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Frontul Naþional al Marinei
Le Pen a devenit primul partid
al Franþei, devansând în primul
tur al alegerilor regionale, atât
adversarii “de dreapta”, “repu-
blicanii” lui Nicholas Sarkozy,
cât ºi socialiºtii de centru-stân-
ga, aflaþi la putere ºi bineînþe-
les frontul de stânga ºi ecolo-
giºtii. Toatã lumea ºtie bine în
Hexagon, cine sunt câºtigãtorii
alegerilor regionale, în primul
tur, dar mari suprize sunt exclu-
se pentru cel de-al doilea tur.
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- Ca sã vezi, Popescule, ce culturã
au redactorii unei televiziuni de-
aici. Ne spun cu amãnunte cã pe nu
ºtiu unde o maºinã a intrat într-un
ºanþ, dar nu scot o vorbã cã la Cra-
iova s-a deschis Salonul Naþional
de Benzi Desenate sau Salonul in-
ternaþional de caricaturã

Un tânãr de 17 ani din Craiova,
suspectat cã ar fi susþinãtor al gru-
pãrii teroriste Statul Islamic a fost
ridicat, ieri, de la locuinþa sa din
Craiova ºi dus la sediul central al
DIICOT Bucureºti. Tânãrul, elev al
Liceului Tehnologic Auto, s-a con-
vertit la islam, în urmã cu aproxi-
mativ 2 ani, ºi este suspectat cã ar
fi rãspândit propaganda jihadistã
ºi chiar ar fi încercat sã racoleze
adepþi. Mai mult, el posta pe un
blog mesaje de susþinere a organi-
zaþiilor teroriste ºi tot acolo scri-
sese cã îºi luase numele de
„Omar” dupã convertire. În urma
percheziþiei fãcute la domiciliul
sãu, oamenii legii au descoperit
documente, materiale de propa-

gandã jihadistã ºi siste-
me informatice. Dupã
audierea sa, procurorii
DIICOT urmeazã sã dis-
punã mãsurile necesare.44444 EV
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Narcis Neaga
a fost demis
de la conducerea
CNADNR

Noul ministru al Transporturi-
lor, Dan Costescu, l-a demis pe
ºeful Companiei Naþionale de
Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale
din România (CNADNR), Narcis
Neaga, ºi a anunþat cã societatea
de administrare a reþelei de
drumuri va fi reformatã ºi va avea
management privat. Atribuþiile lui
Neaga vor fi preluate de cãtre
directorul interimar al Metrorex,
Cãtãlin Homor. “Nu suntem
mulþumiti de activitatea compa-
niei, este nevoie de o resetare.
Sunt carenþe ºi pe activitatea
operaþionalã, nu doar pe cea de
investiþii”, a afirmat Costescu. El
a adãugat cã are încredere cã
Homor, care s-a ocupat înainte
de preluarea interimarã a
conducerii Metrorex de investiþii-
le companiei de metrou, îºi va
duce cu succes la îndeplinire noul
mandat, cel puþin pânã la
numirea unui management în
condiþiile ordonanþei privind
guvernanþa corporativã. Costescu
a mai anunþat cã activitatea
CNADNR va fi transparentizatã -
ºi reformatã. Corpul de control al
ministrului Transporturilor a
identificat în octombrie o serie de
nereguli la CNADNR privind
inclusiv proiectul autostrãzii
Orãºtie-Sibiu, unde o porþiune de
200 metri trebuie demolatã ºi
reconstruitã, ºi a sesizat organele
statului, suspectând fapte penale.
Lotul respectiv urmeazã sã
rãmânã închis pânã în luna iunie.
Costescu a cerut extinderea
controlului, vizând aspecte
privind deszãpezirea ºi pregãrirea
comandamentului de iarnã, iar
rezultatele acestui raport supli-
mentar au fost finalizate ºi vor fi
anunþate public. Ministrul i-a
prezentat acest raport ºi premieru-
lui Dacian Cioloº. Neaga conduce
CNADNR, prin preluare de
atribuþii, din vara anului 2013.

Premierul a spus cã pe agendã sunt progra-
mate discuþii despre migraþie, lupta împotriva te-
rorismului, dar ºi despre întãrirea uniunii econo-
mice ºi monetare. “Pe agenda acestui Consiliu
vor fi discuþii legate de migraþie, de lupã împo-
triva terorismului, vor fi discuþii legate de întãri-
rea uniunii economice ºi monetare, care vine în
urma raportului celor cinci preºedinþie ai Comi-
siei, Consililui, Parlamentului, zonei Euro Gru-
pului ºi a Bãncii Centrale Europene, care merg
în direcþia unei întãriri a uninunii economice ºi
monetare ºi Comisia o sã pregãteascã câteva idei,
câteva propuneri. Un alt subiect este întãrirea
pieþei interne cu câteva propuneri din partea Co-
misiei”, a spus premierul.

Dacian Cioloº le-a mai spus parlamentarilor
cã migraþia este o problemã “sensibilã” ºi un
test pentru Uniunea Europeanã. “Prinicipala temã
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Premierul britanic David Cameron va face
astãzi o vizitã oficialã în România, urmând sã
se întâlneascã cu preºedintele Klaus Iohannis,

la Palatul Cotroceni, ºi sã aibã discuþii cu
premierul Dacian Cioloº.

Dacian Cioloº a precizat, ieri,
la Parlament, cã unul dintre sub-
iectele care vor fi discutate în CE
este legat de referendumul pe care
Marea Britanie îl pregãteºte, cu
privire la rãmânerea sau pãrãsirea
Uniunii Europene, arãtând cã va

aborda acestã temã la întrevede-
rea cu premierul David Cameron.
Prezent la comisiile de afaceri eu-
ropene ale Parlamentului, premie-
rul Dacian Cioloº a precizat cã un
subiect care va fi discutat în Con-
siliul European este legat de refe-

rendumul pe care Marea Britanie
îl pregãteºte, cu privire la rãmâ-
nerea sau pãrãsirea Uniunii Euro-
pene, arãtând cã va discuta aceas-
tã temã miercuri cu premierul Da-
vid Cameron, la Palatul Victoria.

“Relaþia dintre Uniunea Euro-
peanã ºi Regatul Unit al Marii Bri-
tanii, dupã cum ºtiþi, Marea Bita-
nie pregãteºte un referendum le-
gat de rãmânerea sau pãrãsirea
Uniunii Europene ºi din aceastã
perspectivã sunt câteva propuneri
pe care Regatul Unit le va face de
reformare sau de adaptare a mo-
dului de funcþionare al Uniunii
Europene ºi în acest context dar
ºi în contextul relaþiilor bilaterale,
chiar mâine o sã am o întâlnire cu
premierul David Cameron care
viziteazã ºi România înaintea aces-
tui Consiliu”, a arãtat Cioloº,  pre-
cizând cã un alt subiect posibil

“care este de obicei pe agenda
Consilului European” este ºi cel
privitor la relaþii externe.

Premierul David Cameron va
sosi miercuri la Bucureºti, într-o
vizitã oficialã. Cameron se va în-
tâlni cu preºedintele Klaus Iohan-
nis, la Palatul Cotroceni, însã, cel
puþin deocamdatã, nu au fost pro-
gramate declaraþii de presã ale ce-
lor doi demnitari. De asemenea,
David Cameron va merge la Pala-
tul Victoria, unde va discuta cu
premierul Dacian Cioloº. De alt-
fel, vizita oficialã a premierului bri-
tanic are loc cu puþin timp înain-
tea Consiliului European de iarnã
care are loc la Bruxelles, în pe-
rioada 17-18 decembrie, ºi în care
se va discuta despre problema
migranþilor. Sãptãmâna trecutã,
premierul britanic a fãcut o vizitã
ºi în Bulgaria.

Dacian Cioloº: România îºi menþine rezerva faþã
de un mecanism permanent de relocare a migranþilor

Dacian Cioloº a declarat, la comisiile de afaceri europene, cã cere susþine-
rea Parlamentului pentru mandatul cu care va reprezenta România la Consiliul

European, precizând cã România îºi menþine rezerva faþã de un mecanism
permanent de relocare a migranþilor, fiind nevoie de tratarea cauzelor migra-
þie. Mandatul premierului Dacian Cioloº la Consiliul European a fost avizat
favorabil, ieri, de comisiile de afaceri europene ale Parlamentului, cu 28 de

voturi “pentru”, douã “împotrivã” ºi o abþinere.

va fi cea legatã de migraþie, un subiect cu sen-
sibilitate politicã ºi care preocupã statele mem-
bre în momentul de faþã, aº spune cã este chiar
un test pentru Uniunea Europeanã sã-ºi arate
nu doar solidaritatea, dar ºi capacitatea de a
lua decizii pe subiecte mai sensibile. Pânã acum
mãsurile au fost concentrate pe efectele mi-
graþiei ºi mai puþin pe cauze ºi elementul cen-
tral al mandatului pe care vi-l propunem este
acela ca România sã continue sã insiste pe ne-
voia de a trata cauzele migraþiei, de a le înþelege
bine ºi de a gãsi mãsuri pentru a þine sub con-
trol cauzele migraþiei ilegale ºi necontrolate”, a
mai declarat Cioloº, precizând cã România îºi
menþine rezerva faþã de un mecanism perma-
nent de relocare care nu ar rezolva problema
de fond, ci doar cauzele.

De asemenea, privitor la audierea sa în comi-
siile de afaceri europe-
ne, Cioloº a spus cã i se
pare firesc sã colabore-
ze cu Parlamentul ºi cã
una din prioritãþile aces-
tui Guvern este de “a da
o prezenþã proactivã a
României în structurile
europene”. “Mi se pare
un gest firesc, de nor-
malitate prezenþa mea
aici, o datã ce eu însumi
am fost mandatat de
preºedintele României
sã particip la aceastã
reuniune a Consililui Eu-
ropean, mi se pare firesc

sã avem acest, mai mult decât schimb de opinii,
cer susþinerea Parlamentului pentru a susþine
acest mandat în Consiliul European, un gest de
normalitate cu atât mai mult cu cât una din prio-
ritãþile acestui Guvern este de a reda sau de a da
o prezenþã proactivã a României în structurile
europene ºi aceastã prezenþã proactivã presupu-
ne, din punctul meu de vedere, o colaborare în-
tre Executiv ºi Legislativ ºi aceastã implicare a
Parlamentului în problematica europeanã nu poate
sã ne ducã decât la lucruri pozitive ºi sã dea mai
multã greutate ºi punctelor de vedere pe care
reprezentantul României le susþine în Consiliu”,
a declarat premierul Dacian Cioloº.

Este pentru prima datã când premierul, dele-
gat de ºeful statului sã participe la Consiliul Eu-
ropean, a fost audiat de comisiile de afaceri eu-
ropene în legãturã cu mandatul de reprezentare
a României la Bruxelles. Subiectul participãrii la
reuniunile Consiliului European a fãcut obiectul
mai multor dispute de-a lungul timpului, atât în-
tre fostul preºedinte Traian Bãsescu ºi fostul
premier Victor Ponta, cât ºi între Klaus Iohannis
ºi Victor Ponta. Audierea, în premierã, a lui Da-
cian Cioloº are loc în baza legii privind coopera-
rea între Parlament ºi Guvern pe tema afacerilor
europene, modificatã în 2013.
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MIRCEA CANÞÃR

Frontul Naþional al Marinei Le Pen a
devenit primul partid al Franþei, devan-
sând în primul tur al alegerilor regionale,
atât adversarii “de dreapta”, “republica-
nii” lui Nicholas Sarkozy, cât ºi socialiº-
tii de centru-stânga, aflaþi la putere ºi bi-
neînþeles frontul de stânga ºi ecologiºtii.
Toatã lumea ºtie bine în Hexagon, cine
sunt câºtigãtorii alegerilor regionale, în
primul tur, dar mari suprize sunt excluse
pentru cel de-al doilea tur. Extrema dreap-
tã 28% din sufragii a venit pe primul loc
în ºase regiuni, socialiºtii (PS) 23,5%
sunt bine poziþionaþi în numai douã re-
giuni, republicanii având ºanse reale în
patru regiuni. Se vorbeºte de un peisaj
politic bulversat, de o înfrângere a stân-
gii în raport cu 2010, ºi de imposibilita-
tea redresãrii corabiei prin creºterea sen-

sibilã post atentate a popularitãþii lui Fran-
cois Hollande. Dar ºi a premierului Ma-
nuel Valls. O decepþie cumplitã ºi în ta-
bãra republicanilor, în pofida activismu-
lui ºi discursului radical al fostului pre-
ºedinte al Republicii, Nicholas Sarkozy,
care nu a galvanizat în suficientã mãsurã
electoratul tradiþional. Suntem oricum de-
parte de 2002, când  se amenaja “cordo-
nul sanitar”, prin mobilizarea deplinã con-
tra Frontului Naþional la alegerile prezi-
denþiale ºi deznodãmântul confruntãrii
dintre Jaques Chirac ºi Jean Marie Le Pen.
Suntem în faþa unui scor istoric al Fron-
tului Naþional, la o participare de peste
50% la vot. Jean Christophe Campade-
lis, primul secretar al PS, n-a ezitat ºi a
decis “sacrificarea” a trei regiuni, optând
retragerea listelor sale, teoretic lipsite de

ºanse, prin poziþionarea pe locul 3. Con-
testat este ºi leadershipul lui Nicholas Sar-
kozy pentru strategia aleasã în alegerile
regionale, dar, atenþie, francezii s-au des-
pãrþit de retorica anti-fascistã la adresa
Frontului Naþional, acum în posesia celor
mai bune rezultate, din ultimele scrutine
sub guvernarea socialistã: 24,95% la euro-
parlamentarele din iunie 2014; 25,24% la
departamentalele din martie 2015 ºi acum
28% la alegerile regionale. De fapt mesa-
jul alegerilor regionale din Franþa, departe
de a fi unul general valabil, are o simbo-
listicã de luat în seamã: partidele tradiþio-
nale par obosite ºi electoratul a resimþit
acest lucru. Contextul special, de fapt un
traumatism creat prin atentatele teroriste
de la Paris ºi Saint Denis, a fragilizat în-
crederea în politicieni. Dreapta s-a vulne-

rabilizat pe tema identitãþii ºi imigraþiei, în
timp ce centrul-stânga pe solicitãrile de
securitate ºi autoritate ale guvernului Valls.
Mai sunt ºi alte detalii, la care nu se face
referire. Ce ar trebui totuºi reþinut, vizea-
zã calitatea ofertei politice viitoare, în ca-
zul partidelor noastre ºi ele în plinã pre-
menire. Este evident cã atât Frontul Naþi-
onal în Franþa cât ºi PiS în Polonia, au
atras atenþia strategilor partidelor noastre
parlamentare, chiar dacã, deocamdatã se
pãstreazã tãcerea. ªi liberalii ºi social-de-
mocraþii, dar ºi ALDE ºi UNPR, simt cã
trebuie sã umble la garderoba ideologiilor,
dar mai ales la resursa umanã, de mai bunã
calitate. Dacã existã. Sã nu excludem apa-
riþii insolite pe scena politicã capabilã sã
prizeze la un electorat cu multe particula-
ritãþi de la o zonã la alta.

Consilierii municipali sunt
convocaþi mâine, într-o ºedinþã
extraordinarã care are doar un
singur punct pe ordinea de zi.
Proiectul de hotãrâre se referã,
din nou, la stadionul „Ion Oble-
menco” care se aflã în ºantier
începând din aceastã toamnã, fir-
ma constructoare fiind CON-A,
care s-a ocupat ºi de lucrãrile de
demolare a vechiului stadion.
Compania Naþionalã de Investiþii
(CNI), finanþatorul principal care
asigurã 90% din costurile de re-
construcþie ale arenei, a trimis o
adresã Primãriei Craiova prin
care solicitã un act adiþional la
convenþia iniþialã de co-finanþa-
re. Autoritãþile locale au întocmit

Stadionul „Ion Oblemenco”, din nou la vot
Compania Naþionalã de Investiþii (CNI)

a solicitat Primãriei Craiova sã modifice
convenþia de co-finanþare a stadionului
„Ion Oblemenco”. Finanþarea pe care
trebuie sã se asigure de la bugetul local
rãmâne, totuºi, aceeaºi, municipalitatea
urmând sã plãteascã tot 21,6 milioane de
lei pentru construcþia arenei, aºa cum s-a
negociat în primãvarã.

respectivul act ºi îl supun acum
votului aleºilor locali.

Defalcarea sumelor a fost
eliminatã

Articolul 1 este singurul care
se modificã. Suma pe care trebu-
ie sã o suporte Primãria Craiova
rãmâne aceeaºi – de 21.606.859,
69 lei, cu TVA care reprezintã
10% din valoarea totalã – dar nu
mai apare, în schimb, defalcarea
ei. În convenþia iniþialã, care a fost
semnatã în primãvarã între CNI,
Primãria Craiova ºi constructorul
stadionului, SC Con-A SRL Bu-
cureºti, banii de la bugetul local
trebuiau sã fie cheltuiþi în mai
multe direcþii, pe care finanþato-

rul nu le mai doreºte a fi enunþa-
te. În varianta iniþialã, banii de la
buget se doreau cheltuiþi pentru

amenajarea terenului –
850.908,20 lei; pentru utili-
tãþi – 8.607.064,48 lei; pro-
iectare ºi asistenþã tehnicã –
6.538.695,34 de lei ºi lucrãri
de bazã – 5.610.191,68 lei.
În actul adiþional, acest gra-
fic eºalonat nu mai apare.

Primãria Craiova are
clauze pentru întârzierea
plãþilor

Toate celelalte clauze rã-
mân neschimbate. Prin urma-
re, Primãria Craiova este obli-
gatã, în continuare, sã vireze
banii, la cererea CNI, pe baza
unei note de fundamentare.
Pentru a ºti pentru ce alocã
banii, în convenþia de cofi-

nanþare s-a prevãzut un articol 2
care spune cã, în documentaþia pe
care o va trimite CNI, vor fi ºi
actele constructorului, în speþã o
copie dupã factura firmei care lu-
creazã pe ºantier, la care va fi
ataºatã ºi situaþia lucrãrilor existen-
te. Municipalitatea craioveanã tre-
buie sã vireze sumele solicitate în
termen de 15 zile. Dupã expirarea
acestei perioade, în cazul în care
sumele de la buget nu intrã în cont,
Primãria Craiova plãteºte penalitãþi
de întârziere de 0,01% din valoa-
rea sumei solicitate.

Va fi un stadion de 4 stele UEFA
Reconstrucþia stadionului „Ion

Oblemenco” se ridicã la suma de
55 milioane de euro (dintre care
50 milioane de euro de la CNI),
fiind mai scumpã decât Cluj Are-
na – care a costat 35 milioane de
euro. Lucrãrile de execuþie au în-

ceput pe 7 septembrie 2015 ºi ar
trebui sã fie gata în noiembrie
2016. Stadionul va avea 30.854
de locuri pentru spectatori, din-
tre care 624 pentru presã ºi 222
pentru persoane cu dizabilitãþi.
Suprafaþa terenului este de 76.971
de metri pãtraþi, iar suprafaþa con-
struitã - de 21.727 de metri pã-
traþi. Construcþia, cu o înãlþime de
pânã la 60 de metri, va avea cinci
niveluri (parter ºi patru etaje).
Terenul de joc va fi prevãzut cu
gazon natural, sistem de încãlzire
a gazonului pe timp de iarnã, sis-
tem de drenare subteranã vacu-
um, sistem automat de irigare, sis-
tem de fotosintezã artificialã,
mobilier sportiv demontabil spe-
cific pentru meciuri de fotbal ºi
rugby. Se aºteaptã ca noul stadion
sã primeascã, cel mai probabil, 4
stele de la UEFA.

LAURA MOÞÎRLICHE
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ªtirea a „explodat”, ieri diminea-
þã generând o mare agitaþie, dat fi-
ind contextul actual, dupã atenta-
tele din Paris. Luigi Constantin
Boicea, de 17 ani, elev al Liceului
Tehnologic Auto din municipiu, a
fost ridicat, ieri, de la locuinþa sa,
de pe Aleea 4 Bîlteni din Craiova
de procurorii DIICOT Bucureºti
fiind suspectat de propagandã ji-
hadistã ºi întreþinere de legãturi cu
membri ai ISIS. Anchetatorii au
percheziþionat locuinþa sa, unde au
gãsit ºi au ridicat documente, ma-
teriale de propagandã jihadistã ºi
sisteme informatice. Tânãrul pro-
mova în mod sistematic, în me-
diul virtual, prin intermediul plat-
formelor online, mesaje de susþi-
nere a organizaþiilor teroriste, fil-
me în care erau prezentate deca-
pitãri ale unor persoane capturate
de membri ai grupãrii ISIS, dar ºi
materiale video cu mesaje de ame-
ninþare ºi folosire a unor mijloace
de naturã sã punã în pericol viaþa
ºi integritatea persoanelor. Acþiu-
nea s-a desfãºurat de DIICOT, cu
ajutorul SRI ºi cu suportul de spe-
cialitate al Direcþiei de Combatere
a Criminalitãþii Organizate din Po-
liþia Românã, la activitãþi partici-
pând ºi SRI Dolj, împreunã cu ofi-

Craiovean de 17 ani suspectat deCraiovean de 17 ani suspectat deCraiovean de 17 ani suspectat deCraiovean de 17 ani suspectat deCraiovean de 17 ani suspectat de
propagandã jihadistã „sãltat” din Craiovapropagandã jihadistã „sãltat” din Craiovapropagandã jihadistã „sãltat” din Craiovapropagandã jihadistã „sãltat” din Craiovapropagandã jihadistã „sãltat” din Craiova

Bãiatul obiºnuia sã intre ºi pe diverse forumuri, iar în urmã
cu trei ani, adolescentul din Craiova scria pe un cunoscut site
pentru adolescenþi cã a fost nevoit sã renunþe la fotbal (fusese
la ªcoala de Fotbal Gicã Popescu) din cauza diabetului: ”Sal
TPU, mã numesc Boicea Luigi Constantin ºi joc fotbal de la
vârsta de 6 ani, acum am 14. Dar în urmã cu un an am facut
diabet zaharat tip 1. Ceea ce m-a fãcut sã nu mai joc fotbal,
având în vedere cã îmi place foarte mult eu simt ca trebuie sã
mã reîntorc pe teren. Dar acum sã mã gândesc ºi la sãnãtatea
mea eu sã zicem la 7 dimineata am avut o glicemie 297, iar la
10 când am facut-o iar era 24. Deci a scãzut foarte mult”.

Procurorii DIICOT l-au dus la sediul instituþiei pentru audieri pe
Luigi Constantin Boicea, surse din rândul anchetatorilor precizând
cã întreþinea legãturi cu membri ai ISIS, iar, în paralel, încerca sã
racoleze adepþi. El le trimitea mesaje inclusiv colegilor de ºcoalã,
pentru a-i determina sã creeze o grupare jihadistã, însã alte activitãþi
nu a desfãºurat în incinta ºcolii. Inspectorul general al Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj, Lavinia Craioveanu, a declarat cã „am
fost informaþi despre acest caz de cãtre conducerea ºcolii. Am cerut
detalii, dacã faptele s-au produs în incinta  instituþiei de învãþã-
mânt. Am aflat cã nu este vorba de aºa ceva, prin urmare aºteptãm
un punct de vedere oficial legat de întregul caz, dupã care putem sã
adoptãm mãsurile care se impun”.

Un tânãr de 17 ani din Craiova, suspectat cã ar fi
susþinãtor al grupãrii teroriste Statul Islamic a fost ridi-
cat, ieri, de la locuinþa sa din Craiova ºi dus la sediul
central al DIICOT Bucureºti. Tânãrul, elev al Liceului
Tehnologic Auto, s-a convertit la islam, în urmã cu
aproximativ 2 ani, ºi este suspectat cã ar fi rãspândit
propaganda jihadistã ºi chiar ar fi încercat sã racoleze
adepþi. Mai mult, el posta pe un blog mesaje de susþine-
re a organizaþiilor teroriste ºi tot acolo scrisese cã îºi
luase numele de „Omar” dupã convertire. În urma
percheziþiei fãcute la domiciliul sãu, oamenii legii au
descoperit documente, materiale de propagandã jiha-
distã ºi sisteme informatice. Dupã audierea sa, procuro-
rii DIICOT urmeazã sã dispunã mãsurile necesare.

þeri ai Brigãzii de Combatere a Cri-
minalitãþii Organizate Craiova.

Consilierul directorului SRI,
Ovidiu Marincea, a oferit un punct
de vedere cu privire la situaþia tâ-
nãrului de 17 ani care a fost reþi-
nut de procurorii DIICOT suspec-
tat de propagandã jihadistã:
”Aveam cunoºtinþã de activitatea
de autoradicalizare a lui ºi am fur-
nizat toate informaþiilor pe care le-
am avut autoritãþilor competente,
respectiv DIICOT, care a preluat
cazul. În acest moment, fiind an-
cheta în desfãºurare trebuie sã ne
abþinem de la orice comentariu,
noi, SRI, dar o sã dãm un comu-
nicat oficial la un moment dat”.

Asearã, procurorii DIICOT au
anunþat cã: în cauzã, existã suspi-
ciunea rezonabilã cã începând cu
anul 2015, suspectul B. L. C., a
promovat în mod sistematic, în
public, doctrina radical islamis-
tã prin postarea în mediul on-
line, prin intermediul unor reþe-
le de socializare, a unor opinii,
scrieri, imagini, înregistrãri au-
dio/video reprezentând activitãþi/
acþiuni armate/violente ºi de pro-
pagandã ale grupãrii teroriste
Statul Islamic (decapitãri ºi in-
cendieri de persoane; execuþii

prin împuºcare; mesaje radical-
jihadiste ale liderilor unor gru-
pãri teroriste; mesaje de propa-
gandã a Statului Islamic; promo-
varea ”SHARIA”), cu intenþia de
a le face cunoscute ºi a determi-
na câºtigarea de noi adepþi capa-
bili sã recurgã la sãvârºirea ace-
luiaºi gen de fapte ca cele a cãror
promovare prin propagandã a
realizat-o.
S-a convertit la islam de
aproximativ doi ani

Tânãrul locuieºte cu bunicul
sãu, cel din urmã povestind cã
Luigi frecventa o moschee din
Craiova ºi trecuse într-adevãr la
religia musulmanã: “Bãiatul trecu-
se de doi ani la religia musulmanã.
Nu ne povestea nouã ce fãcea el
acolo, dar era foarte încântat. Am
încercat sã îl convingem sã nu mai
meargã acolo, dar nu a renunþat”,
a spus bunicul bãiatului.

De mai bine de doi ani Luigi
Constantin Boicea posta pe un blog
intitulat Gada Islamicã, detalii de-
spre convertirea sa la islamism ºi
numeroase pasaje din Coran. El
scria în limba arabã, iar într-o
postare din ianuarie 2015 se poate
distinge numele sãu ºi oraºul Cra-
iova, tot acolo explicând cã îºi lua-
se numele de Omar dupã conver-
tire. “Numele meu este Omar al-
Faruq dupã ce a fost Boicea Luigi
Constantin ºi am 16 ani ºi jumã-
tate. M-am nãscut ºi am crescut
creºtin ortodox ºi am devenit mu-
sulman dupã ce am gãsit adevã-
rul”, scria tânãrul, în ianuarie
2015, pe blogul Gazda Islamicã,
unde a postat ºi o fotografie cu
el. “Am avut un prieten pe nume
Omar Hamadi (...) care stãpânea
bine limba românã. (...) Mi-a spus
despre evenimentele care au avut
loc în Siria ºi pentru cã am trãi
într-o þarã europeanã nu am auzit
despre aceste evenimente vreoda-
tã ºi, când am aflat ce s-a întâm-

plat cu el, m-am dus sã fac unele
cercetãri pe aceastã temã”, mai
spune tânãrul în postãrile sale.

El povesteºte cã a urmãrit pe
internet evenimentele din Siria ºi
cã într-o primã înregistrare a pu-
tut vedea armata lui Bashar al-As-
sad, care l-a ºocat. Mai mult, el
relateazã cã ororile comise de cei
care “nu reprezintã Islamul” l-au
fãcut sã se îndrepte cãtre aceastã
religie ºi sã caute ºi alþi musulmani
din Craiova ºi din România. Astfel
a cunoscut-o pe “sora” Damian
Maya, care l-a învãþat mai multe
despre Islam ºi musulmani. “Îi
mulþumesc lui Allah, a fost de
acord sã mã înveþe cum sã devin
musulman ºi dupã trei luni de pre-
dare a Islamului am devenit un alt

om, un musulman. (...) Mulþumesc
lui Allah cã m-am oprit de la toa-
te relele, cum ar fi fumatul, alco-
olul, drogurile (...)”, mai scrie tâ-
nãrul, care subliniazã cã dacã pe
mama sa a reuºit sã o facã sã-i
înþeleagã alegerea, cu tatãl sãu nu
a avut la fel de mult noroc, astfel
cã a ales “viaþa cu Allah” în locul
relaþiei cu pãrintele sãu. “Acum, eu
locuiesc cu bunicul meu ºi bunica
mea”, mai scria tânãrul. Acesta
intenþiona ca, dupã terminarea li-
ceului în România, sã devinã stu-
dent la Universitatea Islamicã din
Medina, “în scopul de a salva Co-
ranul Sfânt ºi cãrþile Hadith ºi Is-
lamul, în scopul de a cunoaºte
povestea completã ºi a devenit un
predicator islamic”.
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Poliþiºtii din cadrul Serviciului de
Investigare a Criminalitãþii Econo-
mice Dolj, împreunã cu inspectori
din cadrul Direcþiei Sanitar-
Veterinare Dolj ºi inspectori
din cadrul Direcþiei pentru
Agriculturã Dolj, au demarat,
ieri, o amplã acþiune de con-
trol, în tot judeþul, prin care
se urmãreºte prevenirea ºi
combaterea activitãþilor eco-
nomice ilicite ce se comit în
domeniul comercializãrii cãr-
nii ºi a produselor din carne
ºi în domeniul comercializã-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Din cercetãrile poliþiºtilor de la
Rutierã s-a stabilit cã, în jurul orei
18.00, Sorin Cichiroiu, de 41 de
ani, din comuna Vârvoru de Jos,
Dolj în timp ce conducea un Mer-
cedes Sprinter dinspre Calafat cã-
tre Craiova, nu a pãstrat o distan-
þã corespunzãtoare faþã de un au-
toturism Opel Corsa condus de
Cristian Ioana, de 52 ani, din Cra-
iova, care intrase în coliziune cu
un vehicul cu tracþiune animalã,
condus în aceeaºi direcþie de mers
de Popa Nicolae, de 36 ani, din
comuna Roºiile, judeþul Vâlcea. În
urma impactului, Mercedesul a
fost proiectat pe contrasens, unde
a lovit o ambulanþã Dacia (de 7
locuri) de transport pacienþi pen-
tru dializã, condusã de Laurenþiu
Badea, de 47 de ani, din Craiova.-
 În urma accidentului a rezultat
vãtãmarea corporalã a ºoferului
Laurenþiu Badea, dar ºi a pacien-
þilor din ambulanþã: Pascu Dumi-
tru, de 79 de ani, Tatoiu Florin,

Convenþia Organizaþiei Naþiuni-
lor Unite împotriva Corupþiei a sta-
bilit în urmã cu 12 ani data de 9
decembrie ca fiind Ziua Internaþio-
nalã Anticorupþie.  Semnatã de Ro-
mânia la data de 9 decembrie 2003,
la Merida (Mexic) ºi ratificatã prin
Legea nr. 365 din 15 septembrie
2004, Convenþia Organizaþiei Naþi-
unilor Unite împotriva Corupþiei
este primul tratat cu vocaþie uni-
versalã în domeniul combaterii co-
rupþiei. De asemenea, declaraþia
Primei Conferinþe Anuale ºi a Adu-
nãrii Generale a Asociaþiei Interna-
þionale a Autoritãþilor Anticorupþie,
susþinutã la 22-26 octombrie 2006,
la Beijing, îndeamnã autoritãþile
competente sã aplice prevederile
relevante ale Convenþiei pentru a
stabili ºi întãri sistemul de luptã
împotriva corupþiei, precum ºi în-

Amenzi ºi dosare penale pentru comercianþi
din Craiova ºi din judeþ

Poliþiºti din cadrul Serviciului de Inves-
tigare a Criminalitãþii Economice Dolj au
desfãºurat, ieri, mai multe activitãþi pre-
ventive pentru asigurarea climatului de
ordine ºi siguranþã publicã premergãtoa-
re sãrbãtorilor de iarnã în vederea pre-
venirii ºi combaterii ilegalitãþilor ce se
comit în sfera comerþului cu produse con-
trafãcute de sezon, cât ºi a evaziunii fis-

cale generate de acest fenomen. Oame-
nii legii au aplicat 33 de amenzi în valoa-
re de peste 102.500 lei, totodatã fiind
ridicate în vederea confiscãrii 981 kg le-
gume ºi fructe, 1.080 obiecte de orna-
ment, dar ºi 1650 jucãrii, 168 perechi de
încãlþãminte ºi 90 kg carne pentru care
nu s-au prezentat documentele legale. Ac-
þiunile oamenilor legii vor continua.

rii legumelor ºi fructelor. Totoda-
tã, împreunã cu inspectori din ca-
drul Direcþiei Regionale Vamale

Dolj ºi comisari din cadrul Comi-
sariatului Judeþean pentru Protec-
þia Consumatorilor Dolj poliþiºtii au

acþionat ºi pe linia preve-
nirii ºi combaterii ilegalitã-
þilor ce se comit în sfera
comerþului cu produse
contrafãcute, respectiv ju-
cãrii, îmbrãcãmite ºi bãu-
turi alcoolice, fiind verifi-
caþi comercianþii din Bãnie
ºi Sucpi. Astfel, au fost
efectuate 56 verificãri ºi
controale la mai multe so-
cietãþi comerciale, precum

ºi la persoane fizice. „Ca urmare
a abaterilor constatate au fost în-
tocmite 8 dosare de cercetare pe-
nalã, în conformitate cu prevede-
rile legale, în care poliþiºtii dol-
jeni vor continuã investigaþiile în
vederea documentãrii activitãþii
infracþionale. De asemenea, au
fost aplicate 33 sancþiuni contra-
venþionale de peste 102.500 lei,
totodatã fiind ridicate în vederea
confiscãrii 981 kg legume ºi fruc-
te, 1.080 obiecte de ornament, dar
ºi 1650 jucãrii, 168 perechi de în-
cãlþãminte ºi 90 kg carne”, a pre-

cizat purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj, subcomisar Alin Apostol. În
cadrul acþiunii poliþiºtii au identifi-
cat, la o societate comercialã dintr-
un centru comercial craiovean,
jucãrii (pãpuºi) ce purtau însemne
identice sau asemãnãtoare cu mar-
ca DISNEY. În cauzã au fost în-
tocmit dosar de cercetare penalã -
 pentru sãvârºirea infracþiunii de
punere în circulaþia a unui produs
purtând o marcã identidicã sau si-
milarã cu o marcã înregistratã,
obiectele fiind ridicate pentru con-
tinuarea cercetãrilor.

Un mort ºi ºase rãniþi dupã unUn mort ºi ºase rãniþi dupã unUn mort ºi ºase rãniþi dupã unUn mort ºi ºase rãniþi dupã unUn mort ºi ºase rãniþi dupã un
grav accident lângã Radovangrav accident lângã Radovangrav accident lângã Radovangrav accident lângã Radovangrav accident lângã Radovan

Un grav accident de circulaþie s-a petrecut luni searã, pe DN 56,
în afara localitãþii Radovan, în urma acestuia o persoanã dece-

dând la spital în timp de alte ºase au fost rãnite.

de 55 de ani, Mititelu Olimpia, de
47 de ani, Pãdureþu Maria, de 69
de ani, Diaconescu Lidia, de 35
de ani ºi Florescu Maria, de 66 de
ani, toþi din Bãileºti. În noaptea de
luni spre marþi, pe fondul compli-
caþiilor apãrute, Florescu Maria a
decedat la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova. Conducãto-
rii auto nu se aflau sub influenþa
bãuturilor alcoolice, însã condu-
cãtorul vehiculului cu tracþiune
animalã a fost testat cu aparatul
alcooltest, rezultatul fiind 1,10 mg/
l alcool pur în aerul expirat, ºi i s-
au recoltat probe biologice în ve-
derea stabilirii alcoolemiei. „Poli-
þiºtii rutieri ajunºi la faþa locului
au efectuat verificãrile la faþa
locului, în cauzã fiind întocmit
dosar penal sub aspectul comite-
rii infracþiunii de ucidere din cul-
pã ºi vãtãmare corporalã din cul-
pã”, a precizat subcomisar Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj.

Ofiþerii SJA Dolj marcheazã astãzi
Ziua Internaþionalã Anticorupþie

Ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj îºi
sãrbãtoresc, astãzi, ziua, întrucât în urmã cu 12 ani
data de 9 decembrie a fost declaratã de Organizaþia
Naþiunilor Unite Ziua Internaþionalã Anticorupþie.
Activitãþile desfãºurate de ofiþerii doljeni în combate-
rea acestui flagel, împreunã cu celelalte structuri cu
atribuþii pe aceastã linie, s-au materializat an de an cu
reþineri, arestãri ºi condamnãri în rândul personalului
Ministerului Afacerilor Interne, dar ºi a altor instituþii
unde diverse persoane au fost prinse cu ºpagã. 

curajarea statelor semnata-
re cu privire la celebrarea Zilei In-
ternaþionale Anticorupþie.

Data de 9 decembrie, declaratã
de Organizaþia Naþiunilor Unite
Ziua Internaþionalã Anticorupþie,
reprezintã un prilej pentru a ne
aminti cã trebuie sã ne asumãm
bãtãlia pentru prevenirea ºi com-
baterea corupþiei la nivel individual.
O societate curatã nu poate deveni
realitate fãrã asumarea principiilor
etice, a transparentei ºi a respon-
sabilitãþii propriilor acþiuni. Sunt
valorile asupra cãrora ar trebui noi,
fiecare individ în parte, sã veghem
vigilenþi. Corupþia reprezintã una
dintre cele mai serioase ameninþãri
la adresa statului de drept în ca-
drul societãþii contemporane, sub-
minând instituþiile ºi valorile demo-
cratice, atentând la ordinea socialã

ºi capacitatea statului de
a asigura drepturi ºi liber-
tãþi egale cetãþenilor sãi.
Altfel spus, corupþia ne
afecteazã pe toþi ºi slã-
beºte respectul pentru
lege. Tocmai de aceea
este nevoie de un efort
comun pentru preveni-
rea ºi combaterea prac-
ticilor corupte.

Direcþia Generalã An-
ticorupþie prin Serviciul
Judeþean Anticorupþie

Dolj doreºte atragerea cetãþenilor
ºi a funcþionarilor oneºti în lupta
cu acest flagel, colaborarea cu an-
gajaþii structurilor M.A.I., precum
ºi cu reprezentanþi ai altor struc-
turi, ONG-uri din zona de respon-
sabilitate, care are drept scop con-
ºtientizarea românilor cu privire la
riscurile pe care le comportã sã-
vârºirea unor fapte de corupþie. În
acelaºi timp, se doreºte responsa-
bilizarea cetãþenilor ºi funcþionari-
lor publici, în sensul de  a lua ati-
tudine ºi de a sesiza Direcþia Ge-
neralã Anticorupþie de fiecare datã
când iau cunoºtinþã despre impli-
carea unor lucrãtori M.A.I. în fapte
de corupþie. În vederea realizãrii
unei comunicãri eficiente între lu-
crãtorii instituþiei noastre ºi cetã-
þenii care doresc sã sesizeze aspec-
te legate de comiterea unor fapte
de corupþie de cãtre personalul
Ministerului Afacerilor Interne,
amintim acestora Linia Verde An-
ticorupþie - 0800.806.806, ce poa-
te fi apelatã gratuit din orice re-
þea de telefonie mobilã sau fixã.
Pot fi sesizate faptele de corupþie
ºi la numãrul de telefon 0251/
553.951, aparþinând Serviciului
Judeþean Anticorupþie Dolj, pre-
cum ºi la adresa de e-mail dol-
j.dga@mai.gov.ro, au precizat re-
prezentanþii SJA Dolj.
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Cum erau manualele ºcolare
imediat dupã evenimentele din
1989, ºtiu, poate, cei care au în-
vãþat la acea vreme. Mult mai bine
structurate, mai echilibrate în in-
formaþii, pline de exemplificãri so-
lide; în comparaþie cu cele alter-
native din vremurile actuale. Poa-
te, atunci, dupã 1989, mulþi dintre
noi mai citiserã despre niºte “ju-
cãtori de elitã” la naþionala anticã a
Greciei, precum Platon, Socrate,
Aristotel ºi ordinea este chiar cro-
nologicã. Fiecare dotaþi cu câte “o

Când atâtea lucruri grave sunt lãsate de izbeliºte,

Legea a stabilit câþi câini trebuieLegea a stabilit câþi câini trebuieLegea a stabilit câþi câini trebuieLegea a stabilit câþi câini trebuieLegea a stabilit câþi câini trebuie
sã pãzeascã cireadasã pãzeascã cireadasã pãzeascã cireadasã pãzeascã cireadasã pãzeascã cireada

La început au fost mirarea ºi în-
grijorarea, spuneau, acum mii de
ani, marii filosofi ai Greciei Antice.
La scarã istoricã, timpul scurs de
atunci ºi pânã în prezent este un
punct insignifiant. Cum, la fel de
neimportant este ºi efortul parla-
mentarilor noºtri de a cauta proble-

me acolo, unde nici cel mai nãstruº-
nic schizofrenic nu le poate gãsi.
Stãm ca proasta-n drum ºi ne minu-
nãm de originalitatea aleºilor þãrii
în a ne despovãra de greutãþi. Ulti-
ma smetie datã bunului-simþ este
impunerea numãrului obligatoriu de
câini paznici la turme ºi cirezi.

postavã” de creier, cu mult înainte
de apariþia chiar ºi a creºtinismu-
lui. Faptul cã unul dintre ei, Pla-
ton, purtãtorul tricoului cu nr. 10
în meciul ideatic universal, a spus
cã originea filosofiei este uimirea,
ar trebui sã dea motive de satis-
facþie majorã contemporanilor par-
lamentari dâmboviþeni. În extaz
mistic ºi debordând de grija pro-
pãºirii naþiei române, aceºtia ne-au
izbit cu o modificare de legislaþie
în care, nici mai mult, nici mai
puþin, indicã numãrul câinilor în-

soþitori al cirezilor ºi turmelor.

Când se pierde
mãsura lucrurilor

Prin Legea nr. 149/2015 privind
modificarea ºi completarea Legii
vânãtorii ºi a protecþiei fondului
cinegetic nr. 407/2006 intratã în
vigoare de la 24.07.2015 s-a sta-
bilit cã articolul 23, alineatul (1) lit.
k  va avea urmãtorul cuprins: “În
scopul gestionãrii durabile a fau-
nei cinegetice ,…, se interzic per-
miterea însoþirii turmelor ºi cirezi-
lor de cãtre câini însoþitori al cã-
ror numãr este mai mare de 3 în
zona de munte, de 2 în zona de
deal ºi de 1 la câmpie; în acest
numãr se includ ºi câinii care asi-
gurã paza stânei”. O astfel de mã-
surã este luatã în scopul “gestio-
nãrii durabile a faunei cinegetice”!
O întrebare de bun simþ: ce se în-
tâmplã cu turmele de oi, care, iar-
na, coboarã de la munte înspre
câmpiile dunãrene din Dolj? Iniþi-
al, grija mioarelor este datã celor 3
câini, dar pe mãsurã ce coboarã
în altitudine, ciobanii trebuie se
renunþe, pentru început, la un câi-

ne – în zona de deal, apoi când
ajunge la câmpie se leapãdã ºi de
cel de-al doilea, rãmânându-i doar
unul singur. Halucinant!

Juriºtii spun cã norma juridicã
trebuie sã îmbrace haina socialu-
lui, sã se adapteze la un anumit in-
terval de timp cu schimbãrile din
spaþiul existenþial. Nimic mai dezi-
rabil. Însã, sã consume energii,
resurse materiale, timp fizic cã sã
produc o asemenea reglementare
este doar o mostrã, dacã mai era
cazul de pierderea contactului cu
realitatea. Oare parlamentarii nu-
ºi dau seama cã joacã la repliere
autisticã, cã ideile acestea deliran-
te nu aduc nimic bun forului deci-
zional cel mai înalt al þãrii!?

Ciobanii riscã
amenzi de pânã
la 1.500 de lei

Dar, sã nu uitã: art. 48 alin. 1,
lit. b prevede cã încãlcarea dispo-

ziþiilor prevãzute mai sus consti-
tuie contravenþie ºi se pedepseºte
cu de la 500 la 1.500 de lei. Con-
statarea contravenþiilor ºi aplicarea
sancþiunilor prevãzute la art. 48 se
fac de cãtre personalul salariat cu
atribuþii în domeniul cinegetic din
cadrul administratorului fondului
cinegetic naþional ºi al gestionari-
lor fondurilor cinegetice, de per-
sonalul structurilor de administra-
re a ariilor naturale protejate, de
personalul din poliþie ºi jandarme-
rie desemnat în acest scop, pre-
cum ºi de alte persoane speciali-
zate în domeniul cinegetic împu-
ternicite în acest scop de cãtre
conducãtorul autoritãþii publice
centrale care rãspunde de vânãtoa-
re. Completarea Legii vânãtorii ºi
protecþiei fondului cinegetic a fost
fãcutã, dupã ce vânãtorii au recla-
mat cã animalele folosite pentru
paza turmelor omoarã iepuri ºi cã-
prioare.

VALENTIN CEAUªESCU

Joi, 3 decembrie 2015, minis-
trul Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale, Achim Irimescu, s-a în-
tâlnit la sediul instituþiei cu Am-
basadorul Chinei în România,
E.S. Xu Feihong. Scopul prin-

În lumina unei tradiþii, cândva, bine sedimentate,

Interesul asiatic, în special al Chinei, pen-
tru agricultura româneascã este tot mai pro-
nunþat în ultima perioadã. Este nevoie, însã,
dupã decimarea agriculturii noastre, de o ac-
ceptare a unui dialog profesional, lipsit de
subtilitãþi inutile, mai ales cã, partea chinezã
ºtie bine care era, cândva, potenþialul agricol

al României ºi la ce nivel a coborât acesta în
ultimii ani. Categoric, fãrã o strategie asuma-
tã de cele douã state ºi depãºind un orizont
de timp necesar punerii în practicã a relansã-
rii economice, semnalele transmise de chinezi
se vor pierde în banalitate, sau, mai rãu, în
rea-voinþã din partea decidenþilor noºtri.

cipal al discuþiilor a vizat dez-
voltarea relaþiilor de colaborare
între cele douã þãri, având în
vedere cã Republica Popularã
Chinezã a fost de-a lungul tim-
pului un partener tradiþional pen-

tru România. Ministrul Agricul-
turii ºi Dezvoltãrii Rurale a arã-
tat cã pentru colaborarea în do-
meniul agriculturii a fost elabo-
ratã o strategie de lungã duratã
ce include facilitarea exportului
de carne de porc, peºte, lapte ori
miere din România pe piaþa chi-
nezã, iar MADR va sprijini con-
tactul dintre cei interesaþi pen-
tru a continua discuþiile privind
exportul de carne de porc.

Ambasadele celor
douã þãri intrã în joc

La rândul sãu, Ambasadorul
Chinei în România, E.S. Xu Fei-
hong, a menþionat cã existã un
interes foarte mare pentru pro-

dusele alimentare româneºti ºi,
chiar, pentru importul lucernei
din România. De altfel, vinurile
ºi apa mineralã din România se
regãsesc, deja, pe piaþa chine-
zã. Ambasadorul a precizat cã,
prin consultarea cu asociaþiile
de producãtori din România ar
fi oportun ca, Ministerul Agri-
culturii ºi Dezvoltãrii Rurale sã
ofere Ambasadei Republicii
Chineze în România informaþii
privind produsele româneºti,
ce ar putea fi exportate în Chi-
na. Ulterior, Ambasada Chinei
în România ºi Ambasada Ro-
mâniei la Beijing vor derula
acþ iuni  pentru  promovarea
acestor produse.

Drumul colaborãrii
este anevoios

Achim Irimescu a apreciat cã
Ambasada Republicii Populare
Chineze are o imagine clarã de-
spre cum ar putea colabora cele
douã þãri. Însã, considerã cã este
nevoie de discuþii directe între par-
tenerii români ºi cei chinezi, la
nivel tehnic. Pe mãsurã ce discu-
þiile avanseazã, la nivel instituþio-
nal vor mai avea loc întâlniri pe-
riodice, pentru a pune la punct pro-
cedurile legislative. În acelaºi timp,
ministrul Agriculturii l-a asigurat pe
E.S. Xu Feihong de toatã disponi-
bilitatea sa în vederea colaborãrii
pentru a dezvolta relaþiile comer-
ciale dintre România ºi China.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU
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Membrii comunitãþii evreieºti
din Craiova, una dintre cele mai
vechi din þarã, dar ºi invitaþii de
seamã, cum ar fi rabinul ºef al
FCER, Abraham Shaffer sau ÎPS
Irineu, Mitropolitul Olteniei, vor fi
prezenþi, în aceastã searã, la sina-
goga din Craiova pentru a celebra,
aºa cum se cuvine sãrbãtoarea de
Hanuka. În deschiderea evenimen-
tului se vor intona cele douã im-
nuri de stat, al României ºi cel al
Israelului. Apoi acad. dr. Corneliu
Sabetay, preºedintele comunitãþii
evreieºti din Craiova, va prezenta
o paginã de istorie ºi va vorbi de-
spre obiceiurile cu care este întâm-
pinatã aceastã zi.
Marea Sãrbãtoare a luminii

În ceea ce priveºte semnifica-
þiile, sãrbãtoarea comemoreazã
victoria evreilor Macabei împotri-

Grupul þintã al campaniei îl reprezintã an-
gajatorii ºi lucrãtorii din domeniul unitãþilor
care au ca obiect de lucru „Activitãþi de asis-
tenþã spitaliceascã”. Motivarea este clar
menþionatã în comunicatul Inspecþiei Mun-
cii: „Având în vedere obiectivele specifice
ale Inspecþiei Muncii, stabilite prin lege, cât
ºi prin Programul Cadru de Acþiuni al In-
specþiei Muncii pentru anul 2015, aprobat

Facultatea de ªtiinþe Sociale,
din cadrul Universitãþii din Craio-
va, împreunã cu Asociaþia de Con-
sultanþã ºi Consiliere Economico-
Socialã „Oltenaº”, Asociaþia pen-
tru Sprijin ºi Implicare Socialã or-
ganizeazã, astãzi, prima ediþie a
Galei  „Voluntarului Doljean”. Edu-
carea pe tot parcursul vieþii,
schimbarea mentalitãþii, formarea
valorilor sociale ale tinerilor ºi
constituirea culturii voluntariatu-
lui sunt deziderate ale tituror ce-
lor implicaþi. În cadrul evenimen-

Elevii se grupeazã,
conform standardelor
legale ºi democraþiei
vârstei, astfel cã, pe 11
decembrie, la ora
14:00, la Liceul Tehno-
logic Transporturi Cãi
Ferate Craiova se vor
întruni ºefii organizaþii-
lor din teritoriu. „Este
vorba despre o întâlni-
re la care vor participa
atât preºedintele Consiliului Jude-
þean  al Elevilor, cât ºi conducã-

Evreii craioveni sãrbãtoresc HanukaEvreii craioveni sãrbãtoresc HanukaEvreii craioveni sãrbãtoresc HanukaEvreii craioveni sãrbãtoresc HanukaEvreii craioveni sãrbãtoresc Hanuka
Comunitatea evreiascã din Craiova este astãzi în sãrbãtoare.

Evreii celebreazã Hanuka 5776, unul dintre cele mai importante
momente din calendarul iudaic. Marea Sãrbãtoare a luminii se
va desfãºura la sinagoga din strada „Horezului” nr. 5, începând
cu ora 16.00. La eveniment va participa rabinul ºef al FCER,
Abraham Shaffer, dar ºi ÎPS Irineu, Mitropolitul Olteniei. Sãrbã-
toarea de inaugurare – sau sãrbãtoarea Maccabeilor – se
celebreazã timp de opt zile ºi este cunoscutã ºi ca sãrbãtoarea
luminilor. Ea a fost instauratã de Iehuda Macabeul împreunã cu
fraþii sãi ºi sfatul bãtrânilor din Iudeea în anul 165 î.e.n., ca sã
fie prãznuitã în fiecare an, cu bucurie ºi veselie, în amintirea
purificãrii Templului ºi a sfinþirii altarului.

va grecilor-sirieni în anul 165 î.
e.n. Iehuda Macabeul i-a învins
pe sirieni ºi s-a întors cu credin-
cioºii sãi în Ierusalim, pentru a re-
vendica Templul, pe care sirienii
îl închinaserã unor zeitãþi pãgâ-
ne. Tradiþia spune cã evreii, la
întoarcere, au gãsit doar un vas
mic cu ulei pur de mãsline, vesti-
ta menora. Deºi era puþin, sufi-
cient pentru a lumina Templul vre-
me de o zi, când au aprins uleiul
s-a petrecut un miracol ºi sfeºni-
cul a ars timp de opt zile, timp
necesar pentru producerea de ulei
proaspãt. De atunci, poporul
evreu aniverseazã Hanuka.

Timp de opt nopþi, cât dureazã
sãrbãtoarea, familiile se adunã în
jurul unui sfeºnic hanukia – un
candelabru special cu opt braþe,
în care se ard opt lumânãri. În
prima noapte, capul familiei aprin-

de o lumânare. În cea de-a doua
searã, douã lumânãri, ºi aºa mai
departe, pânã când, în cea de-a
opta searã, se aprind toate lumâ-
nãrile. Existã obiceiul ca sfeºni-
cul sã fie aºezat în pragul uºii sau
la fereastrã, o cale pentru evrei de
a împãrtãºi bucuria sãrbãtorii cu
restul comunitãþii în mijlocul cã-
reia trãiesc. Hanuka este ºi un prilej
de serbãri cu cântece ºi jocuri, în
special pentru copii.
De Hanuka se oferã cadouri ºi
bani copiilor

Printre obiceiurile de Hanuka se
numãrã titirezul, jocurile de cãrþi
ºi oferirea de cadouri pentru co-
pii. Existã o terorie care afirmã cã
titirezul a fost adus din India în
Europa în timpul Evului Mediu ºi
rãspândit în special în Germania.
Literele de pe faþetele titirezului ar
fi fost literele germane N, G, H, S,
însemnând N= nichts (nimic),
G=ganz (întreg), H=halb (jumãta-
te), S= stell ein (pune o carte).
Evreii ar fi schimbat semnificaþia
acestor litere cu literele ebraice, iar
semnificaþia lor este „o mare mi-
nune s-a petrecut acolo” (Nes
Gadol Haia Sam). În Israel, litera
Sin însemnând „acolo” a fost
schimbatã cu litera Pei, însemnând
„aici” – mare minune a fost aici”.

Cãrþile de joc folosite de copii
de Hanuka difereau de cãrþile de

joc obiºnuite prin aceea cã ei îºi
confecþionau de obicei propriile
cãrþi, care erau de aceea cãrþi cu
litere ebraice ºi decorate cu moti-
ve evreieºti.

Obiceiul de a da copiilor bani de
Hanuka – se crede cã îºi are înce-
puturile în secolul al 17-lea în Po-
lonia, derivând din etimologia cu-
vântului ebraic „hinuch” – „hanu-
ca” însemnând ºi dedicare, inau-
gurare, dar ºi educaþie. Probabil cã
acest obicei a început de la pãrinþii
evrei din Polonia care dãdeau co-
piilor lor bani de Hanuka pentru a-
i oferi profesorilor lor. Se presu-
pune cã pãrinþii dãdeau ºi copiilor

câþiva bãnuþi cã recompensã pen-
tru studiu ºi pentru îndeplinirea
acestei funcþii de „mijlocitor”. În
secolul al 18-lea obicieul ia am-
ploare, mai ales când elevii sãraci
de ieºiva (ºcolile religioase)  merg
de Hanuka pe la casele evreilor ºi
cer bani. Probabil cã odatã cu
emanciparea evreilor ºi intrarea lor
în contact cu lumea creºtinã, care
obiºnuia sã dea dulciuri, bani ºi
cadouri în ajunul Crãciunului, obi-
ceiul de „hanuka geld” suferã anu-
mite schimbãri ºi ia aspectul de
cadouri, bani de ciocolatã, aºa cum
de altfel este pãstrat pânã azi.

RADU ILICEANU

Inspecþia muncii, din cadrul ministerului de resort, a început o campa-
nie naþionalã, axatã atât pe respectarea legislaþiei „Relaþii de muncã”,
precum ºi a „Securitãþii ºi Sãnãtãþii în muncã”, unitãþile vizate fiind cele
spitaliceºti. Acþiunea se desfãºoarã prin Inspectroratele Teritoriale de
Muncã, din fiecare, judeþ, Doljul fiind parte integratã în activitate.

de Inspectorul General de Stat, se
impune intensificarea acþiunilor de
control în vederea diminuãrii mun-
cii nedeclarate ºi a acþiunilor de con-
trol provind verificarea respectãrii
prevederilor legale privind timpul de
muncã ºi de odihnã. Munca nede-
claratã are repercursiuni atât asu-

pra lucrãtorului, cât ºi asupra angajatorului.”
Se controleazã totul

Cum Inspectoratul Teritorial de Muncã Dolj
face parte din acest proiect, Cãtãlin Moho-
ra, inspectorul ºef al ITM Dolj, ne-a decla-
rat: „În prima fazã, vor fi verificate cele 14
unitãþi cu statut de spital (cinci din Craiova,
cinci din teritoriu, acestea fãnd parte din sis-

temul de stat, la care se adaugã cele din me-
diul privat). Se vor controla raporturile de
muncã ale tuturor salariaþilor ºi situaþia juridi-
cã a voluntarilor, precum ºi activitãþile desfã-
ºurate de aceºtia. Vor fi luate la verificat in-
clusiv orele de muncã, suplimentare sau tu-
rele de noapte, nefiind exceptate nici Sãrbã-
torile legale. Nu vor fi execeptate nici cele
care þin de Securitate ºi Sãnãtate în Muncã,
fiind urmãrite condiþiile de lucru, echipamen-
tele de protecþie folosite ºi aºa mai departe,
de fapt tot ceea ce þine de condiþiile legale de
muncã, respectând specificul activitãþii”.
Multe deficienþe constatate ºi aflate
sub observaþie

Nerespectarea reglementãrilor legale

privind timpul de muncã are consecinþe
negative atât asupra sãnãtãþii ºi securitã-
þii salariaþilor, atunci când durata acestu-
ia depãºeºte limita maximã admisã de
lege. De asemenea, s-a constatat cã la
locurile de muncã din unitãþile sanitare
principalul factor de risc este cel legat de
expunerea la agenþi bioologici. Nu este
lipsit de importanþã nici faptul cã angaja-
þii din sistem se pot expune la îmbolnã-
viri profesionale. Conform unui studiu
realizat de specialiºti, s-au constatat mai
multe neconformitãþi: neevaluarea riscu-
rilor pentru sãnãtatea ºi securitatea an-
gajaþilor; lipsa verificãrilor periodice pen-
tru echipamentele de muncã, unde este
necesarã asigurarea exploatãrii fãrã peri-
cole, sau a celor pentru care sunt obliga-
torii unor dispoziþii legale speciale (IS-
CIR); inexistenþa instrucþiunilor proprii
activitãþilor desfãºurate; numãrul insufi-
cient al lucrãtorilor calificaþi, autorizaþi ºi
instruiþi corespunzãtor; etc.

CRISTI PÃTRU

Elevii se întâlnesc pentru Sãrbãtorile de iarnãElevii se întâlnesc pentru Sãrbãtorile de iarnãElevii se întâlnesc pentru Sãrbãtorile de iarnãElevii se întâlnesc pentru Sãrbãtorile de iarnãElevii se întâlnesc pentru Sãrbãtorile de iarnãSe premiazã voluntariiSe premiazã voluntariiSe premiazã voluntariiSe premiazã voluntariiSe premiazã voluntarii
tului, se vor acirda mai multe dis-
tincþii: pentru cel mai bun coor-
donator al anului în voluntariatul
educaþional; pentru artã ºi cultu-
rã; pentru social ºi pentru cel mai
bun asistent social. Manifestarea
se va desfãºura la Filarmonica „Ol-
tenia” ºi va avea parte de un pro-
gram artistic emoþionant susþinut
de Corurile de copii de la Liceul
de Arte „Marin Sorescu”, Cole-
giul Naþional „Carol I” ºi Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti”.

CRISTI PÃTRU
torii organizaþiilor ºcolare din toa-
te liceele doljene. Tinerii vor

pune la punct o strate-
gie pentru Sãrbãtorile
de iarnã, prin care vor
sã arate cã sunt impli-
caþi în comunitate. Noi
încurajãm astfel de ac-
þiuni, deoarece ei pot sã
îºi arate calitãþile”, a
precizat prof. Simona
Chiriþã, inspector pen-
tru activitãþi extra-ºco-
lare în cadrul Inspecto-

ratului ªcolar Judeþean Dolj.
CRISTI PÃTRU

Spitalele au intrat în vizorul inspectorilor de muncã
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Deputatul european Marian Jean
Marinescu  a fost primit cu multã
cãldurã...dar ºi cu interes de cãtre
conducerea municipalitãþii de la
Kladovo. Întâlnirea s-a desfãºurat
la sediul Primãriei ºi a fost un fruc-
tuos schimb de experienþã, idei ºi
proiecte. S-au conturat direcþii in-
teresante pentru viitor. Primarul
Dragan Budujkici, medic de pro-
fesie ºi reprezentantul Guvernului,
Radisav Èuèulanoviæ au discutat
aproape douã ore cu europarla-
mentarul român despre probleme-
le economice, despre cutumele în-
vãþãmântului în limba românã, de-
spre serviciul religios în limba ma-
ternã, dar ºi despre potenþialul tu-
ristic al Kladovei, care ar trebui pus
în valoare în beneficiul ambelor
þãri, prin proiecte transfrontaliere,
în colaborare cu partenerii de pe
celãlalt mal al Dunãrii. „Suntem
foarte încântaþi cã vizitaþi Primãria
Kladovo, þinând cont de influenþa
mare pe care o aveþi dumneavoas-
trã ºi în România ºi în Parlamentul
European. Ziua aceasta desemnea-
zã începutul unei colaborãri fruc-
toase. Noi am deschis colaborarea
cu România acum ºapte luni când
am venit la conducere. ªi sã fiþi
siguri cã în ultimle ºapte luni s-au
realizat lucruri cât s-au realizat în
20 de ani, în aceastã primãrie.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Europarlamentarul Marian Jean Ma-
rinescu, vicepreºedintele EPP, membru
în Comisia de Asociere UE-Serbia, din
cadrul Parlamentului European, a efec-
tuat o vizitã în Serbia,  la Kladovo, unde
s-a întâlnit cu conducerea administraþiei
publice locale ºi centrale. Deputatul eu-

ropean s-a arãtat mulþumit de primirea
care i s-a fãcut ºi a abordat o serie de pro-
bleme legate de  educaþie, religie,. econo-
mie, de accesarea fondurilor de preadera-
re, de integrarea Serbiei în Uniunea Euro-
peanã ºi nu în ultimul rând, despre infras-
tructurã ºi interconectarea regionalã.

Avem o colaborare extraordinarã
ºi cu Ambasada României la Bel-
grad, dar ºi cu consulatele. Am fost
prezenþi ºi la vizita preºedintelui
României, Klaus Iohannis, în Ser-
bia. Pe noi, aici, ne desparte Du-
nãrea, dar asta nu înseamnã cã ne
despart valorile europene ºi noi ne
bazãm pe colaborarea cu Turnu
Severin, pentru cã cei de acolo ne
sunt foarte apropiaþi ºi la bine ºi la
rãu. Odatã cu deschiderea capito-
lelor de negociere, la Bruxelles, se
deschid ºi alte noi posibilitãþi de
colaborare între Serbia ºi Româ-
nia. ªi totodatã, avem ajutorul ºi
sprijinul Guvernului Serbiei, în
aceastã direcþie. Desigur, Serbia
este în poziþia care este în acest
moment, când trebuie sã se zbatã
cu anumite probleme actuale, dar
ºi cu probleme aduse din trecut”,
a precizat Radisav Cuculonovic.

Directorului liceului
dã explicaþii...

Vicepreºedintele EPP nu a ratat
acest prilej pentru a se interesa ºi
de modul în care se desfãºoarã
cursurile de limba românã, care
sunt planurile de viitor pentru sis-
temul de educaþie, în Serbia, cum
include acest sistem ºi pe românii
doritori sã înveþe limba maternã în
ºcolile de stat ºi dacã birocraþia mai

pune piedici construirii de biserici
româneºti pe teritoriul þãrii vecine.
Dupã întâlnirea de la Primãria Kla-
dovo, europarlamentarul român a
vizitat Centrul Cultural Românesc
din Kladovo, unde s-a întâlnit ºi cu
directorul Liceului Tehnic din Kla-
dovo, Zoran Nikoliæ.  Aici s-au
continuat discuþiile despre modul
în care se înscriu elevii la aceste
cursuri de limba românã, cum se
desfãºoarã ele, cine le susþin ºi
dacã existã deschidere din partea
oficialitãþilor locale ºi centrale.
Prof. Zoran Nikoliæ i-a explicat
europarlamentarului cum se des-
fãºoarã cursurile de limba româ-
nã la ºcoala pe care o conduce,
câþi elevi sunt înscriºi, dupã ce
manuale se studiazã. La discuþii a
fost prezent ºi preºedintele Aso-
ciaþiei pentru Tradiþia ºi Cultura
Românilor Dunãrea – Tihan Ma-
tasarevici, membru al Consiliului
Naþional al Minoritãþii Naþionale a
Românilor din Serbia.

Dacã în Voievodina se poate...
în Serbia de Rãsãrit...
de ce nu se poate ?!

Învãþãmântul în limba românã
a fost unul dintre subiectele de in-
teres major pentru europarlamen-
tarul Marian Jean Marinescu, care
s-a arãtat îngrijorat de disfuncþio-
nalitãþile de la clasele unde se pre-
dã limba românã cu elemente de
culturã naþionalã. „Este foarte greu
pentru pãrinþi, dar ºi pentru copii
sã vinã dupã amiaza la cursuri. Am
înþeles cã pentru a preda limba vla-
hã este sufiect un certificat pe
care-l obþin aºa ziºii profesori de
limba vlahã dupã douã, trei sãptã-
mâni de curs. Prea multe proble-
me au apãrut încã de la începutul
acestor cursuri. Transportul, din
pãcate, nu existã, iar pãrinþii nu pot
la nesfârºit sã îºi aducã ºi sã îºi ia
copiii de la ºcoalã. Propunerea mea

este ca orele de limba românã sã
sã intre în orarul obiºnuit de ºcoa-
lã ºi în acest mod ar fi mai uºor
pentru toatã lumea. Eu nu pot sã
înþeleg. Dacã în Voievodina merge
treaba. Nu înþeleg de ce acolo se
poate ºi aici, în Serbia de Rãsãrit e
aºa de greu”, a spus Marian Jean
Marinescu.

Marinescu, invitat
la deschiderea anului ºcolar

Edilul de la Kladovo, Dragan
Budujkici,  a promis cã pânã la în-
ceperea viitorului an ºcolar vor fi
rezolvate o mare parte din proble-
mele legate de transportul copiilor
la cursuri, având în vedere cã ore-
le de limba românã sunt puse la ore
la care copiii nu pot ajunge. Mai
mult,  Radisav Èuèulanoviæ l-a in-
vitat pe europarlamentarul român
sã vinã în vizitã la începutul viito-
rului an ºcolar, pe 1 septembrie
2016, pentru cã pânã atunci toate
aceste propuneri vor deveni reali-
tate ºi problemele vor fi rezolvate.
„Au fost ceva probleme. Este ade-
vãrat cã ºeful administraþiei ºcola-
re de la Zaicear a bãgat tabelele în
sertar, tabelele cu pãrinþii care au
optat pentru cursurile în limba ro-
mânã. Noi am descoperit ºi ime-
diat am reparat greºeala, Respec-
tivul a fost demis din funcþie. Le-
gat de limba vlahã, nici noi nu în-

þelegem logica învãþãrii unei limbi
artificial create, care nu este recu-
noscutã, aºa cum este recunoscu-
tã limba românã, ca limbã oficialã
de circulaþie internaþionalã”, a mai
spus Radisav Cuculonovic.

O vizitã la Bruxelles
de informare

Europarlamentarul Marian Jean
Marinescu le-a promis celor din
Kladova cã va aduce în primãva-
ra anului viitor un director de la
Bruxelles, specialist în fonduri eu-
ropene, de la Comisia Europeanã,
consilierul lui Johannes Hann, co-
misar european pentru Politica de
Vecinãtate, care de asemenea va
fi invitat în Serbia.  Pãrþile au mai
convenit cã exploatarea potenþia-
lului turistic local ar duce la o creº-
tere a numãrului de turiºti cu cel
puþin 10 la sutã ºi cã pentru acest
lucru e nevoie din nou de proiec-
te europene. De asemenea, euro-
deputatul i-a invitat pe cei doi li-
deri ai administraþiei locale, alãturi
de alþi primari din Serbia ºi pri-
mari din Oltenia, sã vinã în pri-
mãvara lui 2016, în Parlamentul
European, la Bruxelles, într-o vi-
zitã de informare, unde vor avea
posibilitatea sã vadã concret, cum
se pot accesa fondurile de prea-
derare sau cele pe cooperare
transfrontalierã.
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GEORGE POPESCU

Ne place sau nu, Istoria noastrã naþionalã e
tasatã de un ºir de tragedii în numele ºi în jurul
cãrora s-a putut auzi, mai încet ori mai rãsunã-
tor, sunetul unei deºteptãri naþionale ce-a re-
suscitat, aproape constant, semnele solidari-
tãþii ºi al regãsirii sub spectrul reanimãrii senti-
mentului naþional. Neajunsul topografic al aºe-
zãrii geografice în zona unor interese ale pute-
rilor imperiale (ºi imperialiste) a fost, cu sigu-
ranþã, neajunsul ce-avea sã fie resimþit constant
ca un blestem. Iar sub incidenþa sa aveau sã se
decanteze, prin veacuri de restriºte ºi în jocul
disputelor de Putere regionalã, trãsãturi care-
au sfârºit prin a modela un ethos particular,
situat între un fatalism mioritic ºi o resemnare
manolianã demnã de mitologia sisificã. N-au
lipsit însã, întru onoarea unor înaintaºi cu un
simþ ascuþit al demnitãþii, nici actele de rebeliu-
ne, traduse uneori în veritabile acte de vitejie,
atunci când, îndeobºte, rãspunsul cel mai frec-
vent la ameninþãri s-a situat în ordinea unei
rezistenþe nu mai puþin particulare. ªi pe care

Resetarea ca imperativ naþionalResetarea ca imperativ naþionalResetarea ca imperativ naþionalResetarea ca imperativ naþionalResetarea ca imperativ naþional
geniul eminescian a imortalizat-o într-un vers
simptomatic în adevãrul lui simbolic: iar noi
locului ne þinem. Însã abia dacã urmarea aces-
tui enunþ cu substrat paºnic – cum am fost aºa
rãmânem – pare a statua încã ºi mai apãsat o
vocaþie a resemnãrii retrasând în cerc, o „filo-
sofie” a autarhicului, cu varianta unei inacþi-
uni, id est al unei autoconservãri impuse de un
ideal al supravieþuirii.

Astfel de observaþii nu incumbã vreo notã
resentimentarã, nici mãcar vreun regret, chiar
dacã nu o datã am fost tentat, pe moment, sã
subscriu chiar ºi strigãtului  lui Cioran întru
„Schimbarea la faþã a României”, eminamente
sub semnul surclasãrii acelei vocaþii a inacþiu-
nii pe care ºi el o subsuma cumva aceluiaºi
defetism. Cãci privind ceva mai disociativ în
spectrul lumii de azi (ce capãtã mãsura unei ne-
lumi, din pãcate aceeaºi din vremurile ce-au
precedat ºi au condiþionat mari tragedii ale Is-
toriei mondiale), mai toate datele ne retrimit în
zona cea mai clarã a naturii noastre distopice.

Sub imperativul, nu totdeauna real, al unor ra-
lieri de naturã geopoliticã ne-am livrat necon-
diþionat, fãrã utile precauþii, fãrã un simþ al
schimbului cât de cât legitim, acceptându-ne,
mai abitir chiar decât în vremuri de mari restriº-
te, un statut subaltern. De parcã, în creºtinis-
mul nostru pe care îl radicalizãm deseori la pre-
tenþii de primariat duhul ecleziastic, al lui vani-
tas vanitatum, ne-ar fi unicã mãsurã de identi-
tate.

Aºa se explicã condiþia de un grav relati-
vism pe care am acceptat-o în Europa Unitã,
uitând cã de acolo, din inima ei imperialã, atâ-
tea exemplare acte de eroism scump plãtit þi-
nând piept primelor hoarde ale Asiei islamice,
n-au fost vrednice nici mãcar de recunoaºteri
istoriografice demne de reþinut. Am schimbat,
în schimb, în doar câþiva ani, o Pãlãrie, de sor-
ginte imperialist þaristã, cu una disimulatã, ce-i
drept, sub abil distilata etichetã a „politicii co-
recte”. ªi pânã una alta, nelipsitã de elanuri
„imperiale”, în forme contrafãcute, fiindcã, în

societatea postmodernã de azi, imperialismul,
redus la un odios joc al hegemoniei, nu mai
lucreazã cu materialul istoriografic tradiþional.

Tot ceea ce ni se întâmplã sub ochi în aceste
ultime sãptãmâni, zile ºi ceasuri se înscriu într-
o logicã strãveche, sub chipuri, raþiuni, expli-
caþii adaptate unui prezent pe cale de disoluþie.
De pe poziþia asumat subalternã în care ne-am
inserat, unica poziþie de care mai suntem capa-
bili este a unei subscripþii din care s-a evaporat
ºi ultimele picuri de orgoliu.

ªi oricât de pesimiste pot pãrea astfel de
poziþii, mi se pare cã, în contextul nevoii de
schimbare ce se aude de peste tot în climatul
politic actual din România, acea resetare impu-
sã clasei politice s-ar cuveni generalizatã la ni-
velul întregii societãþi. Fie ºi pentru motivul, pe
cât de banal pe atât de esenþial, cã nici partide-
le, nici instituþiile nu pot – ºi n-au cum – sã se
schimbe decât în creuzetul întregii naþiuni afla-
te, nu încape îndoialã, într-un moment crucial
al viitorului sãu.

Filosof, sociolog ºi estetician,
membru al Academiei Române, fon-
dator al ªcolii monografice de la
Bucureºti, Dimitrie Gusti s-a nãs-
cut la Iaºi, la 13 februarie 1880.
Dupã ce ºi-a finalizat studiile în
Germania ºi a obþinut titlul de doc-
tor, în 1904, cu teza „Egoismul ºi
altruismul” (sub conducerea lui
Wilhelm Wundt), Dimitrie Gusti a
fost profesor de sociologie la Uni-
versitatea din Iaºi, între anii 1910
ºi 1922, calitate pe care a avut-o
apoi la Universitatea din Bucureºti.
În 1918 a înfiinþat la Iaºi, împreunã
cu economistul Virgil Madgearu ºi
istoricul Vasile Pârvan, „Asociaþia
pentru studiu ºi reformã socialã”,
care va deveni în 1921 „Institutul
Social Român”. Editarea unei Enci-
clopedii pe fascicule, la „Tipo Mol-
dova” Iaºi – reprezentatã la Craio-
va de însuºi directorul Aurel ªte-
fanachi –, se doreºte a fi ºi un
preambul la centenarul înfiinþãrii
ªcolii sociologice de la Bucureºti,
care va fi marcat în 2018.

Mai multe fascicule
vor fi dedicate

membrilor acestei
prestigioase ªcoli de

anvergurã europeanã
Volumul „Dimitrie Gusti. Omul

ºi ideile sale, Fascicula I – Socio-
logia Naþiunii ºi a Relaþiilor Inter-
naþionale (comentariu ºi antologie
de texte)” a fost prezentat, ieri, la
Craiova, chiar de autorii sãi, profe-
sorii Ilie Bãdescu ºi Ioan C. Popa.

„ E n c i c l o p e d i a  ª c o l i i  s o c i o l o g i c e  d e  l a  B u c u r e º t i ”„ E n c i c l o p e d i a  ª c o l i i  s o c i o l o g i c e  d e  l a  B u c u r e º t i ”„ E n c i c l o p e d i a  ª c o l i i  s o c i o l o g i c e  d e  l a  B u c u r e º t i ”„ E n c i c l o p e d i a  ª c o l i i  s o c i o l o g i c e  d e  l a  B u c u r e º t i ”„ E n c i c l o p e d i a  ª c o l i i  s o c i o l o g i c e  d e  l a  B u c u r e º t i ”  – – – – –
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„Ne lipsesc monografiile marii noastre ºcoli socio-
logice. Acestea sunt lucrãri cu valoare strategicã pen-
tru un stat!”. Este credinþa prof. univ. dr. Ilie Bãdescu,
directorul Institutului de Sociologie al Academiei Ro-
mâne, ºi în acelaºi timp, principala motivaþie, a domniei
sale ºi a dr. Ioan C. Popa, de a se implica într-un proiect
de anvergurã naþionalã. Este vorba despre „Enciclope-
dia ªcolii sociologice de la Bucureºti”, a cãrei primã
fasciculã, dedicatã chiar întemeietorului ei, Dimitrie
Gusti, a fost lansatã, ieri, la Craiova. Ideea editãrii am-

plei lucrãri este parte din concepþia ºi programul Acade-
miei Române iniþiat de acad. Tudorel Postolache în ca-
drul proiectului „Noii Enciclopedii a României”. Lan-
sarea a avut loc la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman”, cadru în care autorii au solicitat ºi con-
tribuþii craiovene la „Enciclopedia ªcolii sociologice
de la Bucureºti”. „Vom gãsi rãgazul necesar pentru a ne
racorda la acest proiect grandios”, i-a asigurat prof. univ.
dr. Dumitru Otovescu, considerat fondator al învãþãmân-
tului superior sociologic la Universitatea din Craiova.

Tot ieri, prof. univ. dr. Ilie Bãdescu a lansat la Craiova lucrarea „Timpul
European ºi Maladiile lui. Contribuþii de antropologie noologicã”, în douã
volume: „Timp ºi culturã” ºi „În imperiul acvilonic. O generaþie de aur în
epoca imperiului acvilonic”, ambele publicate la Editura „Tipo Moldova”.
«Cu cãrþile acestea am dorit sã îmi asum câteva dintre mizele mari de gândire
ale culturii europene în momentul acesta. Lucrarea doreºte sã se încadreze
într-o diviziune disciplinarã a cunoaºterii antropologice, aceea situatã între
antropologia istoricã, cu remarcabilã tradiþie americanã, ºi antropologia noo-
logicã, o direcþie care s-a dezvoltat de la W. Sombart încoace. Cu aceste douã
cãrþi am dorit sã aduc în discuþie, uneori într-un format polemic, teme majore
ale culturii române în context european ºi ale spiritualitãþii europene în con-
textul marii crize prin care trece lumea în clipa de faþã. Volumul al doilea l-am
dedicat unora dintre marii creatori ignoraþi din epocã, care au reuºit perfor-
manþe extraordinare în imperiul acvilonic – dupã numele dat de Cantemir im-
periului nordic asumat de neamul vosgilor, ruºii de azi», a declarat autorul.

„Ne-am propus sã întâmpinãm mo-
mentul aniversar 2018 cu aceastã
încercare de a cuprinde una dintre
cele mai mari performanþe ale cultu-
rii române – ªcoala sociologicã de
la Bucureºti. (…) Avem nevoie sã
ne întoarcem la lecþia exemplarã a
acestor mari gânditori, sociologi,
cercetãtori, cunoscãtori ºi, în ace-
laºi timp, îndrumãtori ai naþiunii ro-
mâne de dupã întregirea ei”, a de-
clarat reputatul sociolog Ilie Bãdes-
cu, care a subliniat cã, spre ruºinea
sociologilor contemporani, încã lip-
sesc monografiile marilor sociologi
de ieri. „Noi am conceput Enciclo-
pedia ªcolii sociologice de la Bucu-
reºti într-o manierã atractivã pentru
toþi, sub formã de fascicule. Sperãm

ca pânã în 2018 sã avem mãcar un
volum monumental din aceastã mare
Enciclopedie”, a adãugat domnia sa.
Potrivit autorilor, fiecare fasciculã va
fi dedicatã uneia sau mai multor ra-
mificaþii ale sistemului de gândire ºi
de acþiune al fiecãruia dintre mem-
brii acestei prestigioase ªcoli de
anvergurã europeanã.

Pe de altã parte, sociologul Ioan
C. Popa a declarat cã este vorba de-
spre „o lucrare care se înscrie în pe-
rimetrul spiritual al valorificãrii ma-
rilor tradiþii ale ºcolii româneºti ºi,
în acelaºi timp, este un gest de pa-
triotism”. „Privind retrospectiv, m-
aº fi bucurat, acum patru decenii,
când am fãcut parte din primele ge-
neraþii ale învãþãmântului sociolo-
gic românesc, sã am în cadrul biblio-
grafiei o carte a aceasta”, a mai spus
domnia sa.

Sociologii din Craiova,
invitaþi sã contribuie

la concretizarea
proiectului

Deºi este un volum de muncã ºi
de informaþii copleºitor, sociolo-
gul Ilie Bãdescu spune cã „este
important sã reuºim sã ducem
acest proiect mãcar pânã la un anu-
mit prag, de unde sã-l preia cei mai
tineri ºi mai vrednici decât noi”.
„Ne gãsim, cu aceastã primã fasci-
culã a proiectului Enciclopediei, în

faþa unei datorii de onoare ºi trag
nãdejdea cã vom avea puterea sã
o ducem la capãt. Nu singuri. ªi
este motivul principal pentru care
ne aflãm la Craiova: pentru a vã
lansa invitaþia de a participa la re-
alizarea acestei monografii cu fas-
cicule”, a spus domnia sa. De alt-
fel, încã din debutul evenimentu-
lui, reputatul sociolog a salutat pre-
zenþa în salã a membrilor „unei re-
marcabile ºcoli sociologice nu nu-
mai din Oltenia, ci pentru ce este
sociologia în România, în momen-
tul acesta, o miºcare de cunoaºte-
re a societãþii româneºti ridicatã la
rangul unei performanþe academi-

ce de excepþie” prin lu-
crãrile publicate aici.

Invitaþia a fost adresatã nu doar
sociologilor, ci ºi scriitorilor, de-
mografilor, geografilor º.a.

„Dimitrie Gusti este, fãrã îndoia-
lã, cea mai înaltã personalitate a so-
ciologiei româneºti. Eu ºi colegii
mei vom gãsi rãgazul necesar ca sã
ne racordãm la acest proiect gran-
dios, care pânã în 2018 trebuie sã
legitimeze eforturile noastre la 100
de ani de la desãvârºirea statului
naþional unitar român”, a dat asi-
gurãri prof. univ. dr. Dumitru Oto-
vescu, considerat fondator al învã-
þãmântului superior sociologic la
Universitatea din Craiova, totoda-
tã vicepreºedinte al Asociaþiei Ro-
mâne de Sociologie.

MAGDA BRATU

Ilie Bãdescu (n. 1948) este doctor în sociologie,
profesor universitar ºi cercetãtor. Este director al
Institutului de Sociologie al Academiei Române, din 2002.
În calitate de director, s-a implicat activ în revitalizarea
cercetãrilor dedicate mediului rural românesc, înfiinþând
ºi coordonând în cadrul Institutului departamentul
Comunitãþi ºi dezvoltare ruralã. Este autorul a nume-
roase studii, manuale, monografii, enciclopedii ºi tratate
de sociologie, dintre care „Noologia. Cunoaºterea
ordinii spirituale a lumii” (2002), „Tratat de geopoliti-
cã” (2004), „Enciclopedia sociologiei universale”
(2005), „Tratat de sociologie ruralã” (2009).

Sociolog, publicist ºi diplomat, Ioan C. Popa (n.
1949) este absolvent al Facultãþii de Filosofie a

Universitãþii Bucureºti (Secþia Sociologie), doctor în
sociologie (relaþii internaþionale) ºi cercetãtor asociat
la Institutul de Sociologie al Academiei Române. Este

membru al Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din
România, senior editor la revista „Balcanii ºi

Europa” ºi redactor-ºef al publicaþiei „Periscop”. În
perioada 1994-2000 a condus Direcþia de Analizã-

Sintezã a Serviciului de Informaþii Externe, iar între
2000 ºi 2004 a fost consilier diplomatic la Ambasada

României în Republica Moldova. A publicat mai multe
volume ºi este autor de studii ºi articole pe probleme
internaþionale în antologii sau reviste de specialitate

din România ºi Republica Moldova.
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Numãrul luptãtorilor jihadiºti
strãini prezenþi în Siria ºi în Irak a
crescut de peste douã ori în ultimul
an ºi jumãtate, ajungând la cel puþin
27.000, indicã un raport publicat ieri,
la New York, de Soufan Group, o
firmã de consultanþã specializatã în
intelligence. Potrivit raportului, “fe-
nomenul jihadiºtilor strãini în Irak ºi
în Siria este unul cu adevãrat mon-
dial”, numãrul lor actual, între
27.000 ºi 31.000, fiind de peste douã
ori mai mare decât cel consemnat
în iunie 2014 (12.000), “în pofida
eforturilor internaþionale de a com-
bate Statul Islamic ºi de a reduce flu-
xul de militanþi spre Siria”. “Succe-
sul Statului Islamic depãºeºte visu-
rile celorlalte grupãri teroriste, care par acum
demodate, precum Al-Qaida. Acest succes a
încurajat zeci de mii de jihadiºti sã intre în
rândurile SI ºi i-a inspirat pe alþi sã-i devinã
simpatizanþi”, explicã Soufan Group. Feno-
menul nu este însã uniform în lume. Dacã,

ªTIRI

ªTIRI

Martin Schulz avertizeazã
în legãturã cu pericolul
de destrãmare a Uniunii
Europene

Uniunea Europeanã se aflã în pericol de
destrãmare, existând forþe care acþioneazã
în acest sens, de aceea susþinãtorii sãi
trebuie sã lupte pentru a o menþine, a
declarat preºedintele Parlamentului
European, Martin Schulz, într-un interviu
apãrut în cotidianul german Die Welt.
“Nimeni nu poate spune dacã Uniunea
Europeanã va mai exista în forma actualã
peste 10 ani. Dacã vrem sã mai existe,
atunci trebuie sã luptãm din greu pentru
ea”, a afirmat Schulz, atrãgând atenþia cã
în Uniune acþioneazã “forþe care vor sã ne
dezbine”, cu urmãri dramatice. ªeful
legislativului european a reacþionat astfel
la avertismentul recent al ministrului
luxemburghez de externe ºi al migraþiei,
Jean Asselborn, conform cãruia Uniunea
Europeanã s-ar putea destrãma. Preºedin-
tele PE nu a precizat ce anume ameninþã
Uniunea, dar cea mai mare parte a
interviului se axeazã pe criza migranþilor,
care a pus la încercare unitatea ºi toleran-
þa blocului comunitar în cursul acestui an.
“Uniunea Europeanã nu este fãrã alterna-
tive, o evoluþie inversã este, fireºte, posibi-
lã”, a estimat Schulz, explicând cã alterna-
tiva ar fi “o Europã a naþionalismului, o
Europã a graniþelor ºi zidurilor”. “Acest
lucru ar fi dezastruos pentru cã o astfel de
Europã a condus în mod repetat continen-
tul nostru spre catastrofã”, a avertizat el.
Uniunea Europeanã se confruntã cu
disensiuni în privinþa crizei migranþilor,
mai ales între cancelarul german Angela
Merkel, care a condus eforturile de primire
a refugiaþilor sirieni, ºi lideri din fostul Est
comunist, care se opun planului UE de
distribuire de cote de refugiaþi. ªi Spaþiul
Schengen de liberã circulaþie a persoane-
lor pare ameninþat, unele state reintrodu-
când controale la frontiere. Sãptãmâna
trecutã, Grecia a cerut ajutor european
pentru securizarea frontierelor sale ºi
gestionarea valului de migranþi, dezamor-
sând ameninþãrile unor state comunitare
privind o eventualã excludere a sa din
Spaþiul Schengen. Potrivit lui Martin
Schulz, nicio þarã nu poate gestiona
singurã provocãri precum migraþia, acest
lucru fiind posibil numai la nivelul întregii
Uniunii.

Garã din Franþa evacuatã
ºi trafic feroviar întrerupt,
dupã descoperirea unui
colet suspect

O garã din centrul Franþei a fost
evacuatã, ieri, ºi traficul feroviar este
întrerupt temporar, dupã ce a fost gãsit un
colet suspect într-un tren de mare vitezã
care circula pe ruta Paris-Rennes. Potrivit
reprezentaþilor reþelei feroviare naþionale
din Franþa (SNCF), gara din Laval, din
centrul Franþei, a fost evacuatã, dupã ora
localã 12.00 (13.00 - ora României), dupã
identificarea unui colect suspect într-un
TGV care circula pe ruta Paris-Rennes.
Poliþiºtii au blocat accesul în garã, în timp
ce experþii în dezamorsare au început sã
inspecteze trenul, oprit la intrarea în garã,
potrivit SNCF. În jur de ora 10.00 (11.00 -
ora României), unul dintre controlorii
cursei TGV 8353, care a plecat din Paris
puþin peste ora 08.00 (09.00 - ora Româ-
niei) ºi se îndrepta spre Rennes, a semnalat
prezenþa unui pachet suspect, înainte ca
trenul sã ajungã în gara din Laval. Toþi
pasagerii cursei feroviare au fost evacuaþi,
fiind transportaþi la Rennes cu mijloace de
transport alternative asigurate de SNCF.
Autoritãþile au decis, ca mãsurã de
precauþie, întreruperea traficului feroviar
între Rennes ºi Le Mans. Trenurile de mare
vitezã cu plecare ºi destinaþie în Bretania
sunt deviate prin Nantes, au precizat
reprezentanþii SNCF.

Candidatul cel mai bine plasat, potrivit son-
dajelor, în cursa republicanã în vederea ale-
gerilor prezidenþiale americane din 2016 Do-
nald Trump a îndemnat luni la interzicerea
accesului musulmanilor în Statele Unite. “Do-
nald Trump îndeamnã la oprirea totalã ºi com-
pletã a intrãrii musulmanilor în Statele Unite,
pânã când aleºii din þara noastrã înþeleg ce se
întâmplã”, scria luni echipa sa de campanie
într-un comunicat intitual “Comunicat al lui
Donald Trump pentru împiedicarea imigra-
þiei musulmane”.  La un miting în South Ca-
rolina, doar câteva ore mai târziu, Trump a
repetat acest îndemn în aclamaþiile mulþimii.
Casa Albã denunþã un îndemn “total contrar”
valorilor americane. Un consilier de rang înalt
de la Casa Albã a denunþat luni propunerea lui
Trump de interzicere a intrãrii musulmanilor
pe teritoriul american drept “total contrarã
valorilor noastre americane” ºi intereselor în
domeniul securitãþii naþionale. “Bill of Rights
(primele zece amendamente ale Constituþiei
americane) prevede respectarea libertãþii reli-
gioase”, a declarat Ben Rhodes, unul dintre
consilierii de rang înalt ai preºedintelui Ba-
rack Obama în domeniul Politicii Externe. Re-
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de pildã, numãrul jihadiºtilor veniþi din Euro-
pa Occidentalã a crescut de peste douã ori,
ajungând la 5.000, dintre care 1.700 de fran-
cezi, cel al luptãtorilor veniþi din America de
Nord a rãmas stabil, (280). Din Orientul Mij-
lociu provin 8.240 de jihadiºti, dintre care

2.500 de saudiþi, iar din Maghreb
8.000 (cei mai mulþi tunisieni,
6.000).Pe de altã parte, a crescut
exploziv, cu aproape 300%, nu-
mãrul luptãtorilor veniþi din Rusia
ºi statele Asiei Centrale, în total
4.700 de persoane, dintre care
2.400 ruºi. Pentru Statul Islamic
luptã ºi 2.100 de turci, indicã ace-
laºi raport, fundamentat pe date
stabilite de guverne, organizaþii in-
ternaþionale ºi institute de cerce-
tare. Tot potrivit Soufan Group,
între 20% ºi 30% dintre jihadiºtii
strãini revin în þãrile de origine,
ceea ce constituie o mare provo-
care pentru serviciile de securita-
te având în vedere numãrul în creº-

tere de atentate lansate de Statul Islamic în
afara teritoriului ocupat de aceastã organiza-
þie. De menþionat cã Statul Islamic a revendi-
cat recentele atentate din 13 noiembrie de la
Paris, soldate cu 130 de morþi, ºi mai multe
atacuri în Tunisia.

Donald Trump vrea ca musulmanilor
sã li se interzicã intrarea în SUA

publicanul Jeb Bush, care candideazã ºi el la
preºedinþie, a apreciat cã omul de afaceri new-
yorkez nu este “zdravãn”. Trump face aces-
te afirmaþii în contextul în care americanii încã
nu au uitat atentatele teroriste de la 11 sep-
tembrie 2001.De asemenea, un cuplu musul-
man, despre care se crede cã era radicalizat
de o vreme, a deschis focul sãptãmâna tre-
cutã într-un centru de sãnãtate, la San Ber-
nardino, unde a ucis 14 persoane. Preºedin-
tele Barack Obama a susþinut duminicã un
discurs în Biroul Oval, în urma acestui atac,
în care i-a îndemnat pe americani sã nu se
lasã pradã unor disensiuni. Aproximativ 25%
dintre musulmanii din Statele Unite considerã
justificatã violenþa împotriva Americii, potri-
vit unui sondaj al Center for Security Policy,
un grup de reflecþie conservator, se aratã în
comunicatul emis luni de echipa lui Trump.
“Fãrã sã ne uitãm la diverse sondaje, este
evident pentru toatã lumea cã ura este din-
colo de orice înþelegere. De unde vine aceastã
urã ºi de ce - va trebui sã determinãm”, se
aratã în comunicat. “Pânã când nu vom fi
capabili sã determinãm ºi sã înþelegem aceastã
problemã ºi ameninþarea periculoasã (sic!) pe

care o reprezintã, þara noastrã nu poate sã fie
victima unor atacuri oribile comise de cãtre
persoane care cred doar în jihad ºi care nu au
niciun simþ al raþiunii sau respect faþã de viaþa
umanã”, se mai aratã în acest text. Trump
antreneazã din nou Partidul Republican, în
campania sa, într-o poziþie antiimigraþie ºi a
unui aºa-zis “drept prin naºtere”. Prin în-
demnul a opri intrarea musulmanilor în Sta-
tele Unite - aparent inclusiv în scopuri tu-
ristice -, el impune un nou jalon care-i va
obliga pe contracandidaþii republicani sã i
se alãture sau sã riºte o furie dispreþuitoa-
re. Trump a fost ridiculizat, atunci când ºi-
a lansat campania pentru fotoliul de la Casa
Albã acuzându-i pe mexicani cã-ºi trimit
“violatorii ºi criminalii” în Statele Unite, însã
aceste declaraþii xenofobe i-au adus punc-
te în sondaje. El a fost aspru criticat dupã
ce a sugerat cã unele moschei ar trebui sã
fie închise, iar musulmanii din Statele Uni-
te monitorizaþi, dar astfel ºi-a consolidat
statutul de favorit al republicanilor. Pânã la
urmã aceste poziþii extremiste au ajuns sã
fie larg acceptate de cãtre colegii de partid
împotriva cãrora candideazã.

John Kerry a doborât recordul lui Hillary Clinton parcurgând peste 1,5 milioane
de km cu avionulSecretarul de stat al SUA, John Kerry, a

doborât recordul fostei ºefe a diplomaþiei
americane Hillary Clinton parcurgând peste
1,5 milioane de km cu avionul de când se
aflã la conducerea Departamentului de Stat.
Potrivit datelor actualizate la încheierea fie-
cãrei cãlãtorii pe site-ul Departamentului de
Stat al SUA, Kerry a efectuat 957.744 de
mile cu avionul (1.541.339 km) de la pre-
luarea funcþiei sale în februarie 2013. Abia
întors vineri seara din cel de-al optulea tur-
neu european al sãu, Kerry a plecat dumini-
cã seara spre Paris. În aproape trei ani - în
77 de þãri uneori vizitate de mai multe ori,
precum Franþa - John Kerry a doborât la
sfârºitul sãptãmânii trecute recordul lui Hi-
larry Clinton, care, în patru ani de mandat
la conducerea Departamentului de Stat (ia-
nuarie 2009 — februarie 2013), a parcurs
956.733 de mile (1.539.712 km) cu avio-
nul, potrivit unui calcul foarte precis al De-

partamentului de Stat. Doar 1.627 de km
separã recordurile celor doi ºefi succesivi
ai diplomaþiei americane, dar John Kerry va
conduce în principiu Departamentul de Stat
încã 13 luni, pânã la încheierea mandatului
preºedintelui Barack Obama, pe 20 ianuarie
2017. Kerry a petrecut pânã în prezent 2.088
de ore, respectiv 87 de zile, în avionul sãu,
faþã de 2.084 de ore pentru dna Clinton. În
schimb, Hillary Clinton s-a deplasat în 112
þãri, respectiv mai mult cu 35 de þãri decât
Kerry. El a cãlãtorit în afara þãrii timp de 422
de zile cumulate. În câteva zile, John Kerry
va împlini 72 de ani ºi este renumit pentru
condiþia sa fizicã excepþionalã. El a accelerat
ritmul turneelor sale: a reuºit sã cãlãtoreascã
timp de zece zile în Europa, Orientul Mijlo-
ciu, Asia sau în Africa ºi sã se întoarcã pen-
tru 48 de ore în SUA, dupã care a plecat din
nou cu cei circa 40 de colaboratori ai sãi,
agenþi de pazã ºi câþiva jurnaliºti.
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Direcþia Generalã Regio-

nalã a Finanþelor Publice Craiova - Ad-
ministraþia Judeteana a Finanþelor Pu-
blice Dolj  organizeazã licitaþii  publice
în condiþiile precizate de O.G. nr.92/2003
rep. privind Codul de procedurã fiscalã
cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, la sediul A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit
Firmilian, nr. 2, cam. 206  pentru debito-
rii: 1.SC MIFADI EXIM SRL, Craiova, str.
Marasti, nr.3, jud Dolj, cod identificare
fiscalã 5651948 în data de 21.12.2015, ora
15,00 pentru vânzarea bunului: teren in-
travilan cu supf de 2.037 mp situat în
Craiova, str Bariera Vâlcii, nr.319, jud
Dolj, nr cad 7/50/2, CF 215030, pret por-
nire licitaþie 171.740 lei. 2. SC NIC  GRUP
SRL, Craiova, b-dul Decebal, nr. 45, bl.
54, sc. 1, ap. 8, jud Dolj, cod identificare
fiscalã 18861151 în data de 22.12.2015,
ora 10,00 pentru vanzarea bunului: pom-
pa sapa Mondial, utilaj constructii tip MT
89/B, nr fabricatie 2200098273, an fabri-
caþie 2011, pret pornire licitaþie 89.968 lei.
Preþurile nu includ TVA. Invitãm pe cei
care pretind vreun drept asupra aces-
tor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta
A.J.F.P. DOLJ înainte de datele stabilite
pentru vânzare, menþionate mai sus. Cei
interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt
invitaþi sã  prezinte, pînã  la termenele
de vânzare sau, în cazul vanzãrii prin li-
citaþie, pînã în ziua precedenta termene-
lor de vânzare:oferte de cumpãrare; în
cazul vânzãrii la licitaþie, dovada plãþii
taxei de participare sau a constituirii
garanþiei sub forma scrisorii de garan-
þie bancarã reprezentând 10% din pre-
þul de pornire a licitaþiei care se plãteºte
în lei, în contul IBAN RO16 TREZ
291.50.67XXX005062, cod fiscal 4830007
deschis la Trezoreria A.J.F.P. DOLJ; îm-
puternicirea persoanei care-l reprezintã
pe ofertant; pentru persoanele juridice
de naþionalitate românã, copie de pe cer-
tificatul unic de înregistrare eliberat de
ORC; pentru persoanele juridice strãi-
ne, actul de înmatriculare tradus în lim-
ba romanã; pentru persoanele fizice ro-
mâne, copie de pe actul de identitate;
dovada emisã de creditorii fiscali cã nu
au obligaþii fiscale restante (Consiliul
Local ºi Administraþia Financiarã în

raza cãrora se afla domiciliul sau se-
diul ofertantului ), urmând sã se pre-
zinte la datele stabilite pentru vânzare
ºi la locurile fixate în acest scop. Im-
potriva prezentului înscris,cel interesat
poate introduce contestaþie la instan-
þa judecatoreascã competentã, în ter-
men de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoºtiinþã , în conformitate cu
prevederile art.172 ºi art 173 din OG nr.
92/2003 privind Codul de procedurã fis-
calã, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Licitaþia înce-
pe de la cel mai mare preþ din ofertele
de cumpãrare scrise , dacã acesta este
superior preþului de pornire la licitaþie,
iar în caz contrar va începe de la acest
din urmã preþ. Adjudecarea se face în
favoarea participantului care a oferit cel
mai mare preþ, dar nu mai puþin decît
preþul de pornire. Taxa de participare
nu se restituie ofertanþilor care nu s-
au prezentat la licitaþie, celui care a re-
fuzat încheierea procesului-verbal de
adjudecare, precum ºi adjudecatarului
care nu a plãtit preþul. Potrivit dispozi-
þiilor art.9 alin(2) lit. d) din O.G. nr. 92/
2003 privind Codul de procedurã fis-
calã, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, când urmeazã
sã se ia mãsuri de executare silitã, nu
este obligatorie audierea contribuabi-
lului. Pentru informaþii suplimentare vã
puteþi adresa A.J.F.P. -  Dolj, str. Mitro-
polit Firmilian, nr.2, cam. 206 sau la tel:
0251/ 402.207.

ªCHIOPU GHEORGHE titular al
proiectului ” SPÃLÃTORIE AUTO P ”
anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj AVIZARE FÃRÃ ACORD DE
MEDIU, pentru proiectul SPÃLÃTORIE
AUTO P propus a fi amplasat în Filiaºi,
Dolj, str. B-dul Racoþeanu Nr. 196. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consultate
la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº, nr.1,
în zilele de L-J, între orele 9-16 precum
ºi la urmãtoarea adresã de internet http:/
/ apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poa-
te înainta comentarii/ observaþii la pro-
iectul deciziei de încadrare pânã la data
de 16.12.2015.

Anunþul tãu!
S.C. Salubritate Craiova S.R.L. or-

ganizeazã concurs pentru ocuparea a
douã posturi de conducãtor autospecia-
lã, în cadrul Secþiei Transport Deºeuri.
Dosarele se depun la sediul societãþii
pânã la data de 21.12.2015, ora 16.00. In-
formaþii suplimentare se pot obþine la te-
lefon 0251/412.628, interior 119.

S.C. Salubritate Craiova S.R.L. este
interesatã de închirierea unei hale sau a
mai multor  spaþii închise similare, în su-
prafaþã de 1100 metri pãtraþi, ºi a unui te-
ren aferent de aproximativ 200 metri pã-
traþi, aflate pe raza municipiului Craiova,
în vederea depozitãrii sãrii industriale ne-
cesare activitãþii de deszãpezire în iarna
2015-2016. Pentru detalii suplimentare, vã
rugãm sã ne contactaþi la e-mail office@-
salubritate-craiova.ro sau prin fax, la nu-
mãrul 0372.003.629.

PRIMÃRIA Comunei Mîrºani, Jude-
þul Dolj, cu sediul în Comuna Mîrºani,
Str.Principalã, nr.241, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei publice de exe-
cuþie temporar vacante de consilier grad
profesional superior clasa I în cadrul com-
partimentului agricol. Concursul va avea
loc la sediul Primãriei Comunei Mîrºani,
judeþul Dolj, în data de 22.12.2015, ora
10.00- proba scrisã, iar în data de
24.12.2015, ora 10.00- proba de interviu.
Dosarele de înscriere se pot depune la Pri-
mãria Comunei Mîrºani, Judeþul Dolj, în
termen de 8 zile de la data publicãrii în
Monitorul Oficial al României- partea a III-
a, conform art.72 alin(1) din HG 611/2008.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie
sã conþinã în mod obligatoriu documen-
tele prevãzute de art.49 din HG 611/2008
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Condiþii de participare: I.Consilier grad
profesional superior clasa I în cadrul com-
partimentului agricol: -candidaþii trebuie
sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de
art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statu-
tul funcþionarilor publici (r2) cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare, -studii supe-
rioare agricole sau zootehnice de lungã
duratã absolvite cu diplomã de licenþã, -
vechime în specialitatea studiilor conf.
art.57 alin (5) lit ,,c,, din Legea 188/1999 r2-
minim 9 ani, -cunoºtinþe operare pe cal-
culator. Relaþii suplimentare la sediul in-
stituþiei sau la telefon: 0251/336.106.
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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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un pa-
tron cu maºina proprie,
marca Espero. Telefon:
0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domici-
liu Telefion: 0251/
446.535; 0760/071.644.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Pregãtesc studenþi - elevi
la contabilitate. Telefon:
0722/943.220.
Îngrijesc bãtrânã 4 ore pe
zi. Telefon: 0765/546.216.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îm-
bunãtãþiri Valea Roºie
(Piaþã) Telefon: 0741/
116.815.
CAMERE CÃMIN

Vând camerã cãmin str.
Putnei. Telefon: 0768/
437.838; 0763/506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Tele-
fon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, micro-
centralã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în comu-
na Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0764/
492.029.

Vând sau schimb cu o
camerã cãmin Craiova,
casã locuibilã comuna
Periºor + dependinþe,
apã curentã, canalizare
la poartã, teren 5500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Telefon:
0251/418.864.
VÂND urgent casã Ca-
targiu, 45.000 Euro. Te-
lefon: 0722/297.009.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.
Vând casã 350 mp Catar-
giu. Telefon: 0770/928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci, 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren 5000
mp cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.

VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 camere
+ anexã cu 2 camere  ºi
teren 2000 mp, comu-
na Valea Stanciului, sat
Greceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere, 2
bãi, 1 living cu bucãtãrie
open space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi cen-
tralã electricã. Grãdinã
cu grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.

TERENURI
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Telefon:
0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând teren Negoieºti 2,5
ha, casã cu dependinþe, vie
- 3000 m, fântânã, porþi de
fier la asfalt central. Tele-
fon: 0723/692.884.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056, 0744/
563.640.
Vând teren între case în
Popoveni 2500 sau 5000
mp. Telefon: 0744/262.358
sau 0764/008.033.
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Vând teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul Mun-
tenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 0724/
228.827.

Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 0744/780.550.
Vând Dacia 1310. Tele-
fon: 0770/333.559;
0351/401.251.

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, 07.2009.
Peugeot 206 an fabrica-
þie 2008, benzinã ºi GPL.
Telefon: 0755/010.320.
Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fa-
bricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Ben-
zina; Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice; Inchi-
dere centralizata; ABS;
Servodirectie; Xenon; -
Interior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii
la telefon: 0765/312.168.

Superîntreþinutã, distri-
buþie schimbatã recent,
ulei, filtre, plãcute frâ-
nã, cauciucuri noi. Taxa
0. 6800 euro uºor ne-
gociabil. Telefon: 0766/
632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Societate comercialã
vinde porumb boabe, re-
colta 2015 la preþul de
0,7 lei/kg TVA inclus. Te-
lefon: 0742/046.909.
Vând douã vaci ges-
tante (rasa de lapte) ºi
doi tauri de peste 500
kg/ buc. Telefon: 0724/
389.773.
Avantajos calorifer din
fontã, jenþi cu pneuri pen-
tru Dacia ºi canistre. Te-
lefon: 0251/416.455.
Vând loc de veci Sineas-
ca douã gropi suprapu-
se, bocanci din piele
mãrimea 43 îmblãniþi.
Telefon: 0771/385.734.
Vând douã cuþite de ghi-
lotinã noi-1,15ml preþ 100
lei. Telefon: 0351/
803.490 dupã ora 15.00.

Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre alu-
miniu  20 litri noi, reduc-
tor oxigen sudurã, alter-
nator 12vV nou, arzãtoa-
re gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3
roþi- 60 lei negociabil, cã-
ruþ copil sport- 50 lei. Te-
lefon: 0351/ 181.202.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.
Vând maºini de tricotat
Fineþea, triploc, maºinã
de surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând hotã nouã, mãtu-
rã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând 3 locuri de veci în
cimitirul Sineasca. Tele-
fon: 0763/506.962;
0768/437.838.

Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând frigider ARCTIC
(patru sertare la conge-
lator) cazan de þuicã 100
litri. Telefon: 0725/
576.141.
Vând sãpun de casã 5
lei / Kg, cruce de mar-
murã 1200/100 - scrisã -
80 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând clasoare cu timbre
pentru copiii. Telefon:
0729/684.222.
Vând canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucãtã-
rie, servantã, bibliotecã,
aragaz, frigider, masã,
scaune, saltea copil re-
laxa. 0770/298.240.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radiator
cu 3 trepte ALASCA nou.
Telefon: 0770/687.430.
Vând cauciucuri de varã
Goodrich dimensiunile
185/65/14, 125 lei buca-
ta. Telefon: 0720/880.474.

Vând douã locuri de veci
cimitir ªeþu – Sinaia - Iz-
vor, cripte suprapuse, lu-
crare marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2 gropi fã-
cute Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ
bun. Telefon: 0745/
589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto. Telefon: 0351/
181.202; 0773/970.204.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
ºubã îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer
de tablã 1,20 / 0,60 ne-
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 9 decembrie 2015

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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.

Staþiunea de Cer-
cetare Dezvoltare
Agricolã ªimnic cu
sediul în Craiova
sos. Bãlceºti nr. 54
jud. Dolj are spre
vânzare urmãtoare-
le produse lactate:
 - lapte pasteurizat

la pungã de 1litru
-  lapte integral
-  brânzã de vacã
Informaþii supli-

mentare la telefon:
0251417534.

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

Vând þiglã Jimbolia cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigori-
ficã 5 sertare. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea,
polizor 2500 W, sobã te-
racotã cu toate furnituri-
le, Tv color D- 1x2 Cm.
Telefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.

Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calori-
fere fontã, televizor co-
lor, preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni
Telefon: 0769/669.736.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.

Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimitirul
Lascãr Catargiu - Craiova.
Telefon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsi-
te fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, sal-
tea copil, aspirator, sã-
pun rufe, covoare olte-
neºti, scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn mela-
minate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii
de bere, bicicletã nouã fran-
þuzeascã, cauciucuri cu jan-
tã Audi – A4 de iarnã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80 m,
trei foi tablã zincatã 2/1
m, televizor color Grun-
ding diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/303.445.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Primesc în gazdã un
bãiat. Telefon: 0765/
957.791.
Închiriez apartament
mobilat Valea Roºie. Te-
lefon: 0351/433.875
Închiriez apartament
patru camere nemobi-
lat, ultracentral (Univer-
sitate), 100 mp pentru
birouri sau locuit. Tele-
fon: 0741/015.360 ºi
0741/962.214.
MATRIMONIALE
66-170-85 doresc cã-
sãtorie – prietenie
doamnã 55-62 ani, ne-
fumãtoare, singurã,
modestã, plãcutã. Te-
lefon: 0351/181.202.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte profi-
tabil. Telefon: 0723/
684.511.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut carnet de stu-
dent, pe numele BOZ-
GAN MARIAN ALIN,
student la facultatea de
Agriculturã ºi Horticultu-
rã Craiova, specializarea
Biologie. Se declarã nul.
PIERDUT Certificat de
înregistrare seria B,
nr.1478970, eliberat de
ORC Dolj, aparþinând
SC OPTINET SRL. Se
declarã nul.
 CONDOLEANÞE
Colegii din Policlinica
de Stomatologie din
Brestei regretã decesul
colegei Dr. SINGER
BERTINA. Condolean-
þe familiei îndoliate!

Comunitatea Evreilor
Craiova aduce la cu-
noºtinþã tuturor celor
care au cunoscut-o ºi
aprecit cã d.na doctor
BERTINA SINGER sa
stis din viaþã dupã o
lungã ºi grea suferin-
þã. Toatã viaþa ºi-a de-
dicato familiei ºi profe-
siei sale, dovedindu-se
o mamã soþie devota-
tã ºi fiind în acelaºi
timp o enoriaºã res-
pectatã de toatã comu-
nitatea. Familei îndolia-
te celor doi fii sincere
condoleanþe ºi rugã-
mintea cãtre Bunul
Dumnezeu sã o odih-
neascã alãturi de soþul
sãu Dr. SINGER ION.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Liderul craiovean cautã sã rã-
mânã invincibil ºi dupã borna cu
numãrul 9, ºi are toate ºansele
dacã ar fi sã þinem cont de pre-
cedentele douã deplasãri ale prin-
cipalei sale urmãritoare, Caran-
sebeºul înclindu-se cu 0-3, res-
pectiv 1-3, în compania vice-
campioanei Municipalul Zalãu ºi
a nou-promovatei Tricolorul Plo-
ieºti. Adicã aceleaºi formaþii de
care alb-albaºtrii treceau la pas
înaintea acestei dispute, ºi încã
o discrepanþã, cu rezultate în
oglindã. Tot o victorie cu 3-1 au
obþinut în weekend ºi bãnãþenii,
contra Arcadei Galaþi.

Altfel, bãieþii lui Dan Pascu n-
au irosit vreun punct din ultime-
le 15 posibile, fiind de departe
echipa aflatã în cea mai bunã

Duel de cea mai înaltã þinutã, la PolivalentãDuel de cea mai înaltã þinutã, la PolivalentãDuel de cea mai înaltã þinutã, la PolivalentãDuel de cea mai înaltã þinutã, la PolivalentãDuel de cea mai înaltã þinutã, la Polivalentã
SCM U Craiova – AS VC Caransebeº, astãzi, ora 18:00,

meci netelevizat. Preþul unui bilet este de 5 lei.

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 9-A
Restul partidelor – astãzi: Dinamo Bucureºti – Unirea Dej, Piatra

Neamþ – CS “U” Cluj (ambele 16:00), Arcada Galaþi – Tomis Con-
stanþa (17:00), CSM Bucureºti – Municipal Zalãu (18:00), Explorãri
Baia Mare – Tricolorul Ploieºti (20:00).

1. CRAIOVA 21 7. Ploieºti 14
2. Caransebeº 18 8. CSM Buc. 10
3. Baia Mare 17 9. Dej 7
4. Zalãu 16 10. Dinamo 6
5. Galaþi 15 11. “U” Cluj 4
6. Constanþa 15 12. Piatra N. 1

formã. O confruntare de zile mari
o aºteaptã pe SCM U ºi etapa
viitoare (12 decembrie), când o
va întâlni, în deplasare, pe cea
care închide actualmente podiu-
mul, Explorãri Baia Mare. Vine
la rând, în data de 15, returul din

“optimile” CEV Cup cu Olym-
piacos Pireu, (2-3 în prima man-
ºã, la Craiova), pentru ca în va-
canþa de iarnã sã se intre dupã
partida, de asemenea din depla-
sare, cu CSM Bucureºti, progra-
matã în 19 decembrie.

Fotbalul englez poate trãi, desearã, o
decepþie de proporþii. Dacã Chelsea are
nevoie, pentru a ajunge în primãvara
UCL, “doar” de-o victorie cu Porto, ne-
luând în calcul cã Dinamo Kiev s-ar pu-
tea împiedica de “lanterna” fãrã punct,
Maccabi Tel Aviv (victoria îi este nece-
sarã formaþiei lui Jose Mourinho – foto
stânga, deoarece în cazul unei egalitãþi
în trei, ar fi dezavantajã), Arsenal este
condiþionatã, la Pireu, chiar de un suc-
ces la douã goluri diferenþã, sau ºi la
unul, însã cu condiþia ca jucãtorii pre-
gãtiþi de Arsene Wenger (foto dreapta)
sã puncteze de cel puþin trei ori, dat fi-
ind faptul cã în turul de la Londra,
Olympiacos se impunea cu 3-2. Amin-
tind ºi cele întâmplate în prima manºã

Chelsea ºi Arsenal, pe marginea prãpastiei
dintre Chelsea ºi Porto, lusitanii ºi-au
valorificat avantajul terenului propriu,
scor 2-1.

Chelsea traverseazã un sezon sub ori-
ce criticã în Premier League, unde se
aflã pe locul 14, la 17 puncte distanþã de
liderul surprizã Leicester. În weekend,
Hazard ºi compania au fost învinºi, chiar
pe “Stamford Bridge”, de nou promova-
ta Bournemouth, scor 0-1.

Revenind la meciurile din Ligã, Roma
o poate însoþi, în “optimi”, pe Barcelo-
na, dacã învinge, în “Cetatea Eternã”,
pe BATE Borisov, în timp ce belgienii de
la Gent pot produce marea surprizã în
duelul de la distanþã cu Valencia, dacã
dispun, pe teren propriu, de Zenit Sankt
Petersburg, formaþie deja calificatã.

Astãzi, 21:45
GRUPA E: Leverkusen (5p) – Barcelona*

(13p), AS Roma (5p) – BATE Borisov (4p).
GRUPA F: Dinamo Zagreb (3p) – Bayern

Munchen* (12p), Olympiacos Pireu (9p) – Ar-
senal (6p).

GRUPA G: Chelsea (10p) – FC Porto (10p),
Dinamo Kiev (8p) – Maccabi Tel Aviv (0p).

GRUPA H: KAA Gent (7p) – Zenit St. Pe-
tersburg* (15p), Valencia (6p) – Lyon (1p).

Luptãtoarea ªtefania Priceputu, legitima-
tã la LPS Petrache Triºcu din Craiova, a

ªtefania Priceputu, aleasã
luptãtoarea anului în România

fost desemnatã sportiva anului 2015 în res-
pectiva disciplinã, în cadrul Galei Laureaþi-

lor ce a avut loc de curând
la Târgoviºte.

Sportiva originarã din
Craiova a avut un an de
excepþie. A câºtigat titlu-
rile de Campioanã Euro-
peanã la cadeþi, Campioa-
nã Balcanicã ºi Campioa-
nã Mondialã la lupte pe
plajã. De asemenea, ªte-
fania a câºtigat ºi un loc
3 la Campionatul Mondial.

Liga Campionilor - faza grupelor – etapa a 6-a (ultima)
Asearã dupã închiderea ediþiei

GRUPA A: Real Madrid* (13p) – Malmo FF
(3p), Paris SG* (10p) – ªahtior Doneþk (3p).

GRUPA B: VfL Wolfsburg (9p) – Manches-
ter Utd (8p), PSV Eindhoven (7p) – ÞSKA Mos-
cova (4p).

GRUPA C: Benfica* (10p) – Atletico Ma-
drid* (10p), Galatasaray (4p) – FK Astana (3p).

GRUPA D: Sevilla (3p) – Juventus* (11p),
Manchester City* (9p) – Monchengladbach (5p).

Primele douã clasate din fiecare grupã acced în faza urmãtoare, – echipele însoþite
de semnul (*) au fãcut-o deja, în timp ce ocupantele locurilor 3 vor continua în

cealaltã competiþie continentalã, Liga Europa.

DIGI SPORT 2
17:30 – HANDBAL (M) – Liga

Naþionalã: HCM Minaur Baia Mare – HC
Odorhei / 19:45 – BASCHET (M) –
Eurocupa: Steaua – Aris Salonic.

DIGI SPORT 3
18:00 – VOLEI (F) – Liga Campio-

nilor: Alba Blaj – Dinamo Moscova /
20:00 – VOLEI (M) – Divizia
A1: CS ªtiinþa Explorãri
Baia Mare – Tricolorul
Ploieºti.

DOLCE SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Liga

Campionilor: Bayer Lever-
kusen – Barcelona.

DOLCE SPORT 2
17:15 – HANDBAL (F)

– Campionatul Mondial,
în Danemarca: Munte-
negru – Tunisia /
21:45 – FOTBAL –
Liga Campionilor:
Chelsea – FC Porto.

DOLCE SPORT 3
21:45 – FOTBAL –

Liga Campionilor:
Olympiakos – Arsenal.

DOLCE SPORT 4
21:45 – FOTBAL – Liga

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Campionilor: AS Roma – BATE Borisov.
EUROSPORT 2
19:00 ,  22:00  – BASCHET (M) –

Eurocupa: Banvit Bandirma – Trab-
zonspor, Gran Canaria – Alba
Berlin.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU
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Bãlgrãdean – A avut o inter-
venþie incredibilã la ocazia lui Adi
Popa, dar a ºi ºutul lui Papp a fost
de pe A1. Ar fi trebuit sã solicite
schimbarea mai devreme, n-a îm-
pins deloc în picioare la mingea
trimisã de Papp. Ultimul intregra-
list al Craiovei a fost schimbat pe
final ºi probabil nu va prinde nici
urmãtorul joc.

Achim – Slab, în noua echipei,
nu ºtie sã se poziþioneze, reacþio-
neazã târziu, au fost douã mingi
care au aterizat în spatele sãu, din
care au venit ocazii. Nu are soluþii
când vrea sã urce, iar o centrare
pe meci este prea mult pentru el.

Popov – S-a accidentat devre-
me, la umãrul la care avusese pro-
bleme ºi în tur ºi în sezoanele tre-
cute. Probabil s-a încheiat anul
pentru el.

Dumitraº – Introdus din nou
la închidere, a reuºit sã închidã pu-
þine atacuri steliste. Dezorientat în
acea poziþie, a fost depãºit uºor.
Doar când s-a lipit de fundaºi a mai
rezolvat unele faze. Trece printr-o
perioadã nefastã, indiferent pe ce
post este folosit.

Iliev – Evoluþie mediocrã a bul-
garului, deºi a fost depãºit în unele
dueluri aeriene, iar la faza golului
doi a fost prins în bandã ºi nu l-a

Deºi a fãcut doar act de prezenþã la Piteºti,
Universitatea Craiova a pierdut trei jucãtori

putut opri nici prin fault pe Adi
Popa.

Vãtãjelu – Ca ºi în tur, Adi Popa
nu a reuºit prea multe când a jucat
pe partea lui Vãtãjelu, dar nici ol-
teanul nu a prea reuºit sã urce.
Când a fãcut-o, dupã 0-1, partea a
rãmas neacoperitã ºi imediat a ve-
nit golul secund.

Nuno Rocha – A avut puþine
mingi utile, s-a zbãtut, dar degea-
ba. Pe contraatacul din repriza a
doua a primit pasa de la Ivan prea
în lateral ºi apoi n-a gãsit breºa spre
a-I returna coechipierilui din avan-
posturi.

Bãluþã – Frustrat probabil cã a
fost introdus aºa de târziu, a avut
o intervenþie nesãbuitã, din cauza
cãreia nu va mai juca anul acesta.

Kay – A început la mijloc, fiind
retras dupã schimbarea din minu-
tul 25 a lui Popov. Este unul dintre
puþinii jucãtori ai Craiovei care par-
curge totuºi o formã bunã.

Mateiu – Determinat, ca de
obicei, a încercat sã menþinã o oa-
recare posesie pentru a tempera
avântul steliºtilor împreunã cu Zla-
tinski, de foarte multe ori tentati-
vele de ieºire din propriul teren
oprindu-se undeva la mijloc, fãrã
pericol pentru poarta adversã.

Zlatinski – N-a gãsit pasele pen-
tru care era atât de lãudat, a fost
destul de lent, a contribuit doar la
faza defensivã. N-a fost precis nici
la lovitura liberã de la 25 de metri
executatã în finalul primei pãrþi.

Bancu – Alãturi de ceilalþi mij-

locaºi îºi pooate asuma vina de a
nu fi reuºit sã împingã jocul în te-
renul advers. Preocupat de sarci-
nile defensive, a fost inexistent în
jumãtatea adversã.

Ivan – A avut o ocazie destul
de bunã în prima reprizã, dar a tras

slab cu stângul. La contraatacul
din partea a doua a pasat prea în
margine cãtre Rocha, probabil de
teamã sã nu trimitã la intercepþie.
S-a zbãtut între fundaºii adverºi,
dar la câte mingi au venit în atac,
nu prea avea ce concretiza.

Preºedintele Federaþiei Române de Fotbal, Rãzvan
Burleanu, a declarat cã ºi-ar dori ca adversari la Cam-
pionatul European din 2016 naþionalele Angliei, Ucrai-
nei sau Rusiei ºi Irlandei de Nord. “Grupa idealã pe
care mi-aº dori-o ar fi una pe care sã o putem câºtiga
sau din care sã ne calificãm. Þinând cont cã suntem
în urna 3, din urna 1 mi-aº dori Anglia, din urna 2,
Ucraina sau Rusia, ºi din urna 4, cred cã Irlanda de
Nord. Asta ar putea fi o grupã idealã. E strict grupa
aleasã de mine, nu ºtiu ce grupã ºi-ar dori selecþione-
rul. Nu mã susprinde cã unii jucãtori îºi doresc Fran-
þa, dacã am pica cu Franþa, am putea juca în deschi-
dere. Sã ai o asemenea posibilitate ar fi un element
plãcut ºi motivator”, a declarat Burleanu.

Oficialul FRF a afirmat cã pentru cantonamentul
echipei naþionale cu jucãtori din þarã, de la sfârºitul

1. Astra 21 12 6 3 34-24  42
2. Viitorul 21 11 7 3 42-21  40
3. Pandurii 21 11 6 4 28-21  39
4. Dinamo 21 10 7 4 27-21  37
5. Steaua 21 9 7 5 27-20  34
6. ASA 20 6 10 4 22-18  28
7. CSMS Iaºi 21 7 7 7 16-21  28
8. Craiova 21 7 6 8 22-22  27
9. CFR Cluj 21 7 8 6 25-20  23
10. Botoºani 21 4 8 9 23-30  20
11. ACS Poli 21 4 8 9 18-27  20
12. Concordia 21 3 7 11 18-31  16
13. Voluntari 21 1 9 11 17-35  12
14. Petrolul 21 2 8 11 15-25  8

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a XXI-a

CFR Cluj – Concordia 0-0
Pandurii – FC Botoºani 0-3
Au marcat: Ngadeu 14, Popovici 29, Cucu 90.
ACS Poli – Viitorul 1-2
Au marcat: Zicu 42 / Cernat 21 – pen., 47.
CSMS Iaºi – Astra 1-1
Au marcat: V. Gheorghe 38 / Alibec 7.
Steaua – “U” Craiova 2-0
Au marcat: Papp 81, Tade 83.
FC Voluntari – ASA 0-2
Au marcat: Jazvic 14, Axente 24.
Petrolul – Dinamo 1-2
Au marcat: Moussa 20 / Tudose 53 – aut., Rotariu 84.

lunii ianuarie, ia în calcul Turcia, Spania
sau Emiratele Arabe Unite: “Am lucrat
în ultimele zile pe calendarul de anul vi-
itor, în ianuarie-februarie avem pregãtit
acel cantonament cu jucãtorii din þarã ºi
vom avea trei meciuri amicale. Cred cã
dupã tragerea la sorþi vom putea nomi-
naliza locul de desfãºurare al acestui can-
tonament, pentru cã în momentul de faþã
avem trei opþiuni, Turcia, Spania ºi Emi-
ratele Arabe Unite. Ceea ce s-a întâm-
plat în Turcia a afectat un pic calenda-
rul, va fi un numãr mai mic de echipe
care îºi doresc sã fie în Turcia. Pe de
altã parte pe 23 martie pregãtim un meci
amical, pe care îl vom disputa în mod
cert în þarã. În momentul de faþã anali-
zãm posibilitãþile de a merge la Cluj sau
Timiºoara. Urmeazã apoi cantonamen-

tul de dinainte de Euro ºi cele mai mari ºanse sunt sã
mergem în Austria, unde va trebui sã avem douã me-
ciuri amicale, iar în jurul datei de 5 iunie pregãtim un
alt meci amical pe teritoriul României”.

Rãzvan Burleanu considerã cã selecþionerul Anghel
Iordãnescu poate fi desemnat cel mai bun antrenor al
anului 2015. “În ceea ce priveºte antrenorul anului, el
este Anghel Iordãnescu. În ceea ce priveºte jucãtorul
anului el trebuie sã fie de la echipa naþionalã, dar aº
lãsa suporterii sã decidã. Am ºi eu preferaþi, am avut
jucãtori care au impresionat în aceastã campanie de
calificare, mã refer la ambii portari, Tãtãruºanu ºi
Pantilimon, Rãzvan Raþ ºi bineînþeles cuplul Chiricheº
- Grigore, care au contribuit la rezultatele echipei na-
þionale. Chiar ºi Budescu, dacã avem în minte ultimul
meci din Feroe”, a mai spus Burleanu.
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