
pun” gerul Bobotezei de obicei cu muzi-
cã ºi jocuri populare, dar ºi cu vin ºi
þuicã fiartã. Cu atât mai mult dacã îºi
sãrbãtoresc onomastica…

MAGDA BRATU
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Autoritatea Naþionalã Pales-
tinianã recunoaºte competen-
þa Curþii Penale Internaþionale
(CPI) pentru presupuse crime
comise din 13 iunie 2014, datã
la care Israelul a lansat o vastã
campanie de arestãri urmate de
acþiuni de rãzboi în Fâºia Gaza,
a anunþat CPI la Haga, potrivit
AFP. Palestinienii au supus
atenþiei CPI o “declaraþie de ac-
ceptare a competenþei”, instru-
ment juridic care ar putea per-
mite Curþii sã ancheteze pre-
supuse crime comise în trecut,
în perioade determinate. Israelul a lansat în 13
iunie 2014 o serie de acþiuni împotriva palesti-
nienilor, a doua zi dupã rãpirea în Cisiordania
a trei tineri israelieni, asasinaþi ulterior. Adera-
rea Autoritãþii Palestiniene la CPI, cerutã în 2
ianuarie ºi asupra cãreia ONU urmeazã sã se
pronunþe, ar permite acestei Curþi sã anchete-
ze eventuale crime viitoare. Dacã ea va fi con-
sideratã validã, “declaraþia de acceptare a com-
petenþei” va face posibilã o competenþã retro-
activã, în plus faþã de eventualele crime vii-
toare. Potrivit lui Shaawan Jabbarin, director
al centrului juridic al-Haq ºi personalitate în

Premierul irakian îndeamnã
triburile din þara sa
sã se rãscoale împotriva SI

Premierul irakian, Haidar al-Abadi, a
îndemnat triburile din þara sa sã se rãs-
coale împotriva organizaþiei Stat Islamic
(SI), fapt ce aratã importanþa pe care
Bagdadul le-o acordã în lupta împotri-
va jihadiºtilor. “O revoluþie tribalã este
necesarã pentru a debarasa societatea
irakianã de acest duºman”, a anunþat
biroul lui Abadi, care s-a exprimat în faþa
lui Souhaib al-Rawi, noul guvernator al
Al-Anbar, o provincie din vestul Iraku-
lui ocupatã în mare parte de jihadiºti din
cadrul SI. El a apreciat cã este “impor-
tant ca triburile ºi fii provinciei sã ia par-
te la eliberarea zonelor aflate sub con-
trolul organizaþiilor teroriste”. Organi-
zaþia sunnitã extremistã SI a cucerit în
2014 vaste teritorii în Irak, inclusiv în
provincia Al-Anbar, la frontiera cu Si-
ria. Obþinerea susþinerii triburilor sun-
nite este consideratã ca fiind esenþialã
pentru învingerea SI. De altfel, comba-
tanþii tribali - de-acum antrenaþi de cãtre
Bagdad - au jucat un rol cheie pentru a
împiedica SI sã preia controlul total asu-
pra privinciei Al-Anbar.

Juraþii în procesul atentatelor
din Boston vor fi privaþi
de televiziune ºi Internet

Judecãtorul care se ocupã de proce-
sul atentatelor din Boston le-a interzis
juraþilor sã navigheze pe Internet, sã se
uite la televizor sau sã citeascã ziarele în
legãturã cu acest proces. Ordinul jude-
cãtorului George O’Toole, cu aplicare
imediatã, nu se referã decât la informa-
þiile legate de atentatele de la maraton ºi
la proces, în care este judecat autorul
acestora, Djohar Þarnaev, în vârstã de
21 de ani. Potenþialii juraþii, dintre care
500 au fost convocaþi luni, în douã gru-
puri, pentru a asculta recomandãrile ju-
decãtorului ºi pentru a rãspunde unui
chestionar, nu trebuie sã mai discute
cazul cu cineva sau cu presa. Cei care
nu respectã regulile vor fi pedepsiþi pen-
tru “ultraj faþã de un magistrat” a preci-
zat judecãtorul. Dar juraþilor li se va per-
mite sã se întoarcã acasã în fiecare sea-
rã. “Nu citiþi, nu priviþi, nu ascultaþi ni-
mic în legãturã cu acest caz”, le-a spus
el juraþilor, precizând cã acesta este un
“ordin”. ªi dacã dau din întâmplare pes-
te ceva, “vã rog daþi pagina, schimbaþi
canalul sau închideþi ecranul”.

Strãinii se pot înrola în armata
rusã, cu o condiþie

Preºedintele Vladimir Putin a emis un
decret care le permite strãinilor sã se
înroleze în armata rusã pentru cel puþin
cinci ani, însã experþii de la Moscova
susþin cã aceastã dispoziþie nu are legã-
turã cu criza din Ucraina. Singura con-
diþie impusã cetãþenilor strãini care vor
sã se înroleze este sã vorbeascã limba
rusã, prin urmare sunt aºteptaþi mulþi
recruþi din fostele republici sovietice din
Asia Centralã, relateazã BBC News On-
line. Voluntari strãini, inclusiv ruºi, lup-
tã deja în Ucraina, însã Moscova dez-
minte cã trimite trupe în aceastã þarã.
Guvernul de la Kiev ºi Occidentul afir-
mã cã Rusia a trimis arme grele ºi trupe
antrenate pentru a ajuta separatiºtii din
estul Ucrainei. Experþii militari ruºi Pa-
vel Felghengauer ºi Aleksander Golþ au
declarat pentru BBC cã noul decret va
legaliza o situaþie care existã deja de
câþiva ani în zonele în care trupele ruse
sunt mobilizate dincolo de graniþele þã-
rii. Acesta va uºura misiunea forþelor
ruse de a recruta localnici în Asia Cen-
tralã, Caucaz ºi Transnistria, explicã ei.
“Anterior li se cerea sã aibã cetãþenie
rusã sau un document care sã le ofere
drepturi cetãþeneºti, dar acum se pot
înrola ºi fãrã sã aibã cetãþenie rusã”, a
afirmat Felghengauer. Potrivit lui Golþ,
armata rusã numãrã deja 300 de strãini.

Canada ºi nordul Statelor Unite
erau afectate de un val de frig ex-
trem ºi de furtuni de zãpadã, luni,
situaþia urmând sã persiste ºi în
viitoarele zile, potrivit serviciilor
meteorologice. Dupã o furtunã de
zãpadã, urmatã de ploi îngheþate
în cursul weekendului, situaþia rã-
mânea dificilã pe aeroporturile To-
ronto ºi Montreal, unde sute de
zboruri au fost amânate ºi zeci
anulate pânã acum. Environnement
Canada a emis buletine de alertã
pentru mai multe provincii, reco-
mandându-le locuitorilor sã ia toa-
te mãsurile necesare pe fondul tem-
peraturilor scãzute. Frigul extrem
afecteazã Quebec, New Brun-
swick ºi Terranova în est, Ontario

Premierul islandez, Sigmundur
Davio Gunnlaugsson, a declarat cã
aºteaptã ca parlamentul sã adopte
în curând o rezoluþie privind retra-
gerea oficialã a cererii Islandei de
aderare la Uniunea Europeanã,
dupã cum a afirmat într-un inter-
viu acordat postului de radio Byl-
gjan, potrivit ziarului “Morgunbla-
did”, citat de presa internaþionalã.
Islanda ºi-a depus cererea de ade-
rare la UE în 2009, în urma unui
vot în parlament, când deputaþii au
decis ca autoritãþile sã iniþieze
discuþii cu Bruxellesul pe fon-
dul crizei economice ce lovi-
se þara în 2008. Negocierile
dintre Islanda ºi UE privind in-
tegrarea þãrii în structurile co-
munitare au fost însã suspen-
date dupã alegerile generale din
aprilie 2013, când la guverna-
re a venit o coaliþie compusã
din formaþiuni eurosceptice.
De atunci nu s-a mai înregis-
trat nici un progres în proce-

Un lider important al aºa-zisei
poliþii a Statului Islamic (SI) din
Siria, care se ocupa cu decapitãri,
a fost el însuºi gãsit decapitat în
provincia sirianã Deir Al-Zor (est),
a indicat ieri Observatorul Sirian
pentru Drepturile Omului (OSDO,
un ONG cu sediul la Londra),
transmite din Beirut agenþia Reu-
ters. Bãrbatul era de cetãþenie egip-
teanã ºi cunoscut drept adjunct al
“emirului” forþei Al-Hesbah din
provincia Deir Al-Zor. Trupul sãu

Palestinienii acceptã competenþa CPIPalestinienii acceptã competenþa CPIPalestinienii acceptã competenþa CPIPalestinienii acceptã competenþa CPIPalestinienii acceptã competenþa CPI
pentru violenþele din vara anului 2014pentru violenþele din vara anului 2014pentru violenþele din vara anului 2014pentru violenþele din vara anului 2014pentru violenþele din vara anului 2014

domeniul apãrãrii drepturilor omului în Cisior-
dania, data de 13 iunie 2014 a fost aleasã “pen-
tru cã ancheta comisiei ONU asupra violãrii
legilor umanitare internaþionale ºi a drepturilor
omului comise în timpul rãzboiului în vara tre-
cutã a început în primele zile ale lunii iunie”.
În 12 iunie, trei tineri israelieni au fost rãpiþi
în apropierea unui bloc de colonii în Cisior-
dania ocupatã, fiind ulterior asasinaþi. Din a
doua zi dupã rãpirea lor pânã în urmãtoarele
trei luni, peste 2.000 de palestinieni au fost
arestaþi în Cisiordania ºi în Ierusalim. Ciclul
violenþelor s-a agravat apoi, în special în Ie-

rusalim, marcat de confrun-
tãri ºi mai multe atentate. În
mai puþin de o lunã, Israelul
a lansat cea de a treia ofen-
sivã a sa din ultimii ºase ani
în Fâºia Gaza, ucigând
aproape 2.200 de palesti-
nieni, în mare parte civili.
Peste 70 de persoane au mu-
rit din partea israelianã, în
majoritate soldaþi. În timpul
celor 50 de zile ale conflic-
tului, mii de rachete trase din
Fâºia Gaza s-au abãtut asu-
pra Israelului. Având sediul

la Haga, CPI are competenþa de a urmãri ju-
ridic presupuºi autori de genocid, crime îm-
potriva umanitãþii ºi crime de rãzboi dupã 1
iulie 2002. 122 de state, între care ºi Israe-
lul, au aderat în acea zi la Statutul de la Roma
care a creat-o. Cererea de aderare palesti-
nianã se înscrie în cadrul unei ofensive di-
plomatice duse la ONU de palestinieni. Gu-
vernul israelian a ripostat îngheþând, de sâm-
bãtã, vãrsarea a 106 milioane de euro rezul-
tate din taxe colectate în contul Autoritãþii
Palestiniene ºi a ameninþat, duminicã, cu noi
sancþiuni.

Un lider important al SI din Siria, care se ocupa

cu decapitãri, a fost el însuºi decapitat

Islanda intenþioneazã sã-ºi retragã
cererea de aderare la UE

neînsuf le þ i t ,
care prezenta
urme de tortu-
rã, a fost des-
coperit în apro-
piere de o cen-
tralã electricã
din oraºul Al-
Mayadeen, pre-
cizeazã OSDO.
Un mesaj în
care scria “Asta
e rãu, ºeicule” a

fost gãsit lângã cadavru, care avea
o þigarã în gurã. Nu este clar cine a
fãcut decapitarea. Locuitori din zo-
nele controlate de SI au afirmat cã
jihadiºtii au interzis fumatul în pu-
blic. Potrivit OSDO, atacatori ne-
cunoscuþi au încercat, de asemenea,
sã ucidã doi militanþi ai SI în oraº. În
alte cazuri, militanþi ai SI s-au luptat
cu alþi insurgenþi ºi au împuºcat ci-
vili locali. Ocazional, SI ucide
membri ai sãi pentru ceea ce sunt
descrise drept încãlcãri.

sul de aderare, deºi Islanda a con-
tinuat sã fie consideratã þarã can-
didatã, având în vedere cã nu ºi-a
retras cererea în mod oficial. Gu-
vernul de la Reykjavík a cerut
acum un an parlamentului sã deci-
dã în favoarea retragerii cererii de
aderare la UE, pe fondul proteste-
lor opoziþiei, care a solicitat ca pro-
blema aderãrii la UE sã fie soluþio-
natã printr-un referendum. Cu toa-
te acestea, nici una dintre tabere
nu a avut câºtig de cauzã atunci.

Frig extrem în Canada ºi Turcia, furtuni de zãpadã în nordul Statelor Unite
ºi Manitoba în centru ºi Alberta în
vest. Situaþia urma sã se agraveze
ieri ºi în zilele urmãtoare în aceste
regiuni, potrivit serviciilor meteo-
rologice. “O masã de aer arctic va
afecta Quebecul în urmãtoarele
zile” ºi, pe fondul intensificãrii vân-
tului, temperaturile vor coborî la -
38 de grade Celsius sau chiar la -
45 de grade Celsius, potrivit Envi-
ronnement Canada. La sud de
Ontario, în regiunea Marilor Lacuri,
furtunile de zãpadã vor forma tro-
iene în unele locuri. Circulaþia a
fost închisã pe mai multe drumuri.
Ca urmare a frigului extrem, în
unele regiuni ale þãrii securitatea
publicã le-a recomandat ºoferilor
sã-ºi doteze vehiculele “cu apã

potabilã, hranã, medicamente, o
trusã de prim ajutor ºi o lanternã”.
În Statele Unite, ninsorile afectea-
zã o zonã cuprinsã între Montana
ºi Indiana, de la vest la est, unde
stratul de zãpadã urma sã mãsoa-
re peste 30 de centimetri pânã
asearã în unele zone din centru-
nord. Un val de frig, însoþit de nin-
sori abundente, s-a abãtut ieri ºi
asupra unei mari pãrþi a Turciei,
perturbând traficul aerian ºi pro-
vocând accidente rutiere în serie,
soldate cu cel puþin un mort ºi
numeroºi rãniþi, transmite AFP.
Compania aerianã Turkish Airli-
nes a anunþat suspendarea a 44
de curse, îndeosebi spre/din cele
douã mari oraºe ale þãrii, Istanbul

ºi Ankara. Numeroase drumuri au
fost închise din cauza zãpezii,
printre acestea aflându-se auto-
strãzile ce leagã oraºul Izmir
(coasta de vest) de Ankara ºi Is-
tanbul, blocând sute de vehicule
pe cele douã axe, au informat or-
ganele de presã locale. ªcolile au
fost închise în peste zece provin-
cii din vestul, centrul ºi nord-ves-
tul Turciei, inclusiv la Ankara ºi
Istanbul, unde s-au înregistrat
cele mai abundente ninsori. Me-
teorologii anunþã, dupã ninsori,
temperaturi polare într-o mare par-
te a Turciei în urmãtoarele zile,
care ar putea coborî pânã la—20
de grade Celsius la Ankara, în
noaptea de miercuri spre joi.
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METEO

Parþial
înnoratmiercuri, 7 ianuarie - max: -4°C - min: -13°C

$
1 EURO ...........................4,4982 ............. 44982
1 lirã sterlinã................................5,7404....................57404

1 dolar SUA.......................3,7797........37797
1 g AUR (preþ în lei)........147,1231.....1471231

Cursul pieþei valutare din 7 ianuarie 2015 - anunþat de BNR
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Pãcate de familie

Se difuzeazã la PRO Tv, ora 14:45

Lumea îi vedea drept familia perfectã.
Legea i-a vãzut ca pe niºte criminali
perfecþi. Bazat pe un incredibil ºi zguduitor
caz adevãrat.

De la distanþã, ea pãrea o mamã grijulie
într-o familie care se mutã dintr-un loc în
altul. De fapt, Brenda Geck era conducã-
toarea unei familii de criminali care, ani de
zile, i-a dus pe toþi de nas, pânã în momen-
tul în care unul dintre copii sãi adoptivi a
povestit ce se petrecea de fapt în gospodã-
ria Geck – abuzuri, violuri, rapiri, furturi,
fraude, incendii ºi spargeri. Acum detectivul
Phillip Rothman trebuie sã investigheze
acuzaþiile ºi sã-i aducã pe vinovaþi în faþa
justiþiei.

Percy Jackson:
Marea Monºtrilor

Se difuzeazã la HBO,
ora 18:10

Percy (Logan Lerman), fiul lui Poseidon,
îºi continuã cãlãtoria epicã începutã alãturi
de prietenii sãi semizei. Destinaþia sa?
Gãsirea celebrei Lâni de Aur, care are
puterea sã salveze casa lui Percy ºi a
prietenilor sãi...

Pentru a da de ea, Percy trebuie sã
înfrunte Marea monºtrilor, cunoscutã
pãmântenilor sub numele Triunghiul Bermu-
delor.

Orice-ar face ºi orice creaturã ar trebui sã
învingã acolo, Percy ºtie cã e singura
soluþie pentru a înfrânge un duºman ce
aºteaptã de mult o cruntã rãzbunare pe
pãrinþii semizeilor...

Dragostea ucide

Se difuzeazã la PRO Cinema,
ora  22:30

În anii '40, Raymond Martinez Fernandez
(Jared Leto), un Latino Lover periculos pe
mãsura capacitãþii sale de seducþie, se implicã
în tot felul de relaþii amoroase cu femei singure,
pe care ulterior le jefuieºte.

Întâlnirea lui Fernandez cu Martha Beck
(Salma Hayek) se poate spune cã a fost într-
adevãr mâna destinului: cei doi se îndrãgos-
tesc la prima vedere ºi au multe afinitãþi...
criminale.

Cu ajutorul Marthei, care se dã drept sora
sa, Fernandez seduce ºi ucide femei, pentru a
se bucura împreunã de averile acestora.

sursa: cinemagia.ro
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MIERCURI - 7 ianuarie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Starea naþiei
10:00 Dinastia Kennedy
10:50 Teleshopping
11:20 Exclusiv în România
12:00 Tezaur folcloric
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Discover România
17:00 Dinastia Kennedy (R)
17:50 A Very Grammy Christmas
18:35 Clubul celor care

muncesc în România
18:45 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
19:40 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Subiect fierbinte
2008, Marea Britanie, Dramã
22:50 Starea naþiei
23:45 Retrospectiva 2014
00:20 Exiles
2004, Franþa, Japonia, Aventuri,

Dramã
02:00 A Very Grammy Christmas

(R)
02:45 Exclusiv în România
03:30 Exiles (R)
2004, Franþa, Japonia, Aventuri,

Dramã
05:10 Subiect fierbinte (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Dumitru Stãniloae-lumina

amintirii din lumina cuvântului
09:00 Documentar 360° -GEO
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate zilele
11:10 Destine ca-n filme
12:00 D'ale lu' Miticã
13:00 Bon anniversaire,

Monsieur Chopin
14:00 Istorii încalcite
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Puic, Puic
1963, Franþa, Comedie
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Noapte indigo
00:10 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
01:00 Naturã ºi aventurã
01:30 Istorii încalcite
02:00 Bon anniversaire,

Monsieur Chopin
02:55 5 minute de istorie

TVR 2

08:15 Aventurile lui Henry: Filmul
09:50 Aºa se scrie istoria!
11:30 Jesse Stone: Prezumþia de

nevinovãþie
13:00 Un Halloween de pominã
14:30 Limba turcã pentru

începãtori
16:20 Soþi ºi soþii
18:10 Percy Jackson: Marea

Monºtrilor
20:00 Gravity 3D: Misiune în

spaþiu
21:35 Rãmâi cu mine
22:25 Umbre
23:15 Cãpitanul Phillips
01:30 Bãieþi frumoºi

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La Mãruþã (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
12:30 Dãdaca
1993, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
14:45 Pãcate de familie
2004, SUA, Dramã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Puterea destinului
22:15 ªtirile Pro Tv
22:45 CSI: New York - Crimina-

liºtii
2004, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
23:45 XIII: Spion de sacrificiu
00:45 Pãcate de familie (R)
2004, SUA, Dramã
02:30 ªtirile Pro Tv (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Cununa de lacrimi (R)
08:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
09:15 Clona (R)
10:30 Pasiune interzisã (R)
11:30 Regina inimilor (R)
13:00 Îngeri pãzitori (R)
14:30 Complicea (R)
15:30 Cununa de lacrimi
16:30 Tânãr ºi Neliniºtit
17:30 Clona
18:30 Pasiune interzisã
19:30 Regina inimilor
20:30 Îngeri pãzitori
22:00 Complicea
23:00 Terra Nostra
00:00 Clona
01:00 Numai iubirea

08:30 La Mãruþã
10:00 La bloc
11:15 Doamne de poveste
12:15 Nu o poþi lua cu tine dupã

moarte (R)
14:30 Întâlnire de gradul trei (R)
17:00 Doamna judecãtor
18:45 Cu toþii au sãrutat mireasa
20:30 Misiune în lumea apelor
22:30 Dragostea ucide
00:30 Misiune în lumea apelor

(R)
02:00 Lumea Pro Cinema
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

10:00 Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
11:00 Teleshopping
11:20 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Te Pui Cu Blondele
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Te Pui Cu Blondele (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Campionul
2006, Israel, Comedie, Dramã,

Romantic
10:00 Pastila de râs (R)
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping
07:30 Salvaþi iubirea (R)
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Walker, poliþist texan (R)
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
11:00 Teleshopping
11:30 Fii pe fazã!
12:30 Teleshopping
13:00 Levintza prezintã (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Mondenii
2006, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Walker, poliþist texan
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Cronica Netului
21:00 Ajutor! Vreau sã slãbesc!
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Click!
00:00 Capcan TV
01:00 Cronica Netului (R)
01:30 Ajutor! Vreau sã slãbesc!

(R)
03:00 Levintza prezintã (R)
03:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
04:00 Râzi ºi câºtigi (R)
04:30 Focus (R)
05:00 Cireaºa de pe tort (R)
06:00 Fii pe fazã! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:30 Promotor
10:00 ªtiri Sport.ro
10:55 Sete de crapi
11:00 Marea Þãcãnealã
11:55 Sete de crapi
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Fotbal: Everton - West

Ham United
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai

tare din parcare!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Râzi de toþi banii!
16:00 Marea Þãcãnealã
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Glory Superstars:

Semmy Schilt ºi Peter Aerts
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Sete de crapi
18:45 Spãrgãtorii de râs
19:30 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Sete de crapi
21:15 KO de România! Fight

Night cele mai tari KO-uri
22:00 Patrula Balamuc
23:00 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Super-

stars
01:30 KO de România! Fight

Night cele mai tari KO-uri
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, prin

Centrul Multifuncþional Craiova
scoate la licitaþie publicã deschisã
în vederea închirierii spaþiilor dis-
ponibile (expoziþional permanent
Parter ºi Etaj 1; spaþii birouri - etaj 2,
spaþii alimentaþie publicã et 1 ºi 2).
Documentaþia necesarã se procu-
rã de la Centrul Multifuncþional Cra-
iova, str. Târgului 26, etaj 2, camera
211. Data limitã pentru depunerea
ofertelor este în fiecare joi a sãptã-
mânii pânã la orele 11.00. Licitaþia
va avea loc la Centrul Multifuncþio-
nal Craiova, str. Târgului nr. 26, sap-
tamanal - joia, orele 12:00. Mentio-
nãm deasemenea cã se închiriazã
ºi 4 Sãli de conferinþã cu o capaci-
tate de 125 locuri fiecare la preþul
de 105 euro+TVA/zi. Relaþii supli-
mentare la telefon: 0765.577.711;
0767.393.292; 0769.268.690.

Potrivit prevederilor art.58 alin.
(3) din Legea nr. 188/1999, privind
Statutul funcþionarilor publici, repu-
blicatã, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare, vã aducem la cu-
noºtinþã urmãtoarele: În conformi-
tate cu art.57 alin.(1) – (5) lit. c) ºi cu
art. 58 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcþionarilor publici, repu-
blicatã, cu art. 22 ºi art. 26 alin. (2)
din Hotãrârea de Guvern nr. 611/2008
pentru aprobarea normelor privind
organizarea ºi dezvoltarea carierei
funcþionarilor publici, CAMERA
AGRICOLÃ Dolj organizeazã con-
curs pe data de 11.02.2015, ora 10,00
(proba scrisã) ºi 13.02.2016 (proba
de interviu), la sediul din Str. Ion Ma-
iorescu, nr. 4, pentru ocuparea a
unei funcþii publice de execuþie va-
cante, de consilier, gradul profesio-
nal debutant din cadrul Comparti-
mentului Asistenþã Tehnicã, Elabo-
rare Proiecte. Concursul pentru ocu-
parea funcþei publice de executie
vacantã, de consilier, grad profesi-

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
onal debutant, va consta în 3 etape
succesive, dupa cum urmeazã: -
selecþia dosarelor de înscriere; -
proba scrisã; - interviu. În vederea
participãrii la concursul de recruta-
re pentru ocuparea funcþiei publi-
ce de execuþie vacante mai sus
amintite, candidaþii trebuie sã înde-
plineascã urmãtoarele condiþii:
Condiþiile generale pentru ocuparea
funcþiei publice de execuþie vacan-
te sunt cele speificate de art. 54 din
Legea 188/1999 privind Statutul
funcþionarilor publici, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile la zi.
Condiþii specifice: - studii universi-
tare de licenþã absolvite cu diplo-
mã, respectiv studii superioare de
lungã duratã, absolvite cu diplomã
de licenþã în domeniul juridic; - cu-
nostinþe operare pe calculator – ni-
vel mediu. În temeiul prevederilor
art. 21 alin. (2) lit.f) din H.G nr. 611/
2008, iniþiem constituirea unei co-
misii de concurs ºi a unei comisii
de soluþionare a contestaþiilor ºi
propunem ca membri în comisii din
partea Camerei Agricole Dolj, urmã-
torii funcþionari publici: Dosarele de
înscriere la concurs se vor depune
în perioada 12-16.01.2015, la sediul
Camerei Agricole Dolj din Str. Ion
Maiorescu nr.4, parter. Anexãm la
prezenta, bibliografia stabilitã de
cãtre Directorul Camerei Agricole
Dolj, în conformitate cu prevederi-
le art. 21 alin. (2) lit. e) din H.G. nr.
611/2008 pentru aprobarea norme-
lor privind organizarea ºi dezvolta-
rea carierei funcþionarilor publici, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, care a fost întocmitã având în
vedere domeniul de activitate, con-
form structurii organizatorice a Ca-
merei Agricole Dolj. BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 215/2001 privind admi-
nistraþia publicã localã, republica-
tã, cu modificãrile ºi completãrile

ulterioare; 2. Legea nr. 188/1999,
privind Statutul funcþionarilor pu-
blici, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare; 3. Legea
nr. 7/2004, privind Codul de condui-
tã a funcþionarilor publici, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioa-
re; 4. Hotãrârea Guvernului nr. 1609/
2009, privind înfiinþarea camerelor
agricole judeþene, prin reorganiza-
rea oficiilor/centrelor de consultan-
þã agricolã judeþene, aflate în
subordinea Agenþiei Naþionale de
Consultanþã Agricolã; 5. Legea nr.
566/2004 – Legea cooperaþiei agri-
cole, cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare; 6. Ordinul nr. 694/
2008, privind condiþiile de recu-
noaºtere a organizaþiilor de produ-
cãtori ºi a grupurilor de producã-
tori recunoscute preliminar în sec-
torul fructe ºi legume, precum ºi
modul de accesare a sprijinului fi-
nanciar de cãtre acestea, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare;
7. Hotãrârea Guvernului nr. 611/2008
pentru aprobarea normelor privind
organizarea ºi dezvoltarea carierei
funcþionarilor publici, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare; 8.
Regulamentul UE 1303/2013 al Par-
lamentului European si al Consi-
liului din 17 decembrie 2013; 9. Pro-
gramul National de Dezvoltare Ru-
rala 2014-2020 versiunea I-1 iulie
2014. 10. Legea nr. 52/2003 – privind
tranparenta decizionala a adminis-
tratiei publice; 11. Legea nr. 544/
2001 – privind accesul liber la in-
formatiile publice de interes pu-
blic; 12. Legea nr. 287/2009 – pri-
vind codul civil; 13. OUG nr 34/2006
– privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de
cesiune de lucrari publice si a con-
tractelor de concesiune de servi-
cii si norme metodologice (HG 925/
2006, HG 1660/2006, HG 71/2007).
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Potrivit prevederilor art. 58 alin.
(3) din Legea nr. 188/1999, privind Sta-
tutul funcþionarilor publici, republica-
tã, cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare, vã aducem la cunoºtinþã ur-
mãtoarele: În conformitate cu art. 57
alin. (1) – (5) lit. c) ºi cu art. 58 din Le-
gea nr.188/1999 privind Statutul func-
þionarilor publici, republicatã, cu art.22
ºi art. 26 alin.(2) din Hotãrârea de Gu-
vern nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea ºi dez-
voltarea carierei funcþionarilor publici,
CAMERA AGRICOLÃ  Dolj organizea-
zã concurs pe data de 11.02.2015, ora
10,00 (proba scrisã) ºi 13.02.2016 (pro-
ba de interviu), la sediul din Str. Ion
Maiorescu, nr. 4, pentru ocuparea a
unei funcþii publice de execuþie vacan-
te, de consilier, gradul profesional de-
butant din cadrul Serviciului Coordo-
nare Centre Locale de Consultanþã
Agricolã. Concursul pentru ocuparea
funciei publice de execuþie vacantã,
de consilier, grad profesional debu-
tant, va consta în 3 etape succesive,
dupa cum urmeazã: - selecþia dosa-
relor de înscriere; - proba scrisã; - in-
terviu. În vederea participãrii la con-
cursul de recrutare pentru ocuparea
funcþiei publice de execuþie vacante
mai sus amintite, candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
Condiþiile generale pentru ocuparea
funcþiei publice de execuþie vacante
sunt cele speificate de art. 54 din Le-
gea 188/1999 privind Statutul funcþio-
narilor publici, republicatã, cu modi-
ficãrile ºi completãrile la zi. Condiþii
specifice: - studii universitare de li-
cenþã absolvite cu diplomã, respec-
tiv studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã în do-
meniul agricol sau specialitãþi asocia-
te; - cunostinþe operare pe calculator
– nivel mediu. Dosarele de înscriere
la concurs se vor depune în perioada
12-16.01.2015, la sediul Camerei Agri-

cole Dolj din Str. Ion Maiorescu nr. 4,
parter. Anexãm la prezenta, bibliogra-
fia stabilitã de cãtre Directorul Came-
rei Agricole Dolj, în conformitate cu
prevederile art. 21 alin. (2) lit.e) din H.G.
nr. 611/2008 pentru aprobarea norme-
lor privind organizarea ºi dezvoltarea
carierei funcþionarilor publici, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare,
care a fost întocmitã având în vedere
domeniul de activitate, conform struc-
turii organizatorice a Camerei Agricole
Dolj. BIBLIOGRAFIE: 1. Legea nr.215/
2001 privind administraþia publicã lo-
calã, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare; 2. Legea nr.
188/1999, privind Statutul funcþionari-
lor publici, republicatã, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare; 3. Le-
gea nr. 7/2004, privind Codul de con-
duitã a funcþionarilor publici, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare; 4.
Hotãrârea Guvernului nr. 1609/2009,
privind înfiinþarea camerelor agricole
judeþene, prin reorganizarea oficiilor/
centrelor de consultanþã agricolã ju-
deþene, aflate în subordinea Agenþiei
Naþionale de Consultanþã Agricolã; 5.
Legea nr. 566/2004 – Legea coopera-
þiei agricole, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare; 6. Ordinul nr. 694/
2008, privind condiþiile de recunoaº-
tere a organizaþiilor de producãtori ºi
a grupurilor de producãtori recunos-
cute preliminar în sectorul fructe ºi
legume, precum ºi modul de accesa-
re a sprijinului financiar de cãtre aces-
tea, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare; 7. Hotãrârea Guvernului nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea ºi dezvoltarea
carierei publici, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare; 8. Regulamen-
tul UE 1303/2013 al Parlamentului Eu-
ropean si al Consiliului din 17  decem-
brie 2013. 9. Programul National de
Dezvoltare Rurala 2014-2020 versiu-
nea I-1 iulie 2014 .

ANIVERSÃRI
Cu prilejul zilei numelui
familia Costel Bazãverde
ureazã domnului prof.
univ. dr. ION DOGARU,
“La Mulþi ani”, multã sã-
nãtate, bucurii ºi viaþã cât
mai lungã.
Familiile Enuca Adrian,
Foanþã Costicã ºi Nicolae
Ismanã la zi aniversarã
ureazã domnului ION AN-
GHEL din Verbicioara sã-
nãtate, bucurii împliniri.
“La Mulþi Ani”.
Colegii de serviciu din
Colegiul Naþional Peda-
gogic Craiova, la zi ono-
masticã ureazã domnului
director IONUÞ PÃTULA-
RU, ”La Mulþi Ani”, multã
sãnãtate, prosperitate ºi
succese în plan profesi-
onal ºi familial.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare de covrigi, pro-
duse patiserie, vânzãtoare
orice magazin, îngrijire co-
pii ºi bãtrâni. Telefon: 0251/
552.089; 0747/072.570.
Doamnã tânãrã doresc în-
grijire copil. Telefon: 0720/
008.623.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avan-
tajoase. Telefon: 0766/
359.513.
Persoanã serioasã îngrijesc
bãtrâni pentru cedare lo-
cuinþã. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0723/466.154.
Familie serioasã îngrijim
bãtrâni. Telefon: 0765/
744.323; 0760/071.644.

Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2 camere
decomandat (48 mp) Craio-
viþa Nouã, bl. 162B, etaj 1.
Telefon: 0770/496.453.
3 - 4 CAMERE
Particular vând apartament
2 semidecomandat etaj 1/4
cu îmbunãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.

CASE
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.
Vând casã la Negoieºti cu
vie, fântânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren agricol.
Telefon: 0723/692.884.
Vând casã Craiova, 5 ca-
mere izolatã termic, termo-
pane, încãlzire centralã sau
schimb cu 2 apartamente a
2 camere / variante. Telefon:
0746/498.818.

TERENURI
Vând teren 3000 mp în sa-
tul Urzica Mare, la strada
principalã, ultra-central, cu
utilitãþi. Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/566.352.
Intravilan, Podari, 673 mp,
curent electric, puþ forat, fosã
septicã, cabanã+ fundaþie,
18.500 Euro negociabil. Te-
lefon: 0732/ 381.876.
Vând 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

Situaþii de Urgenþã – Preveni-
rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231

Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând teren 1500 mp des-
chidere 60 m cartier ªimni-
cu de Jos la DJ, cadastru
fãcut, parcelabil. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Tele-
fon: 0724/228.827.

AUTO
Vând Renault Clio 2003 full,
taxa nerecuperatã 2150
euro negociabil. Telefon:
0766/899.363.
Vând Solenza motor “Clio”,
benzinã, 2004, consum 4%,
90.000 Km, culoare alb,
1000 Euro. Telefon: 0749/
059070.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã, ca-
litate, preþ negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând groapã cimitir Roboai-
ca. Telefon: 0746/901.203.
Vând sobe din teracotã cu
10 rânduri . Telefon: 0757/
072.050.
Vând vin roze 5 lei/ kg. Te-
lefon: 0351/ 425.559.
Vând saltea Dormeo 2/1 m
cu husã nefolositã - 100 lei,
2 ferestre cu toc ºi geam -
25 lei / bucatã, lustree cu 2-
5 braþe - 20 lei / bucatã. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând loc de veci cimitirul
Ungureni, dimensiuni - 1,20
x 2,50. Telefon: 0770/
503.310; 0351/459.605.

Vând þuicã naturalã, preþ
convenabil. Telefon: 0725/
576.141.
Vând maºinã de spãlat, ba-
zin inox, 50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Telefon: 0773/
970.204; 0351/181.202.
Vând bibliotecã cca 150 ani,
lemn masiv, geamuri cristal
(2,05- 2,37- 0,60), cãrþi be-
letristicã, stare bunã. Telefon:
0737/639.237.
Vând cãrucior pentru copil.
Telefon: 0770/661.121.
Vând aspirator, fotolii, scoar-
þã ºi covoare olteneºti, sal-
tea copil, lampadar. Telefon:
0770/298.240.
Cruce marmurã 1200 / 400
/ scrisã – 80 lei, sãpun de
casã 5 lei/kg, covor persan
2200/1800 mm - 80 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând cãzãnel de 35 litri. Te-
lefon: 0770/687.430.
Vând 4 jante + anvelope
CIELO 185/60 R 14- 200
RON. Telefon: 0731/
877.880.
Presã balotat plastic, cutii de
bere, uºã nouã cu broascã
pentru casã sau magazin
Auto –Cielo - 2007. Telefon:
0767/153.551.
Vând frigider cu congela-
tor ARTIC - nou cu garan-
þie 3 ani. Telefon: 0745/
751.558.
DE VÂNZARE. Avantajos,
televizor color, putinã sal-
câm, bicicletã bãrbãteas-
cã. Telefon: 0251/416.455.
Vând þuicã de prunã ºi
grâu. Telefon: 0766/
676.238.

Vând drujbã electricã Einºel
lanþ rezervã - 250 lei, pãlã-
rie fetru 55 nouã 50 lei, bur-
tierã 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, televi-
zor color Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã de spãlat, dor-
mezã nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon: 0251/
428.437.
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 cismã-
rie veche, maºinã de scris
defectã. Telefon: 0251/
417.493.
Sinaia cimitir Secu vând loc
de veci suprapuse lucrare
finisatã neocupatã. Telefon:
0722/456.609.
Vând tub plastic pentru forat
puþuri dimensiune 112. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând 2 locuri de veci supra-
puse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând cauciucuri cu jantã
155/13 noi, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu butelie, po-
lizor 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.

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

DIVERSE
Cumpãr cãrucior pentru
handicapat. 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.

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. Tele-
fon: 0729/684.222.
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, mo-
destã, vãduvã pentru prie-
tenie, tot restul vieþii. Con-
stantin C-tin - comuna Dãn-
ciuleºti nr. 136 - Gorj.

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

DECESE
FAMILIA magistrat N. Buia
anunþã cu durere înceta-
rea prematurã din viaþã a
celei care a fost soþie,
mamã, bunicã ºi soacrã
devotatã, prof. MARIA
BUIA. Slujba de înmor-
mântare va fi oficiatã la Bi-
serica Sf. Spiridon din Cra-
iova, miercuri, 7.01.2015,
la ora 13.45, iar înmormân-
tarea va avea loc la cimiti-
rul Ungureni. Dumnezeu
sã o odihneascã în pace!
Nu te vom uita niciodatã,
suflet deosebit! 

COMEMORÃRI
Doru fiu, Anca fiicã, Ma-
rius ginere, ªtefi nepot
anunþã împlinirea a 8 ani
de la dispariþia învãþãto-
rului VICÃ NICOLAE din
Verbicioara. Nu te vom
uita niciodatã.
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Dupã aproape o lunã fãrã
meci oficial, mai exact din 12
decembrie, zi în care obþineau,
într-o deplasare la Rapid, a doua
victorie stagionalã, fetele de la
SCM CSª Craiova revin, azi, în
Liga Naþionalã, cu o disputã, pe
teren propriu, în compania for-
maþiei CS Nova Vita Târgu
Mureº.

Încleºtarea ce conteazã pen-
tru runda a 16-a gãseºte cele
douã combatante în partea in-
ferioarã a ierarhiei: Craiova e
penultima, pe locul 13, cu 17
puncte, în timp ce gruparea ar-
deleanã e pe 10, cu 21 de punc-
te (6 victorii ºi 9 înfrângeri).

BASCHET (F) – LIGA NAÞIONALÃ

Alb-albastrele primesc vizitaAlb-albastrele primesc vizitaAlb-albastrele primesc vizitaAlb-albastrele primesc vizitaAlb-albastrele primesc vizita
târgmureºencelor de la Nova Vtârgmureºencelor de la Nova Vtârgmureºencelor de la Nova Vtârgmureºencelor de la Nova Vtârgmureºencelor de la Nova Vitaitaitaitaita
Meciul e programat azi, de la ora 15:00,

în Sala Sporturilor “Ion Constantinescu”
În partida tur, disputatã în 8

octombrie anul trecut, CS Nova
Vita a obþinut un succes fãrã
echivoc, scor 91-50.

O plecare,
douã sosiri

Georgiana Plaviþu a pãrãsit
SCM-ul dupã doar un tur de
campionat. Sportiva care evo-
lueazã pe postul de coordona-
tor a ales sã meargã chiar la ad-
versara de azi a craiovencelor,
CS Nova Vita.

Plãviþu a jucat în 10 din cele
15 meciuri pentru Craiova, însã
a prins puþine minute iar cifrele
sale au fost pe mãsurã, reuºind

medii de 2,5 puncte pe meci,
1,2 recuperãri ºi 1,5 pase deci-
sive.

Trecând la capitolul achiziþii,
formaþia din Bãnie le-a transfe-
rat în aceastã perioadã pe sâr-
boaica Marija Radovic ºi pe
americanca Brittany Morgan
Paige.

Radovic este pivot ºi vine de
la CSM Satu Mare, iar Morgan
Paige joacã pe postul de fundaº
ºi se aflã la prima experienþã în
Europa. Cu Nova Vita ar putea
debuta însã numai sportiva þara
vecinã, deoarece americanca
urmeazã sã soseascã în Bãnie
doar mâine.

Voleibaliºtii antrenaþi de Dan
Pascu ºi Claudiu Mitru vor fi pre-
zenþi mâine, începând cu ora
12:30, alãturii de elevii de la Cole-
giul Naþional “Nicolae Titulescu”.

Acþiunea ce va avea loc în sala
de sport a CNNT Craiova are drept

Italianul Nicola Rizzoli a
fost desemnat cel mai bun
arbitru al anului 2014, într-un
sondaj realizat de Federaþia
Internaþionalã de Istorie ºi
Statisticã a Fotbalului
(IFFHS).

În vârstã de 43 de ani,
Rizzoli, care a condus finala
Cupei Mondiale din Brazilia, a
acumulat 131 puncte ºi a fost
urmat de englezul Howard
Webb, cu 78 de puncte.

Locul trei a revenit germa-
nului Felix Brych, cu 61 de
puncte, în timp ce olandezul
Bjorn Kuipers a fost al patru-
lea, cu 45 de puncte.

În primii zece au mai intrat
Ravshan Irmatov (Uzbekis-

Sfertul  din CEV Cup cu Trentino,
promovat  la  “T i tu lescu”

scop promovarea partidei din ca-
drul sferturilor de finalã ale CEV
Cup, SCM U Craiova – Energy
Diatec Trentino (Italia), partidã
care se va desfãºura marþi, 13 ia-
nuarie, de la ora 17:30, în Sala
Polivalentã.

Nicola Rizzoli,
desemnat arbitrul anului 2014

tan), Pedro Proenca (Portuga-
lia), Carlos Velasco Carballo
(Spania), Cuneyt Cakir (Tur-

cia), Marco Antonio Rodrigu-
ez Moreno (Mexic) ºi Nestor
Fabian Pitana (Argentina).

Dupã sincopele de luni, de la
simplu, Monica Niculescu ºi Iri-
na-Camelia Begu a pãrãsit, ieri, ºi
în proba de dublu, turneul de la
Shenzen (China), dotat cu premii
totale în valoare de 500.000 de
dolari

Fãcând pereche
cu kazaha Zarina
Dias, Monica Nicu-
lescu s-a înclinat în
faþa surorilor Liud-
mila ºi Nadia Kiche-
nok (Ucraina), scor
6-4, 3-6, 5-10, la
capãtul unei ore ºi
21 de minute de joc.

Niculescu era de-
þinãtoarea titlului la
dublu la Shenzhen,
dupã ce s-a impuse-
se anul trecut în pe-
reche cu sportiva

DIGI SPORT 1
21:00  –  FOTBAL – Cupa

Spaniei: Atletico Madrid – Real
Madrid.

DIGI SPORT 2
7:00, 11:30 – TENIS – Cupa

Hopman: Marea Britanie – Po-
lonia, Australia – Franþa / 23:00

– FOTBAL – Cupa Spaniei: Va-
lencia – Espanyol / 4:00 – TE-
NIS – Cupa Hopman: Cana-
da – Italia.

DOLCE SPORT
21:30 – FOTBAL Fran-

þa – Ligue 1: Lille – Evian
TG.

DOLCE SPORT 2
10:00 – TENIS (F) –

Turneul de la Brisba-
ne, în Australia.

EUROSPORT
1 3 : 4 5  –  S C H I

FOND (M) – Cupa Mon-
dialã, la Toblach, în Ita-
lia / 15:15 – BIATLON (F)
– Cupa Mondialã, la Oberhof,

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
în Germania / 17:15 – TENIS
(M) – Turneul de la Doha, în
Qatar.

EUROSPORT 2
14:30, 20:30 – TENIS (M) –

Turneul de la Doha, în Qatar /
22:30 – DARTS – Campionatul
Mondial, la Frimley Green, în Re-
gatul Unit: etapa a cincea.

Niculescu ºi Begu – eliminate în primul tur
ºi la dublu, în cadrul turneului de la Shenzhen

cehã Klara Zakopalova.
Cât o priveºte pe Begu, care a

fãcut tandem cu Lara Arruabarena
(Spania) – favorite numãrul 2, în-
frângerea a venit în faþa culpului
Luksika Kumkhum/Lin Zhu (Thai-
landa/China), scor 5-7, 1-6.

Pentru prezenþa în primul tur la
Shenzen, perechile Niculescu/Dias
ºi Begu/Arruabarrena vor primi un
punct WTA ºi 1.383 de dolari.

Cât priveºte proba de simplu,
cum ºi Alexandra Dulgheru pãrã-
sise competiþia, Simona Halep (nr.

3 WTA ºi favoritã 1),
prin victoria de luni
asupra germancei An-
nika Beck (nr. 53
WTA), rãmãse singu-
ra româncã angrenatã
în competiþia asiaticã.
Pentru un loc în opti-
mile de finalã, con-
stãnþeanca a întâlnit-o
sau urmeazã s-o întâl-
neascã în aceastã di-
mineaþã pe rusoiaca
Natalia Vihliantseva
(17 ani), numãrul 588
în lume.

VOLEI (M)
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CS Universitatea Craiova şi-a stabilit deja 7
amicale pentru cele două cantonamente din An-
talya, programate între 12-26 ianuarie şi 29 ia-
nuarie-12 februarie. În primul stagiu de pregăti-
re, alb-albaştrii vor întâlni la început două for-
maţii de ligi inferioare din Turcia şi înaintea re-
venirii în ţară, pe 25 ianuarie, vor da piept cu
fostul El Dorado din Rusia, la care au evoluat
Eto’o sau Roberto Carlos , Anji Mahacikala,
acum în Liga a II-a din Rusia.

În al doilea cantonament, oltenii juca pe 31
ianuarie cu polonezii de la  Pogon (Liga I), cu
două echipe antrenate în  trecut  de Dan  Pe-
trescu, Kuban  Krasnodar (pe 1 februarie) şi
Wisla Cracovia (pe 8 februarie). Pe 4 februa-
rie, Sorin Cârţu se va reîntâlni, după 31 de ani,
cu Sven Goran  Eriksson , antrenorul Benficăi
Lis abona în 1983, în s emifinala care a oprit
drumul Craiovei Maxima în Europa League.
Fostul selecţioner al Angliei pregăteşte acum
formaţia din prima ligă chineză FC Shanghai
East Asia. În s fârşit, pe 9 februarie, Brandan şi

Andjelko Mandic a venit ieri în faţa presiei
să explice s ituaţia echipei de baschet a Craio-
vei, aflată pe locul 11 în Liga Naţională la fina-
lul turului, dar şi să prezinte schimbările sur-
venite în lo t în ultima perioadă. Antrenorul a
dat de înţeles că în condiţiile unui buget de
criză, va fi greu ca echipa să-şi îndeplinească
obiectivul, prinderea p lay-off-ului, dar jucă-
torii vor încerca să-l atingă şi să încaseze bo-
nusu l de 20% pe care-l au la salarii.

„Am avut o primă parte de campionat nereu-
şită, mai multe lucruri nu au mers bine, de aceea
am efectuat câteva schimbări în lot. Am rămas
cu doar 6 jucători străini. Au plecat Vucurovic,
Velickovic, Otovic şi Krstanovic şi i-am adus
pe Micic şi Marojevic. Acesta din urmă este
pivot şi a mai jucat în România la Gaz Metan şi
CSM Bucureşti. În principal, cei care au plecat
nu s-au ridicat la înălţimea aşteptărilor, cu ex-
cepţia lui Krstanovic, dar mai mult din cauza
accidentărilor suferite. La Krstanovic a fost do-
rinţa ambelor părţi de a rezilia contractul, el a
avut cifre foarte bune, dar asta este. Ne putem
gândi încă la play-off, deşi va fi foarte greu să
ne calificăm. Aşteptările suporterilor sunt mai
mari decât posibilităţile noastre. Avem penulti-
mul buget din Liga Naţională, la egalitate cu
Mediaşul, doar a doua echipă a Clujului este

Mandic: „Ne luptăm cu puştile contra tunurilor”
Antrenorul echipei de baschet a explicat că locul
din clasament al echipei reflectă bugetul alocat

sub noi. Chiar şi Timba, echipa care ne-a învins
în ultima etapă, ne depăşeşte ca buget. Avem
un buget de criză, nu ne putem depăşi condiţia
în fiecare an. Suntem ca în filmul „Salvaţi solda-
tul Ryan”, noi luptăm cu puşti, iar alţii au tu-
nuri” a spus Mandic, confirmând că bugetul
de salarii al echipei es te în jurul a 17.000 de
euro pe lună.

Antrenorul a confirmat că a vru t să pără-
s ească ech ipa o  dată cu  team-manageru l
Marius  Toma şi şi-a în ţepat fostul colabora-
tor, Milan Nisic, care a rămas principal după
plecarea s a, acum un an: „E normal ca secun-
du l să plece o  dată cu principalul, nu s ă-i ia
locu l. Am început  aces t p ro iect acum 4 ani
alătu ri de Marius Toma şi am vrut să demis i-
onez, dar el a  insistat să rămân  până la fina-
lu l s ezonului”.  Mandic se aş tep ta ca in tere-
s ul pub licu lu i pent ru  bas chet  s ă scadă o
dată cu  revn irea ech ipei de fotbal în p rim-
plan : „Mulţi d int re cei care au ven it  la  me-
ciurile  d in Polivalentă n ici nu ştiau că exis tă
echipă de baschet la Craiova acum câţiva
an i, când  jucam în sala mică. Unii m-au con-
trazis când preziceam că interesu l fan ilo r va
scădea după ce echipa de fo tbal va fi d in
nou în Liga I, aş a s-a în tâmplat , fiindcă la
Craiova fotbalul es te relig ie”.

SCMU Craiova debutează în 2015 cu  me-
ciul din Balkan League contra lui Sigal Prişti-
na, pe 15 ianuarie, iar în campionat pe 18 ia-
nuarie, cu BC Mureş. A fos t amânat meciul
din prima etapă a returului, cu Energia, pentru
11 martie. De asemenea, amicalul cu Varna a

Adversari de top
pentru alb-albaştri în Antalya
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Universitatea va întâlni în stagiul din Turcia
pe Anji, Pogon, Kuban, FC Shanghai, Wisla,

Pakhtakor sau Sheriff Tiraspol

compania joacă contra campioanei Uzbekista-
nulu i, Pakhtakor, iar pe 11 februarie craiovenii
încheie pregătirea în Turcia cu un  amical con-
tra lui Sheriff Tiraspol (Moldova), echipa an-
trenată acum câţiva ani de Gabi Balint, cel care
a readus în vara trecută Craiova în Liga I. Un
singur amical a rămas de s tabilit în perioada
următoare, pe data de 6 februarie.

Anji încearcă să repromoveze
Anji Mahacikala este pe primul loc în liga

secundă din  Rusia, pornind partea a doua a
sezonului cu prima şansă la promovare. În lot
se regăsesc doi jucători brazilieni Ewerton şi
Leonardo, dar cel mai bine cotat este mijloca-
şul Ilia Maksimov. Golgheterul echipei este fran-
cezul Yannik Boli, 9 goluri în 12 partide jucate.
Perioada de glorie a formaţiei ruse a fost acum
doi ani, când era antrenată de Guus Hiddink,
iar pentru culorile ei evoluau superstarurile Sa-
muel Eto’o şi Roberto Carlos. Cele mai impor-

tante performanţe au fost obţinute în 2013, când
echipa a încheiat sezonul pe locul 3 şi a evoluat
în finala Cupei Rusiei.  

Două dueluri cu polonezii
Pogon Szczecin este una dintre trupele tari

din prima ligă poloneză, clasându-se la finalul
turului pe poziţia a şaptea. Petele de culoare
din echipă sunt brazilianul Hernani şi japonezii
Takuya Murayama şi Shohei Okuno. Golghe-
ter: vârful de 21 de ani Lukasz Zwolinski, cu
şase reuşite în actuala stagiune. Gruparea po-
loneză are câteva repere istorice interesante:
constituită la Lviv (Ucraina), a fost mutată în
1945, urmare a anexării teritoriilor din Estul Po-
loniei la URSS. În 2005-2006 a devenit echipa
cu cei mai mulţi brazilieni din afara Braziliei, pro-
iect iniţiat de patronul Antoni Ptak. În cele din
urmă acesta s-a retras din fotbal, fanii au pre-
luat destinele clubului care în 2012 reuşea o
promovare istorică în prima ligă. Cea mai bună
clasare: locul patru în campionatul 2013-2014.

Wisla Cracovia a încheiat turul de campio-
nat pe poziţia a patra în Liga I din Polonia, la 6
puncte de liderul ş i rivala tradiţ ională Legia
Varşovia. Veteranul Pawel Brozek (10 goluri în
18 meciuri) şi bosniacul Semir Stilic (7 goluri în
19 meciuri) sunt principalele guri de tun ale tru-
pei poloneze. Fondată în 1906, echipa din Cra-
covia este una dintre cele mai titrate, încoro-
nându-se de 14 ori campioană a Poloniei şi câş-
tigând de 4 ori Cupa. Portarul român Emilian
Dolha a îmbrăcat tricoul formaţiei poloneze în
campionatul 2006-2007. Pakhtakor este cam-
pioana la zi a Uzbekistanului. De altfel, formaţia
din Tashkent este cea mai titrată din ţară, cu 9
titluri de campioană şi 11 Cupe câştigate.

La Kuban a mai rămas Gigel Bucur
Kuban Krasnodar ocupă locul 8 în prima ligă

rusă după 17 etape. Gigel Bucur este om de
bază la echipa rusă, reuşind 3 goluri în cele 15

partide disputate. Printre cei mai bine cotaţi ju-
cători ai formaţiei din Krasnodar se numără: pa-
raguayanul Lorenzo Melgarejo, bulgarul Ivelin
Popov şi mijlocaşul defensiv francez Charles
Kabore. Cea mai bună perioadă din istoria clu-
bului este legată de numele lui Dan Petrescu.
În 2010, antrenorul român o promova pe Ku-
ban în prima ligă, apoi încheia următorul sezon
pe locul 8. În campionatul 2013-2014, pe banca
tehnică a echipei din Krasnodar s-a aflat şi un
alt tehnician român, Dorinel Munteanu.

Cârţu şi Lung, revedere
după 32 de ani cu Sven Goran Eriksson
Un alt adversar al Universităţii Craiova va fi

trupa pregătită de suedezul Sven Goran Erik-
sson, FC Shanghai East Asia, ocupanta locu-
lui 5 în prima divizie din China. Nordicul care a
pregătit Lazio Roma şi naţionala Albionului a
stat pe banca Benficăi Lisabona la celebra du-
blă din semifinalele Cupei UEFA 1983, când lu-
sitanii au eliminat Craiova Maxima, din care fă-
ceau parte şi Sorin Cârţu şi Silviu Lung. Cel mai
bun jucător al lui Shanghai este vârful suedez
Tobias Hysen, cu 19 goluri în 28 de meciuri.

Şeriff, multiplă campioană în Moldova 
Sheriff Tiraspol este echipa care domină au-

toritar fotbalul din Moldova. A câştigat 10 ti-
tluri consecutive, între 2001 şi 2010, dar şi ulti-
mele trei trofee supreme în 2012, 2013 şi 2014.
În actuala stagiune ocupă locul 3 la finalul tu-
rului de campionat. Trupa din Tiraspol are 7
brazilieni în lot, iar cel mai important marcator
este Ricardinho – 12 goluri în 15 jocuri. Între
titulari se regăseşte şi românul Andrei Mure-
şan, fos t la Astra Giurgiu. În anii 2002-2003,
Sheriff a fost antrenată de românii Mihai Stoi-
chiţă şi Gabi Balint, ultimul fiind practic un liant
între Ştiinţa şi Sheriff, după ce a promovat Cra-
iova pe prima scenă.

fost  anulat, deoarece bulgarii au avut proble-
me cu vizele unor baschetbalişti. În sch imb,
sâmbătă, de la ora 16, în Sala Polivalentă, Bu-
reau  şi compania vor întâlni într-un meci de
verificare pe Mobitelco Cluj.


