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- Revelionul, Popescule, l-am fãcut
în Dubai; am luat un ghid de la o
agenþie de turism ºi l-am citit toatã
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Aºteptatã îndelung
în preajma Crãciu-
nului, prima ninsoa-
re a venit la Craiova
odatã cu noul an. A
picat cum nu se poa-
te mai prost, când
cei mai mulþi s-au
întors la serviciu
dupã mini-vacanþa
de sãrbãtori ºi s-au
vãzut nevoiþi sã ia
zãpada în piept.
Autoritãþile locale au
reuºit sã degajeze de
omãt arterele princi-
pale, astfel cã, la
primele ore ale dimi-
neþii, strãzile nu au
pus probleme foarte
mari. Cu o noapte în
urmã, însã, Salubri-
tatea a fost arsã la
buzunar cu o
amendã de 2.305
de lei de Poliþia
Rutierã pentru cã
nu a curãþat co-
respunzãtor caro-
sabilul.
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Varºovia
“îngrijoreazã”
puþin...
Bruxelles-ul!

Dupã Tribunalul Constituþional a
urmat media. Se continuã, potrivit
semnalelor, cu Parchetele, Poliþia ºi
aºa mai departe. La 30 decembrie
2015 Dieta de la Varºovia – camera
inferioarã polonezã – a aprobat în
regim de urgenþã o lege prin care se
prevede expres încheierea mandate-
lor tuturor managerilor de la radioul
ºi televiziunea publicã. De asemenea,
ºi de la agenþia naþionalã de informaþii
(PAP). Toate acestea, actualmente
societãþi de drept comercial, contro-
late de stat, vor deveni instituþii de
culturã, administrate de un Consiliu
media naþional. Textul de lege a fost
dezbãtut la o manierã precipitatã ºi
votat de 230 de deputaþi PiS.
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primele zile aleprimele zile aleprimele zile aleprimele zile aleprimele zile ale
noului annoului annoului annoului annoului an

Urgenþa Spitalului Judeþean din
Craiova a fost din nou aglomera-
tã de sãrbãtori. Aproape 900 de
doljeni au solicitat ajutorul medi-
cilor în primele zile ale lui 2016.
În numai 24 de ore, 400 de per-
soane au ajuns de la masa festivã
direct la spital, majoritatea dupã
ce au bãut în exces ºi au întrecut
mãsura cu mâncarea. Tot la Ur-
genþã a fost transportat ºi un bã-
trân în vârstã de 80 de ani, gãsit
cu hipotermie.

Viscolul nuViscolul nuViscolul nuViscolul nuViscolul nu
a închis nicia închis nicia închis nicia închis nicia închis nici
un drum în Doljun drum în Doljun drum în Doljun drum în Doljun drum în Dolj

Se redeschid sãlile de
spectacol! Craiovenii,
invitaþi la „Carmina
Burana”, cu Cezar
Ouatu, ºi la Concertul
de Anul Nou
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Meteorologii avertizeazã cã
este posibilã formarea poleiului

Potrivit Administraþiei Naþionale
de Meteorologie, de ieri, ora 18.00,
pânã astãzi, la ora 12.00, ninsorile
se vor extindere ºi vor cuprinse cea
mai mare parte a þãrii, dar vor fi în
general slabe cantitativ. În Oltenia
ºi Muntenia, stratul de zãpadã nou
depus va putea atinge pe arii
restrânse 10 centimetri, iar în
Dobrogea ºi trecãtor în sud-estul
Munteniei vor fi precipitaþii mixte ºi
se va depune polei. În zilele
urmãtoare vor fi precipitaþii mixte,
slabe cantitativ, fiind posibilã
formarea poleiului, în special în
regiunile sudice, se mai aratã în
informarea transmisã luni de ANM.
Judeþele Caraº-Severin, Mehedinþi,
Gorj, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu
ºi jumãtatea sudicã a judeþelor
Vâlcea, Argeº ºi Dâmboviþa au fost,
de duminicã dupã-amiazã pânã ieri-
dimineaþã, sub avertizare cod
galben de ninsori, intensificãri ale
vântului ºi temperaturi scãzute.

Starea rãniþilor din „Colectiv”:
21 de tineri mai sunt internaþi

Din datele centralizate la
Ministerul Sãnãtãþii, 21 de rãniþi în
incendiul de la „Colectiv” mai sunt
internaþi în spitalele din þarã ºi din
strãinãtate. În spitalele din Bucu-
reºti sunt internaþi trei dintre rãniþi,
unul fiind în stare criticã. La
Spitalul Floreasca sunt doi pacienþi,
iar al treilea este la Institutul “CC
Iliescu”. Ministerul Sãnãtãþii a
precizat cã 78 dintre rãniþii care au
fost trataþi, dupã incendiul din 30
octombrie, în spitale din Capitalã au
fost externaþi. Dintre cei 39 de rãniþi
transferaþi din spitale din Capitalã
în unitãþi sanitare din strãinãtate
mai sunt internaþi 18, toþi în stare
stabilã, iar alte douã persoane se
aflã în tratament ambulatoriu. Opt
dintre rãniþi sunt internaþi în Belgia,
trei în Marea Britanie, câte doi în
Austria, Olanda ºi Germania ºi unu
în Israel. În urma incendiului din 30
octombrie 2015 din Colectiv ºi-au
pierdut viaþa 63 de persoane, dintre
care 27 de persoane au murit în
aceeaºi noapte, iar ulterior 24 în
spitalele din þarã ºi 12 dintre rãniþii
transferaþi în strãinãtate.

Indemnizaþia de ºomaj pentru
persoanele care au cel puþin un an
de cotizare va creºte cu aproximativ
100 de lei, cu un impact bugetar 120
de milioane de lei pe an, potrivit unui
proiect de lege iniþiat de ºase parla-
mentari independenþi ºi un deputat
UNPR. Majorãrile prevãzute de pro-
iectul de lege presupun creºterea de
la 375 la 450 de lei indemnizaþia pen-
tru persoanele care au cel puþin un
an stagiu de cotizare. Proiectul pre-
vede, de asemenea, majorarea cote-
lor procentuale, diferenþiate în func-
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Peste 155.000 de români au cheltuit aproximativ
36 de milioane de euro pentru vacanþele de Reve-
lion în þarã ºi strãinãtate, potrivit unei analize a
Federaþiei Patronatelor din Turismul Românesc
(FPTR). Dintre aceºtia, peste 147.000 ºi-au petre-
cut Revelionul în staþiunile din þarã, în scãdere cu
3,5% faþã de anul trecut, cheltuind aproximativ 140
milioane de lei, cu 1,5% mai puþin comparativ cu
anul precedent. Nu toate destinaþiile interne au
înregistrat scãderi. Peste 28.000 de români au ales
sã petreacã sãrbãtorile în staþiunile bal-
neare, în creºtere de aproximativ 4%
faþã de anul trecut. Creºteri s-au înre-
gistrat ºi pe litoral (800 de pachete vân-
dute, faþã de 500 anul trecut), dar ºi în
Delta Dunãrii (200 de locuri, faþã de 100
în 2014/2015).

Cel mai mare numãr de locuri vân-
dute s-a înregistrat în turismul rural,
unde 52.000 de turiºti au preferat sã-ºi
petreacã Revelionul la pensiuni, în scã-
dere cu 8% faþã de anul trecut. Scãderi
s-au înregistrat ºi în zonele montane,
unde 36.000 de persoane au optat sã-
ºi petreacã vacanþa, în scãdere cu 2%
faþã de anul trecut. Pentru ofertele de
Revelion ale hotelurilor din marile ora-
ºe ale României, au plãtit peste 30.000
de persoane în scãdere cu aproximativ
5% faþã de anul anterior. În ceea ce
priveºte tarifele percepute în perioada
sãrbãtorilor, acestea au crescut faþã de
anul anterior cu 5% în medie. Cele mai

solicitate zone au fost Valea Prahovei, Poiana
Braºov, Pãltiniº, Rânca, Straja Cãlimãneºti, Felix
ºi zonele tradiþionale rurale Bran-Moieciu, Mara-
mureº, Bucovina.

În strãinãtate au cãlãtorit, prin intermediul agen-
þiilor de turism, aproape 8.200 de turiºti, în scãdere
cu 5% faþã de anul 2015. Aceºtia au cheltuit în
afara þãrii, numai pentru servicii turistice, 4,8 mili-
oane euro, sumã aproximativ egalã cu cea din anul
anterior. Românii care au ales sã îºi petreacã va-

canþa de sãrbãtori în strãinãtate, au avut de ales
între destinaþii de schi ºi sporturi de iarnã, pachete
turistice de tip city-break în oraºe europene ºi des-
tinaþii exotice.

Chiar dacã au beneficiat de un numãr mare de
zile libere, mai puþini români au apelat la agenþiile
de turism pentru petrecerea Revelionului în strãi-
nãtate. Astfel, numãrul celor care au petrecut sãr-
bãtorile de iarnã în alte þãri a scãzut cu aproxima-
tiv 5% faþã de anul 2015, ajungând la 8.180 de

turiºti, aceºtia cheltuind cu 1,4% mai
mult faþã de anul trecut. Cei mai mulþi
ºi-au cumpãrat pachete pentru desti-
naþii de schi ºi sporturi de iarnã în
Austria, Franþa, Italia, Slovenia, Bul-
garia. Printre destinaþiile exotice din
acest an s-au numãrat Bahamas, Ja-
maica, Australia, Africa de Sud sau
Vietnam. De asemenea, un interes cres-
cut s-a înregistrat pentru Republica
Dominicanã, Maldive, Mauritius, Me-
xic sau Brazilia.

Potrivit FPTR, schimbarea mentali-
tãþii privind gestionarea banilor ºi a tim-
pului liber face ca mulþi români sã re-
nunþe la vacanþa de iarnã ºi sã strângã
banii pentru a achiziþiona mai multe
sejururi sau city-break-uri în restul anu-
lui. De asemenea, vremea neobiºnuit
de caldã din decembrie, nespecificã
acestei perioade, a determinat întârzie-
rea sau chiar anularea rezervãrilor pen-
tru Revelion.

ªoferii ‘’agresivi’’ ar putea fi sanc-
þionaþi cu 6 pânã la 8 puncte amendã
ºi chiar suspendarea permisului, po-
trivit unui nou proiect de Cod Rutier
depus la Senat, printre manevrele in-
criminate fiind schimbatul succesiv
al benzilor pentru depãºirea coloa-
nelor, claxonatul excesiv, condusul
pe trotuar.

40 de aleºi din toate partidele au
elaborat un proiect al unui nou Cod
Rutier prin care propun definirea ºi
sancþionarea ºofatului agresiv, pe care
îl considerã sursa principalã de acci-
dente. Propunerea legislativã preve-
de la articolul 136 obligaþia conducã-
torilor de vehicule de a nu adopta un
comportament agresiv în trafic. Ast-
fel, demararea în trombã, circulaþia cu
vitezã la o distanþã foarte redusã faþã
de un alt vehicul, înaintea sau în spa-
tele acestuia, cât ºi în lateral, în sco-
pul agresãrii sau intimidãrii conducã-
torului acestuia, folosirea repetatã a
semnalelor luminoase sau a claxonu-
lui pentru obligarea nejustificatã a
conducãtorului vehiculului din faþã de
a elibera banda de circulaþie, condu-
cerea unui moped sau a unei motoci-
clete pe o singurã roatã, circulaþia pe
o altã bandã decât prima, cu vitezã
redusã nejustificat, împiedicând cir-

Proiect: Indemnizaþia de ºomaj ar putea creºte cu 100 lei
þie de stagiu de cotizare, care se apli-
cã mediei salariului de baza lunar
brut pe ultimele 12 luni de stagiu de
cotizare.

Astfel, va creºte de la 3% la 3,6%
pentru persoanele cu stagiu de co-
tizare de cel puþin 3 ani, de la 5% la
6% pentru o cotizare de cel puþin 5
ani, de la 7% la 8,6% pentru per-
soanele care au cotizat cel puþin 10
ani ºi de la 10% la 12% pentru per-
soanele cu un stagiu de cotizare de
cel puþin 20 de ani. Persoanele care
nu au avut un loc de muncã dupã

absolvirea unei instituþii de învãþã-
mânt vor beneficia de o majorare
de la 250 de lei la 300 de lei pe lunã.

“În ceea ce priveºte efortul fi-
nanciar necesar pentru implemen-
tarea acestei mãsuri se estimeazã
cã, pentru cei cca. 100.000 ºomeri
indemnizaþi, care ar beneficia de o
majorare lunarã de circa 100 de lei,
sunt necesare fonduri suplimenta-
re de circa 120 de milioane anual,
sume ce pot fi obþinute printr-o mai
bunã gestionare ºi colectare a ve-
niturilor la bugetul de stat”, potri-

vit expunerii de motive. Iniþiatorii
proiectului de lege mai spun cã prin
aprobarea acestei mãsuri se creea-
zã premisele pentru indexarea pe-
riodicã a Indicatorului Social de Re-
ferinþã (ISR), cu care sunt calculate
majoritatea veniturilor sociale, adi-
cã venitul minim garantat, alocaþia
pentru susþinerea familiei, ajutorul
pentru încãlzirea locuinþei, alocaþia
de stat pentru copii, alocaþia de pla-
sament ºi ajutorul de ºomaj. Pro-
iectul de lege se aflã în dezbatere
publicã la Senat.

Proiect al noului Cod Rutier: ªoferii “agresivi”,
amenzi de 6-8 puncte ºi reþinerea permisului

culaþia regulamentarã a vehiculelor
care se deplaseazã în urma sa, mersul
înapoi cu spatele în scopul agresãrii
sau intimidãrii celorlalþi participanþi la
circulaþie ar putea intra în categoria
“ºofat agresiv”.

ªoferii vor fi pedepsiþi, de aseme-
nea, pentru: circulaþia cu autovehicu-
lul pe trotuar, în lungul acestuia; reali-
zarea intenþionatã a unui derapaj con-
trolat în vederea întoarcerii sau rotirii
vehiculului; oprirea neregulamentarã
a vehiculului pe prima bandã blocând
deplasarea vehiculelor aflate în spa-
te, care au dreptul de a vira la dreapta
la culoarea roºie a luminii semaforu-
lui; conducerea unui vehicul care po-
lueazã fonic, peste norma stabilitã de
reglementãrile în vigoare, din cauza
eliminãrii amortizoarelor fonice din
tobã sau a utilizãrii unor astfel de amor-
tizoare neomologate. Toate acestea ar
putea fi sancþionate, potrivit proiec-
tului lege înscris la Senat, cu amenzi
contravenþionale din clasa a III-a, în-
tre 6 ºi 8 puncte amendã.

Sancþiunile se înãspresc pentru
efectuarea unor manevre interzise, aso-
ciate comportamentului agresiv în tra-
fic, cum ar fi: deplasarea succesivã, ne-
regulamentarã, de pe o bandã de cir-
culaþie pe alta sau de pe un rând pe

altul, alternând din stânga în dreapta,
în scopul depãºirii unui ºir de vehicule
care circulã în acelaºi sens; efectuarea
manevrei de întoarcere a vehiculului
prin folosirea frânei de ajutor; frânarea
bruscã la revenirea pe bandã, imediat
dupã ce conducãtorului unui vehicul
a efectuat o depãºire a unui vehicul,
de naturã a-l determina pe conducãto-
rul acestuia din urma sã schimbe brusc
direcþia de mers sau sã frâneze excesiv
pentru a evita impactul; depãºirea ne-
regulamentarã a unei coloane oprite
formatã din vehicule obligate sã
opreascã la pãtrunderea într-o inter-
secþie, la trecerea la nivel cu calea fera-

tã sau în alt caz de forþã majorã, în sco-
pul de a plasa vehiculul în partea din
faþã a coloanei. În astfel de cazuri, ºoferii
riscã o amendã prevãzutã în clasa a III-
a (de la 6 la 8 puncte amendã) de sanc-
þiuni ºi aplicarea sancþiunii contraven-
þionale complementare a suspendãrii
exercitãrii dreptului de a conduce pen-
tru o perioadã de 60 de zile.

Amenzile contravenþionale se sta-
bilesc pe clase de sancþiuni al cãror
cuantum este determinat de valoa-
rea numãrului punctelor amendã apli-
cate. Un punct amendã reprezintã va-
loric 10% din salariul minim brut pe
economie.
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Dupã Tribunalul Constituþional
a urmat media. Se continuã, po-
trivit semnalelor, cu Parchetele,
Poliþia ºi aºa mai departe. La 30
decembrie 2015 Dieta de la Var-
ºovia – camera inferioarã polone-
zã – a aprobat în regim de urgenþã
o lege prin care se prevede expres
încheierea mandatelor tuturor ma-
nagerilor de la radioul ºi televiziu-
nea publicã. De asemenea, ºi de la
agenþia naþionalã de informaþii
(PAP). Toate acestea, actualmen-
te societãþi de drept comercial,
controlate de stat, vor deveni in-
stituþii de culturã, administrate de
un Consiliu media naþional. Textul
de lege a fost dezbãtut la o manie-
rã precipitatã ºi votat de 230 de
deputaþi PiS. S-au împotrivit 152
de deputaþi, iar 34 au absentat.
Cum ºi la Senat partidul Dreptate
ºi Justiþie (PiS) are majoritatea,
promulgarea legii de cãtre preºe-
dintele Andrezej Duda, fidel PiS,
nu a fost decât o formalitate. An-

MIRCEA CANÞÃR
terior, deja promulgase legea re-
formei Tribunalului Constituþional,
care suscitase îngrijorare la Bru-
xelles. Se sugereazã cã atitudinea
puterii poloneze actuale, pe marile
dosare europene, ar putea consti-
tui una din “problemele majore” ale
UE în 2016, un an la fel de pericu-
los ca precedentul, în opinia lui
Jean Claude Juncker. La 21 de-
cembrie 2015, Jean Asselborn,
ministrul luxemburghez pentru
Afaceri Externe, a cãrui þarã deþi-
ne preºedinþia UE, calificase drept
“înfricoºãtoare” derapajele Varºo-
viei, în chestiunea Tribunalului
Constituþional. În Parlamentul Eu-
ropean o dezbatere pe chestiunea
polonezã, avutã în vedere, a fost
amânatã sine die. PiS este consi-
derat o variantã polonezã a popu-
lismului de extremã dreaptã, întâl-
nit în Europa (Ungaria, Finlanda,
Belarus, Frontul Naþional în Fran-
þa). De la admiterea în UE Polonia
a beneficiat de mari subsidii, încât

arma imediatã a Bruxelles-ului nu
poate fi alta decât... fondurile eu-
ropene. Conducerile media vor fi
numite de ministrul Bugetului, care
va putea sã le ºi revoce, deºi pânã
acum erau numite prin concurs de
Consiliul Naþional al Audiovizualu-
lui. Mai multe organizaþii europe-
ne media, precum Uniunea Euro-
peanã de Radio-Televiziune (UER/
EBU), Asociaþia Jurnaliºtilor Euro-
peni (AEJ), Reporteri fãrã Fron-
tiere (RSF) ºi-au exprimat indig-
narea faþã de dispoziþiile introdu-
se, fãrã nici o consultare publicã
prealabilã. Vicepreºedintele Comi-
siei Europene, Franz Timmer-
mans, a cerut o informare guver-
nului polonez pe acest proiect de
lege, potrivit unui tweet al purtã-
torului sãu de cuvânt, Margaritis
Schinas. Între majoritatea parla-
mentarã ºi opoziþie – reamintim cã
în urma alegerilor legislative “stân-
ga n-are nici un reprezentant” –
se duce o luptã acerbã ºi liderul

grupului parlamentar PiS, Ryszard
Terlecki, a justificat temeiul legii
în discuþie astfel: media nu poate
sã critice constant schimbarea de
legislaþie promovatã de PiS. În fine,
Comisia Europeanã se aratã îngri-
joratã ºi clameazã pe libertatea ºi
pluralismul media, cruciale într-un
stat membru, cu respect deplin
pentru valorile comune pe care UE
este fondatã, se menþioneazã într-
o scrisoare remisã ministrului po-
lonez de externe, de numãrul doi
al Comisiei Europene, Franz Tim-
mermans. Protestele publice au
atras atenþia asupra derapajelor
democratice, vorbind de o lovitu-
rã de stat instituþionalã. Se spune
cã tendinþele ideologice ºi morale
promovate de media, nu sunt ac-
ceptate de majoritatea societãþii.
Atenþia a fost reþinutã de faptul cã
“Gazeta Wyborcza”, un cotidian
liberal, condus de Adam Michnick,
politolog eseist, scriitor, fost mem-
bru al “Solidaritãþii”, a fost la un
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pas de închidere. Gravã a fost însã
tentativa de subordonarea a Tribu-
nalului Constituþional, dupã ce pre-
ºedintele Duda a refuzat investirea a
trei judecãtori, desemnaþi de prece-
denta majoritate parlamentarã, sub
pretextul cã verdictele Tribunalului
Constituþional nu pot pune în dis-
cuþie deciziile noului Parlament, care
ar urma sã promoveze legi privind
numirea directã a ºefilor parchete-
lor, actualmente independenþi, de
cãtre ministrul Justiþiei. La un ase-
menea raþionament constituþional se
spune cã profesorul Zimmerman de
la Universitatea din Cracovia, unde
preºedintele Andrezej Duda ºi-a sus-
þinut doctoratul în Drept, a “de-
plâns” atitudinea fostului sãu elev.
Mai în ºoaptã, mai sonor, se spune
cã democraþia este actualmente, în
Polonia, ceea ce este ateismul la
Vatican. Sigur cã este o exagerare.
Dar în nici un caz doamna Victoria
Nuland nu se va deplasa la Varºovia
sã apere democraþia.

Prima zãpada care a cãzut la
Craiova a aruncat oraºul, vrând-
nevrând, într-o stare de uºoarã
panicã. Cei mai mulþi craioveni s-
au întors, ieri, la serviciu dupã va-
canþa de sãrbãtori ºi a trebuit fie
sã-ºi scoatã maºinile în trafic fie
sã urce într-un autobuz sau un
taxi. Strãzile au fost mai aglome-
rate ca de obicei, stratul de zãpadã

determinându-i pe ºoferi sã circu-
le cu mai mare prudenþã. La se-
mafoare, s-au creat cozi, iar ºofe-
rii au claxonat nervoºi pentru a
înainta în trafic.

Cu o noapte în urmã, însã, Sa-
lubritatea a fost arsã la buzunar cu
o amendã de 2.305 de lei de Poliþia
Rutierã pentru cã nu a curãþat co-
respunzãtor carosabilul. „Nu am
fost informaþi ºi nu ni s-a comuni-
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Aºteptatã îndelung în preajma Crãciu-
nului, prima ninsoare a venit la Craiova
odatã cu noul an. A picat cum nu se poate
mai prost, când cei mai mulþi s-au întors
la serviciu dupã mini-vacanþa de sãrbã-

tori ºi s-au vãzut nevoiþi sã ia zãpada în
piept. Autoritãþile locale au reuºit sã de-
gajeze de omãt arterele principale, ast-
fel cã, la primele ore ale dimineþii, strã-
zile nu au pus probleme foarte mari.

cat pânã în prezent procesul-ver-
bal de contravenþie. Aºteptãm sã
vedem despre ce este vorba ºi apoi
vom decide asupra cãilor legale pe
care le vom urma”, a precizat, ieri
pe zi, Cristina Ghenea, purtãtorul
de cuvânt al Salubritãþii.

În opinia operatorului, acþiunea
de deszãpezire a respectat progra-
mul dinainte stabilit care presupu-

ne ca arterele principale sã fie de-
gajate primele de zãpadã. „Din
punctul nostru de vedere, a fost
respectat Programul comun de ac-
þiune pentru deszãpezirea, preveni-
rea ºi combaterea poleiului aprobat
pentru iarna 2015-2016, care pre-
vede timpi diferiþi de intervenþie pe
cele 844 de strãzi incluse în acest
program, în funcþie de importanþa
lor”, a mai spus Cristina Ghenea.

S-a circulat în condiþii de iarnã
ºi în cartiere

Acoperite de ninsoarea finã
care a continuat sã cadã ieri toatã
ziua, utilajele de deszãpezire au fost
prezente, ieri, pe marile bulevarde
pentru a deschide noi cãi în stratul
de omãt care se tot aduna. La pri-
mele ore ale dimineþii, Calea Bu-
cureºti, cea mai circulatã arterã din
oraº, era bine deszãpezitã, putân-
du-se circula. În condiþii de iarnã
s-a circulat ºi în cartierele Craio-
vei. În Craioviþa Nouã, bulevarde-
le „Olteniei” ºi „Tineretului” au fost
degajate de zãpadã, maºinile putân-
du-se deplasa normal încã de di-
mineaþã. În Valea Roºie, pe bule-
vardul „Caracal”, utilajele de des-
zãpezire au ridicat zãpada de la
primele ore, la fel ºi în cartierul

Sãrari. Zona dinspre Garã a Cra-
iovei a fost degajatã de zãpadã pe
arterele principale pe care s-a pu-
tut, de asemenea, circula.

400 de muncitori
au degajat zãpada

Reprezentanþii SC Salubritate
Craiova, care coordoneazã activi-
tatea de deszãpezire din aceastã
iarnã, au declarat cã s-a intervenit
iniþial pentru menþinerea în stare de
funcþiune a arterelor principale ale
oraºului, ulterior trecându-se la
îndepãrtarea zãpezii pe strãzile se-
cundare din cartiere. „În plus, s-a
trecut la îndepãrtarea zãpezii de pe
trotuarele ºi aleile pietonale din

oraº, fiind folosite ATV-urile cu
lamã achiziþionate de societatea
noastrã în cursul anului trecut”, a
declarat Cristina Ghenea. Pentru
cã a continuat sã ningã mãrunt toa-
tã ziua, peste 400 de lucrãtori ai
Salubritate Craiova, Termo Craio-
va, Regia Autonomã de Transport,
Regia Autonomã de Administrare
a Domeniului Public  ºi Fondului
Locativ ºi Companiei de Apã Olte-
nia au îndepãrtat zãpada depusã pe
trotuare, prioritare fiind staþiile de
autobuz, cãile de acces cãtre in-
stituþii publice  ºi spitale.

Peste 1.000 de tone de sare
ºi nisip, aruncate pe strãzi

În primele douã zile de ninsoa-
re, SC Salubritatea a intervenit pe
strãzile din Craiova cu un numãr
de 30 de utilaje pentru îndepãrtat
zãpada, iar ieri, având în vedere cã
municipiul s-a aflat sub cod gal-
ben de ninsori  ºi viscol, numãrul
utilajelor a ajuns la 50. Potrivit au-
toritãþilor, în primele douã zile s-
au folosit 700 de tone de sare, iar
ieri, când ºi temperaturile au scã-
zut foarte mult, s-a acþionat cu 360
de tone de material antiderapant în
amestec, sare cu nisip.

Stocurile de sare ºi nisip sunt asi-
gurate ºi pentru urmãtoarele zile,
când se anunþã temperaturi scãzute
care vor duce ºi la apariþia poleiului.

LAURA MOÞÎRLICHE
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În urma atenþionãrii meteorolo-
gice vizând ninsori, intensificãri ale
vântului ºi temperaturi scãzute, la
nivelul judeþului Dolj, instituþiile cu
atribuþii de intervenþie în cazul si-
tuaþiilor de urgenþã au intrat în aler-
tã. Din fericire, nici pe parcursul
zilei de duminicã, 3 ianuarie a.c.,
nici ieri, nu au fost cazuri de auto-
turisme care sã rãmânã înzãpezite
pe drumurile din judeþ, însã circu-
laþia s-a desfãºurat cu greutate, în
condiþii de iarnã, din cauza zãpezii
de pe carosabil.

Reprezentanþii Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã (ISU)
Dolj au anunþat cã, ieri, la prânz,
pe drumurile naþionale se interve-
nea pe sectoarele Radomir – Cra-
iova; Craiova – Filiaºi; Craiova –
Balº; Craiova – Bechet; Craiova –
Calafat; Dãbuleni – Bechet; Be-
chet – Calafat; Maglavit – Cetate;
Baºcov – Calafat; Craiova – Bãl-
ceºti; Centura de Nord a Craiovei

Procurorii DNA – Serviciul Te-
ritorial Craiova i-au trimis în ju-
decatã, în stare de arest preven-
tiv, pe Costel Simion, comisar-ºef
de poliþie, adjunct al ºefului Sec-
torului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã Calafat, la data faptelor,
în sarcina cãruia s-a reþinut sã-
vârºirea infracþiunilor de instiga-
re la abuz în serviciu, complicita-
te la luare de mitã, complicitate la
dare de mitã ºi cumpãrare de in-
fluenþã; Ionuþ Damian, comisar-
ºef de poliþie, ºef Serviciu Con-

VVVVViscolul nu a închis nici un drum în Doljiscolul nu a închis nici un drum în Doljiscolul nu a închis nici un drum în Doljiscolul nu a închis nici un drum în Doljiscolul nu a închis nici un drum în Dolj
Avertizaþi din vreme despre înrã-

utãþirea vremii, pompierii, poliþiº-
tii ºi societãþile care asigurã des-
zãpezirea în judeþul Dolj au moni-
torizat starea drumurilor din judeþ
în ultimele douã zile. Chiar dacã nu
s-au curãþat drumurile “ca-n pal-

Pentru prevenirea accidentelor sau blocajelor rutiere, poliþiºtii de
la Rutierã recomandã conducãtorilor auto sã evite deplasãrile în zo-
nele aflate sub avertizare de viscol sau polei, iar dacã acestea nu pot
fi amânate, sã porneascã la drum numai dupã ce s-au interesat cu
privire la starea traseului pe care urmeazã sã îl parcurgã ºi situaþia
meteorologicã existentã ºi sã aibã echipat autovehiculul corespunzã-
tor pentru circulaþia în condiþii de iarnã (anvelope de iarnã, lanþuri
antiderapante, lopatã, sãculeþ cu nisip, rezervã de combustibil, sis-
tem de climatizare – dezaburire funcþional etc.). Anvelopele de iarnã
sunt obligatorii pe drumurile publice acoperite cu zãpadã, gheaþã sau
polei. În timpul deplasãrii, cei de la volan trebuie sã manifeste pru-
denþã sporitã, sã circule cu vitezã redusã, sã pãstreze distanþa în
mers, pentru a putea opri în condiþii de siguranþã, sã nu frâneze sau
sã vireze brusc ºi sã utilizeze, cu precãdere, frâna de motor.

mã”, nici unul nu a fost închis din
cauza zãpezii, însã circulaþia s-a
desfãºurat cu greutate. Poliþiºtii re-
comandã prudenþã conducãtorilor
auto ºi în perioada urmãtoare, în-
trucât existã posibilitatea ca pe ca-
rosabil sã se formeze polei.

ºi Craiova – Melineºti. În plus, se
acþiona pe 36 de drumuri judeþe-
ne cu 59 de utilaje. Este vorba
despre DJ542 Caracal – Zvorsca
– Amãrãºti de Jos – Dãbuleni, DJ
551 Sadova – Mãnãstire Sadova,
DJ 551A Bratovoeºti – Puþuri,
DJ551B  Liºteava – Ostroveni,  DJ
551C Preajba Cârcea, DJ 552 Cra-
iova – Bucovãþ – Vârtop – Ceta-
te, DJ 552A Criva – Mârza – Mã-
rãcine – Periºor – Boureni – Ca-
tane, DJ 552B Râpa Roºie – Gu-
baucea – Verbiþa, DJ 552C Cio-
roiu Nou – Siliºtea Crucii, DJ 552
D  Vârtop – Giubega, DJ 552 E
Bucovãþ – Sãrbãtoarea, DJ 553
Calafat – Ciuperceni Noi – Desa
– Poiana Mare – Maglavit, DJ 554
Maglavit – Mãnãstire Maglavit, DJ
561 Podari – Segarcea – Cârna,
DJ 561A Giurgiþa – Bãileºti – Ple-
niþa – limita judeþului Mehedinþi,
DJ 561B Segarcea – Drãnic –
Valea Stanciului – Zãval, DJ 561C

Valea Stanciului – Murta – Daneþi
– Amãrãºtii de Jos, DJ 561D Ple-
niþa – Orodel – Izvoare – Bãileºti
– Rast Port, DJ 561D Bãileºti –
Seaca de Câmp, Tunarii Vechi, DJ
561 F Radovan – Lipovu – Ceta-
te,  DJ 561 G Bãileºti – Izvoare,
DJ 561 H Goicea – Mãceºu de
Jos – Mãceºu de Sus,  DJ 604
Leu – Zvorsca – Amãrãºti de Jos,
DJ 604A Rojiºte – Amãrãºti –
Celaru, DJ 604 B Mârºani – Da-
neþi, DJ 605A Filiaºi – Melineºti –
Dãnciuleºti, DJ 606 Craiova –
Brabova – Cleanov, DJ 606 A
Breasta – Argetoaia – Piria, DJ
606 B Breasta – Cernãteºti – Gre-
ceºti, DJ 606C Beloþ – Sopot –
Gogoºu – Greceºti – Secu – Ar-
getoaia, DJ 606 F Rãcari –
Scãieºti, DJ 606 G Scãieºti – Raz-
nic, DJ 606 H Braloºtiþa – Bâlta,
DJ 643F Olt – Gherceºti – Craio-
va, DJ 652 Lãcriþa – Coºoveni,
DJ 652A Cârcea DN 6.

Poliþiºtii de frontierã prinºi cu peºte ºi whisky
drept ºpagã, deferiþi justiþiei

Procurorii din cadrul Direcþiei Naþio-
nale Anticorupþie – Serviciul Teritorial
Craiova au anunþat cã au dispus trimi-
terea în judecatã, în stare de arest pre-
ventiv, a celor trei poliþiºti de frontierã
„sãltaþi” în luna noiembrie pentru in-
fracþiuni de corupþie. Este vorba des-

trol Trafic Frontierã din Cadrul
Inspectoratului Teritorial al Poli-
þiei de Frontierã Giurgiu, la data
faptelor, în sarcina cãruia s-a re-
þinut sãvârºirea infracþiunilor de
abuz în serviciu dacã funcþiona-
rul public a obþinut, pentru sine
sau pentru altul un folos necuve-
nit, luare de mitã ºi trafic de in-
fluenþã ºi pe Florinel Ovidiu Co-
toi, agent de poliþie în cadrul Sec-
torului Poliþiei de Frontierã Cala-
fat, la data faptei, în sarcina cã-
ruia s-a reþinut sãvârºirea infrac-

þiunii de dare de mitã.
În rechizitoriul întocmit la fi-

nalizarea cercetãrilor, procurorii
au reþinut cã: în toamna anului
2015, inculpatul Simion Costel,
în calitate de adjunct al ºefului
Sectorului Poliþiei de Frontierã
Calafat, i-a solicitat inculpatului
Damian Ionuþ, ºef Serviciu Con-
trol Trafic Frontierã din Cadrul
Inspectoratului Teritorial al Po-
liþiei de Frontierã Giurgiu (ºef
ierarhic al celor doi), sã-ºi înde-
plineascã, în mod abuziv, sarci-
nile de serviciu privind verifica-
rea activitãþii de serviciu a agen-
tului de poliþie Cotoi Ovidiu Flo-
rinel din cadrul Sectorului Poli-
þiei de Frontierã Calafat (subal-
tern al lui Simion Costel), cerân-
du-i practic sã efectueze o cerce-
tare administrativã formalã, lu-
cru pe care acesta l-a ºi fãcut. În
urma efectuãrii „cercetãrii” res-
pective, inculpatului Cotoi Ovi-
diu Florinel i-a fost aplicatã o
sancþiune simbolicã, deºi faptele
de care se fãcea vinovat acesta
erau de o gravitate ridicatã.
Prins cu ºpaga în maºinã

Anchetatorii au mai precizat cã,
pe 11 noiembrie 2015, pentru a

„recompensa” activitatea desfãºu-
ratã de ºeful lor, inculpatul Simion
Costel i-a solicitat în mod direct
agentului de poliþie sã-i remitã une-
le bunuri pentru a le transmite în
ziua urmãtoare inculpatului Da-
mian Ionuþ, cu ocazia deplasãrii în
localitatea Giurgiu. Din datele exis-
tente la dosarul cauzei, a rezultat
cã inculpatul Simion Costel i-a so-
licitat lui Cotoi Ovidiu Florinel sã-
i remitã produse alimentare (peº-
te), pentru a le transmite, la rândul
sãu mai departe, cãtre ºeful lor,
aspect cu care agentul de poliþie a
fost de acord. Totodatã, în acelaºi
scop, acesta din urmã i-a remis in-
culpatului Simion Costel, odatã cu
produsele alimentare ºi o sticlã de
whisky 0,7 l. Pe de altã parte, in-
culpatul Simion Costel a promis ºi
oferit inculpatului Damian Ionuþ
bunuri procurate personal pentru
ca acesta din urmã sã intervinã la
inspectorul ºef în favoarea sa, în
sensul de a rezolva avansarea unei

rude de-a lui în cadrul Serviciului
Teritorial al Poliþiei de Frontierã
Calafat ºi, posibil, ºi alte aspecte
privind propria carierã. Pe 12 no-
iembrie 2015, în autoturismul de
serviciu aparþinând lui Simion Cos-
tel au fost gãsite de procurorii an-
ticorupþie bunuri alimentare ºi bã-
uturi care urmau sã fie predate, în
cursul aceleiaºi zile, inculpatului
Damian Ionuþ, în zona Sectorului
de Poliþie de Frontierã Vedea, con-
form înþelegerii verbale dintre ei.
În cauzã procurorii au beneficiat
de sprijin de specialitate din partea
Departamentului de Informaþii ºi
Protecþie Internã ºi din partea Di-
recþiei Generale Anticorupþie. 

Dosarul a fost trimis spre ju-
decare Tribunalului Dolj, cu pro-
punerea de a se menþine mãsurile
preventive dispuse în cauzã, în
cursul zilei de astãzi urmând ca
judecãtorii sã hotãrascã dacã cei
trei poliþiºti de frontierã rãmân în
spatele gratiilor.

pre ºeful Serviciului Control Trafic Fron-
tierã din cadrul Inspectoratului Terito-
rial al Poliþiei de Frontierã Giurgiu ºi de
doi subordonaþi ai sãi, un ofiþer ºi un
agent de la Serviciul Teritorial al Poli-
þiei de Frontierã Dolj prinºi cu peºte ºi
whisky drept ºpagã.
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În noaptea dintre ani, cei mai
mulþi pacienþi care au avut nevo-
ie de îngrijiri medicale au fost
bolnavi cronic, care au uitat de
recomandãri ºi s-au înfruptat din
bucatele tradiþionale fãrã sã mai
þinã cont de consecinþe. Au igno-
rat regimul alimentar ºi tratamen-
tul prescris de medic ºi au dat
medicamentele ºi restricþiile de
orice fel pe meniul de sãrbãtoa-
re. Iar bucatele de pe masã nu a
fost tocmai uºor de digerat. Ten-
taþi de mesele îmbelºugate, foar-
te mulþi pacienþi s-au ales cu su-
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în primele zile ale noului anîn primele zile ale noului anîn primele zile ale noului anîn primele zile ale noului anîn primele zile ale noului an

Urgenþa Spitalului Judeþean din
Craiova a fost din nou aglomeratã
de sãrbãtori. Aproape 900 de dol-
jeni au solicitat ajutorul medicilor în
primele zile ale lui 2016. În numai
24 de ore, 400 de persoane au ajuns

de la masa festivã direct la spital,
majoritatea dupã ce au bãut în ex-
ces ºi au întrecut mãsura cu mânca-
rea. Tot la Urgenþã a fost transpor-
tat ºi un bãtrân în vârstã de 80 de
ani, gãsit cu hipotermie.

ferinþe digestive, dar ºi cu sufe-
rinþe cardiovasculare.

„Urgenþele”, mai puþin grave
decât în anii trecuþi

Aºadar, nici anul acesta petre-
cerile de Revelion ºi cele din pri-
mele zile ale noului an nu a trecut
fãrã incidente. În camerele de gar-
dã ale unitãþilor sanitare a fost agi-
taþie mare, medicii având în per-
manenþã sub supraveghere „vic-
time” ale zilelor de sãrbãtoare. În
plus, aºa cum era de aºteptat, mai
mulþi doljeni au avut nevoie de

asistenþã medicalã dupã ce au fost
implicaþi în diverse altercaþii.

Ospãþul nu a fost tocmai uºor
de digerat, mai ales pentru dolje-
nii care sufereau deja de diverse
afecþiuni. Nu au mai respectat în
niciun fel indicaþiile medicilor ºi
au asezonat din plin mesele boga-
te cu alcool.

„Comparativ cu anii trecuþi,
gravitatea urgenþelor nu a fost tot
atât de mare, dar, per total, nu-
mãrul de persoane care ajung la
UPU în zilele de sãrbãtoare este
în creºtere. Numai în primele 24

de ore ale noului an
au fost 400 de pre-
zentãri  din care ºase
intoxicaþii etanolice.
Aproximativ 10 la
sutã din aceste ur-
genþe au necesitat in-
ternarea.  Pe 2 ianua-
rie a fost adus la Ur-
genþã un bãtrân în
vârstã de 80 de ani
diagnosticat cu hipo-
termie”, a declarat dr.
Cristina Geormãnea-
nu, purtãtor de cu-
vânt al Spitalului Cli-
nic Judeþean de Ur-
genþã din Craiova.

Atenþie la ger!
Pentru cã ultimele

zile au fost destul de
geroase, temperaturile
coborând noaptea ºi

sub minus zece grade Celsius,
medicii avertizeazã ºi asupra ris-
cului apariþiei unor afecþiuni pro-
vocate de ger. Cele mai frecvente
în aceastã perioadã sunt pneumo-
niile ºi infecþiile cãilor respirato-
rii, dar au fost ºi destule situaþii
în care pacienþi aflaþi deja sub
supraveghere cu afecþiuni croni-
ce au fost diagnosticaþi cu com-
plicaþii medicale. Degerãturile ºi
chiar hipotermiile sunt, de aseme-
nea, în aceastã perioadã cu tem-
peraturi scãzute, un real pericol.
În aceste condiþii,  specialiºtii îi
sfãtuiesc pe doljeni sã evite ex-
punerea prelungitã la frig. Ar tre-
bui sã se fereascã mai ales per-
soanele vârstnice, copiii, bolnavii
cu afecþiuni cronice cardio-vas-
culare ºi respiratorii care au fost
avertizaþi sã nu stea prea mult timp
în aer liber în perioadele cu ger.
Pentru a evita astfel de neplãceri
trebuie folosite îmbrãcãminte ºi
încãlþãminte adecvate. Spre
exemplu, îmbrãcãmintea ºi încãl-
þãmintea strâmtã nu sunt reco-
mandate pentru cã nu pãstreazã
cãldura.

„Persoanele care se expun

frigului trebuie sã poarte cãciu-
lã, fular ºi mãnuºi ºi sã evite de-
plasãrile lungi. De preferat ar fi
sã nu iasã din casã decât dacã
este absolut necesar.  ªi alimen-
taþia bazatã  pe hranã caldã este
foarte importantã. La fel fructe-
le ºi legumele proaspete ce aduc
un aport crescut de vitamine ºi
minerale”, a mai precizat dr. Cris-
tina Geormãneanu.

Medicii spun cã în aceastã pe-
rioadã este de evitat consumul de
alcool, care predispune la pier-
derea cãldurii din organism. O
altã recomandare se adreseazã
bolnavilor cronic, sfãtuiþi sã nu
uite de afecþiunea de care suferã
ºi sã urmeze corect tratamentul.
Medicamentaþia nu trebuie între-
ruptã decât cu acordul medicu-
lui. Altfel, existã riscul decom-
pensãrii unor boli grave.

Totodatã, în cazul de apariþiei
unor simptome de rãcealã sau de-
gerãturi pacientul trebuie sã mear-
gã la medic. În niciun caz nu este
recomandatã automedicaþia.

RADU ILICEANU

Ani de zile, comuna Goicea a fost cunos-
cutã, pe lângã potenþialul agricol, ºi prin tra-
diþii. S-a vorbit de mini-grãdina zoologicã,
una care, þinând cont de specificul rural, era
o raritate în þarã, despre ansamblul folclo-
ric, despre „popicãrii”, prezente în aproape
orice crâºmã sau gospodãrie cu pretenþii.
În ultimul timp, foarte multe dintre ele s-au
pierdut, dar se încearcã scoaterea lor la lu-
minã. „Am avut, este foarte adevãrat, o micã
grãdinã zoologicã, dar s-a distrus în timp.
Acum, nu mai poate fi reabilitatã, decât cu
fonduri foarte mari ºi respectând normele
europene. Dacã nu putem face acest lucru,
în schimb ne-am  axat pe reabilitarea parcu-
lui, acolo unde era ºi micul spaþiu destinat
animalelor sãlbatice, printr-un proiect de
mediu, implementat în urmã cu ºase ani. Este
vorba ºi de baza sportivã, încã nefinalizatã,
ºi de locuri de joacã pentru copii, ºi de ilu-

La GoiceaLa GoiceaLa GoiceaLa GoiceaLa Goicea,,,,,
între tradiþie ºi viitorîntre tradiþie ºi viitorîntre tradiþie ºi viitorîntre tradiþie ºi viitorîntre tradiþie ºi viitor

Comuna Goicea este plinã de istorie, iar autoritãþile locale
vor sã o ducã mai departe. Deja s-a introdus, într-un timp foarte
scurt, alimentarea cu apã ºi s-a pus la punct, în mare parte,
sistemul de canalizare. Pentru 2016 multe proiecte sunt pre-
gãtite pentru a da o nouã faþã localitãþii.

minat. Dacã amintim de baza sportivã, era
necesarã o sumã de 280.000 lei, dar, de la
Guvern, nu am primit decât 4.000 lei. De-
spre popicãrii, despre care aminteaþi, spe-
rãm sã fie reabilitate, dar þine doar de par-
ticulari. În ceea ce priveºte tradiþiile, pot
spune cã, pe 18 decembrie, am depus un
proiect, în valoare de 420.000 euro, pen-
tru dotarea Cãminului Cultural cu 48 de
costume populare, instrumente muzicale,
mobilier, sistem de iluminat mult mai efi-
cient decât cel actual, ºi sperãm sã obþi-
nem finanþarea”, a declarat  Dumitru Mar-
cu, primar al comunei Goicea.

„Nu este bine sã ne gândim la lucruri
care nu sunt bine conturate”

Proiectul destinat Cãminului Cultural nu
este singurul pe care autoritãþile publice loca-

le îl au în vedere în 2016. „Pe atragerea fon-
durilor europene, ne apropiem de zece mili-
oane de euro absorbite. Mai avem depus un
proiect ºi pentru asfaltarea a 3 km de uliþe ºi
vrem sã realizãm un studiu pentru montarea
de panouri foto-voltaice pe o suprafaþã de un
hectar, cu termen de finalizare 1 martie 2016.
Dacã vom avea succes cu acest proiect, se

va crea o alternativã pentru iluminatul ºcolii,
grãdiniþei, primãriei. Aºteptãm rezultatele stu-
diului, atunci putând vorbi ºi despre sursele
de finanþare. Am considerat cã nu este bine
sã ne gândim la lucruri care nu sunt bine con-
turate, altfel banii sunt cheltuiþi fãrã noimã”,
a mai spus Dumitru Marcu.

CRISTI PÃTRU
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Cum sã încep acest nou an în condiþiile
în care avalanºa de urãri au creat, în juru-
ne, senzaþia pateticã a unei fericiri fãrã
margini în contul lui 2016? De parcã toate
rãutãþile de peste an s-au risipit la adierea
unei fraternizãri fãrã egal, ne-am subsu-
mat, cu o disponibilitate fabuloasã, unui
sentiment de iubire aruncând la gunoi ca
pe niºte zdrenþe animozitãþi ºi neînþelegeri,
duºmãnii ºi afronturi ce-au depãºit cu ne-
obiºnuit zel pragul minimei jene de-a lun-
gul trecutului an. Sã nu fiu cumva înþeles
greºit: departe de a fi bântuit de vreun re-
gret, întâmplarea în sine are ºansele unui
bun augur. Cu condiþia de a nu ignora cu
totul nici justificarea conjuncturalã a ei ºi
de ce nu?, nici substratul de ipocrizie de
care astfel de momente nu duc lipsã.

Om de la þarã cum am rãmas, îmi recu-
nosc partea de vulnerabilitate: conserv ºi
acum din copilãrie obiceiul, ridicat atunci
la valoarea unei tradiþii, de a uita, în nim-
bul sfintelor sãrbãtori de iarnã, toate ne-
fericirile ºi duºmãniile de peste an sub sem-
nul dorinþei augurale de împãcare, semn
al credinþei unui An mai Bun. Cã nici do-

rinþa ºi nici credinþa nu durau dincolo de
aureola sãrbãtorilor, e deja o altã poveste.
ªi una gravatã, cu triste litere, în firea
noastrã naturalã: scurt timp, arþagul ºi dis-
putele îºi reluau locul, iar vremea resusci-
ta ciclul ei debitat între bine ºi rãu.

Locuþiune, cea de mai înainte pe care
mi-am îngãduit s-o arendez, formulatã de
geniul lui Friedrich Nietzche. ªi tocmai
partea sa de iscodire a pãtimaºelor porniri
omeneºti, mai mereu disipate dincolo de
bine ºi de rãu, m-a obligat la aceastã po-
ziþie de prudenþã sub incidenþa unui lung
ºi, pe alocuri, nu mai puþin patetic repor-
taj apãrut în ultimul numãr din 2015 în
popularul sãptãmânal italian „Panorama”.
Sub un generic demn de niºte afiºe elec-
torale – „Ascensiunea dronelor, stãpânii
zburãtori al lui 2015” – articolul exaltã
aceste noi ºi atipice invenþii tehnologice
evidenþiindu-le utilitãþile diverse ºi preves-
tindu-le, chiar în noul an, un loc asimilat
miracolelor divine. Relativ uºor de con-
struit ºi de folosit, ele vor substitui, prin-
tre altele, unele dintre treburile vechi ºi noi
ale lumii aºa cum o ºtiam: de la suprave-

gherea ºi igienizarea ogorului cultivat pânã
la transformarea lor în niºte „poºtaºi” ati-
pici, capabili sã ne aducã în timp record
vreun pachet de bunuri de la sute de kilo-
metri. Vor lua ºi locul, se dã ca sigur, ºi al
bietelor jucãrii cu zmeii de carton ce-au
bucurat veacuri ale copilãriei. Ne vor oferi
imagini ale oraºelor, satelor ºi ale proprii-
lor noastre gospodãrii cu o acuitate nevi-
satã vreodatã. ªi multe, multe altele.

Toate acestea în scrise, cum se poate
constata, în partea Binelui. Nici un cu-
vinþel însã despre uzul lor malefic, cel deja
exersat, cu un clamoros succes, în con-
fruntãrile din ultima vreme: constituþia lor,
se pare mult mai în top ºi mai evaluatã, de
arme distrugãtoare ºi într-o manierã care,
ea singurã, ar trebui sã dea de gândit poa-
te mai mult decât binefacerile preamãrite.

O experienþã, personalã, pe care am
trãit-o e chiar cea care m-a îndemnat sã
pun pe hârtie aceste rânduri. Pe internet,
tot pe pagina unei publicaþii, am urmãrit,
sub povara unei curiozitãþi blestemate,
dezastrul împlinit de o astfel de dronã în
tabãra unui inamic. ªi nici mãcar nu mai

are vreo importanþã identitatea inamicu-
lui: cãci el va fi mereu un… celãlalt, iar
când nu existã, vorba genialului „moftan-
giu” pe numele sãu Umberto Eco, va tre-
bui inventat.

În sine însã, masacrul acela reprodus
chiar de o camerã a uimitoarei drone nu
poate decât sã te tulbure ºi sã simþi, la fi-
nal, senzaþia unei crime fãcute cu gustul
unei tâlhãrii. Nu un truc cinematografic,
domeniu în care deja numita invenþie a pã-
truns vertiginos. Nu, mai degrabã,  o oroa-
re. ªi una cu care, din nefericire, va tre-
bui probabil sã ne obiºnuim.

La îndemâna unor întâmplãtori „stra-
tegi” ai lumii fãcãtori ºi desfãcãtori de noi
ordine mondiale, astfel de instrumente vor
trimite în muzeele din conºtiinþele noastre
ºi ale celor ce vor veni dupã noi multe din
invenþiile rãspunzãtoare ale atâtor catas-
trofe din secolele trecute.

De aceea, sub vraja urãrilor de Nou An,
în cea mai pateticã fibrã a acestora, for-
mula nefericitului filosof, Nietzsche, de-
sigur, mi s-a impus ca un avertisment: Din-
colo de bine ºi de rãu.

Dincolo de bine ºi de rãuDincolo de bine ºi de rãuDincolo de bine ºi de rãuDincolo de bine ºi de rãuDincolo de bine ºi de rãu

Intervenþia eurodeputatului
Victor Boºtinaru a avut loc la
Strasbourg, în contextul decla-
raþiilor Consiliului ºi Comisiei cu
privire la atacurile teroriste din
Paris, în prezenþa Preºedintelui
Comisiei Europene, Jean-Clau-
de Juncker. „Este foarte greu sã
evaluãm impactul ul-
timelor atacuri din
Paris asupra societã-
þii ºi valorilor sale
fundamentale. Siste-
mul central al valori-
lor, libertãþilor ºi al
drepturilor noastre
democratice a fost
zdruncinat. Trebuie
sã ne asigurãm cã
nimic nu se va mai
întâmpla pe viitor
prin adoptarea unui
cadru mai eficient de
integrare socialã –
nu de asimilare ci de
integrare -, de luptã

„Existã riscul ca Daesh sã-ºi transfere
operaþiunile ºi acþiunile în Europa”

Eurodeputatul PSD Victor Boºtinaru, vi-
cepreºedintele Grupului S&D pentru po-
liticã externã, a atras atenþia asupra fap-
tului cã, atacurile teroriste recente din Pa-

ris, precum ºi intervenþiile militare din Si-
ria, au sporit riscul ca Daesh sã-ºi trans-
fere operaþiunile ºi acþiunile pe continen-
tul european.

împotriva radicalizãrii ºi mai mult
decât atât, de neutralizare a sur-
selor organizaþiilor teroriste.
Pentru a avea un context mai si-
gur, trebuie sã avem un cadru
echilibrat în care, securitatea ºi
libertatea sã coexiste, pentru cã
nu poþi avea libertatea dacã nu þi

se asigurã securitatea. Trebuie
sã vorbim mai mult cu comu-
nitãþile auto-izolate ºi alienate,
unde ideologiile violente îºi gã-
sesc recruþii în lupta împotri-
va valorilor europene”, a subli-
niat  eurodeputatului  Victor
Boºtinaru.

„De ce finanþarea organizaþiilor
teroriste este în continuare

activã”
Totodatã, conform eurodepu-

tatului român o altã problemã apã-
rutã acum este lupta din Siria,
pentru cã, existã un risc ridicat
ca Daesh sã ia mãsuri suplimen-
tare în Europa, þinând cont de
faptul cã vor pierde teren în Si-
ria ºi îºi vor transfera operaþiu-
nile ºi atacurile în Europa. „Tre-
buie sã fim pregãtiþi pentru aceas-
ta. Nu am rãspuns încã la între-
bãrile: de ce existã un schimb de
informaþii atât de restrâns astãzi?
De ce finanþarea organizaþiilor
teroriste este în continuare acti-
vã dacã ºtim cã sistemul bancar

în ansamblul sãu este
oarecum în mâinile
occidentalilor? De
ce Europa nu este
capabilã nici în ziua
de astãzi sã conlu-
creze cu liderii arabi
pentru a reforma Is-
lamul ºi de ce Euro-
pa nu este capabilã
sã controleze spaþiul
Schengen?” au fost
întrebãrile adresate
de cãtre eurodeputa-
tul Victor Boºtinaru
în concluzia inter-
venþiei sale.

MARGA BULUGEAN

Mâine toþi cetãþenii europeni
sunt convocaþi la o consultare
publicã privind obligaþiunile
garantate de Uniunea Europea-
nã. Toþi cetãþenii ºi organiza-
þiile sunt încurajaþi sã participe
la aceastã consultare. Contri-
buþiile primite din partea
participanþilor pe piaþa obliga-
þiunile garantate, precum
investitori, emitenþi ºi autori-
tãþi publice vor fi apreciate în
mod deosebit. „Aceastã
consultare publicã are scop
evaluarea vulnerabilitãþilor
pieþelor naþionale de obligaþi-
uni garantate, ca urmare a
crizei. Scopul acestei consul-
tãri este evaluarea unui posibil
cadru integrat european pentru
obligaþiuni garantate, care ar
putea contribui la îmbunãtãþi-
rea condiþiilor de finanþare în
întreaga Uniune”, se precizea-

zã într-un comunicat de presã
al Comisiei Europene. De
asemenea, un astfel de cadru
ar facilita investiþiile trans-
frontaliere ºi asigurãrile din
statele membre care se con-
fruntã în prezent cu provocãri
juridice în dezvoltarea pieþelor
proprii de obligaþiuni garanta-
te. Rezultatele consultãrii vor
contribui la realizarea proiec-
tului Uniunii pieþelor de
capital, una dintre prioritãþile
comisiei Juncker. Pentru a
contribui la aceastã consultare
publicã, vã rugãm sã comple-
taþi chestionarul on-line într-
una din limbile oficiale ale UE.
„Nu toate întrebãrile din
chestionar sunt obligatorii.
Toate contribuþiile vor fi
publicate pe internet...”, se
mai spune în comunicat.

MARGA BULUGEAN

Consultare publicã privind
obligaþiunile garantate de UE

Consultare publicã privind
obligaþiunile garantate de UE

Consultare publicã privind
obligaþiunile garantate de UE

Consultare publicã privind
obligaþiunile garantate de UE

Consultare publicã privind
obligaþiunile garantate de UE

Consultare publicã privind
obligaþiunile garantate de UE

Consultare publicã privind
obligaþiunile garantate de UE

Consultare publicã privind
obligaþiunile garantate de UE

Consultare publicã privind
obligaþiunile garantate de UE



cuvântul libertãþii / 7marþi, 5 ianuarie 2016 reportajreportajreportajreportajreportaj

Peste destinele celor peste 5.000
de suflete din comuna Cetate se
ridicã vãlul unui nou an. ªi nu ori-
cum, ci cu bucuria cã precedentul
a fost foarte bun. La câmp, buca-
tele au fost pe mãsura muncii de-
puse, deºi lipsa de precipitaþii a ju-
cat feste marilor fermieri de aici;
pãsãrile au dat randamentul scon-
tat; animalele au fost în numãr su-
ficient încât, de sãrbãtori, kilogra-
mul de carne de porc în viu se vin-
dea în târgul de sãptãmânã din
Cetate cu 5 lei. Cã lucrurile nu sunt
încremenite ne-o aratã prefacerile
edilitare din localitate. Locuri de
joacã moderne, strãzi asfaltate,
beneficiile introducerii apei pota-
bile, serviciul de salubritate ºi, nu
în ultimul rând, mândria cã echipa
A.S. Tractorul Cetate este cap de
afiº în Liga a IV-a, Seniori, sezo-
nul 2015-2016. Aceasta din urmã,
cu 16 meciuri disputate, dintre care
12 victorii, 3 egaluri ºi o singurã
înfrângere, este în topul clasamen-
tului cu 39 p., cu 3 mai multe de-
cât urmãtoarea clasatã, A.C.S. Vi-
itorul Cârcea.
Modernizarea este condiþia de
a exista în aceste vremuri

Conducerea comunei Cetate a
înþeles cã doar prin investiþii în in-
frastructura localã poate þine pa-
sul cu dinamica transformãrilor
cotidiene. Aparent, ar fi fost o
muncã asiduã, însã experienþa ºi
flerul unui primar precum Marin
Duþã au fost suficiente pentru a da
comunei aura de vitalitate mult râv-
nitã de toate cele din împrejurimi.
O muncã de echipã, cum îi place
primarului sã spunã, fãrã de care
investiþii absolut fireºti în econo-

Comuna Cetate, la cumpãna anilorComuna Cetate, la cumpãna anilorComuna Cetate, la cumpãna anilorComuna Cetate, la cumpãna anilorComuna Cetate, la cumpãna anilor
Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Despre locuitorii comunei Cetate din sud-
vestul Doljului se pot spune multe ºi la locul lor.
Acum, când trecerea spre noul an se face în
ritm tot mai alert, localnicii par sã þinã pasul cu
schimbãrile pe care societatea, în ansamblul
sãu, le aºeazã ca pe o provocare. Durând de
secole la hotarul fluviului albastru, cu aplecare
spre pãmântul roditor a toate cele necesare,
cei din Cetate gãsesc rãgazul sã sporovãiascã
la cãldura sobei, sã închine un pahar limpede cu
samatocul ajuns la maturitate ºi sã dezmierde
aerul geros de iarnã cu fumul grãtarelor de

mia unei localitãþi rurale nu erau
posibile. Beneficiind de un extra-
vilan ce depãºeºte 6.000 de hecta-
re, teren arabil cu un cernoziom
de cea mai bunã calitate ºi de o
pânzã freaticã la circa 10 m adân-
cime, agricultura de aici este mo-
tivul fundamental pentru care lo-
calnicii o duc mai bine. Nu lipsesc
nici spaþiile comerciale, farmacii-
le, unitatea medico-socialã dotatã
cu un sistem de încãlzire solarã,
locurile de joacã.
TIR-urile, mai dese decât
autoturismele persoanele

De la intrarea în comunã din-
spre Mehedinþi, care, ieri, a dat
ceva bãtãi de cap ºoferilor ºi pânã

la ieºirea din satul Hunia, strada
principalã a localitãþii este animatã
în orice moment de zecile de TIR-

uri care tranziteazã spre Balcani.
Cu ceva vechime, de la inaugura-
rea din 2009, când C.N.A.D.N.R.

a semnat recepþia lucrãrilor de rea-
bilitare a DN56A ce leagã ªimian
de Maglavit, drumul este, încã, în
stare bunã de funcþionare, cu o sin-
gurã excepþie de care autoritãþile
naþionale au fost înºtiinþate în mod
repetat.
La ceas de iarnã

Maiestuosul brad înãlþat în faþa
Primãriei Cetate a gãzduit la poa-
lele lui sutele de oameni ce au do-
rit sã închine un pahar cu ºampa-
nie oferit de edil în cinstea Noului
An. Focul de artificii a durat sufi-
cient încât sã ridice mãcar câte-
va din ridurile frunþilor blagoslo-
vite cu truda de peste an. Încã de
la orele amiezii, în ajunul Noului
An, gospodinele puteau fi vãzute
tot trecând gardul de la una la alta,
pentru un sfat, un împrumut de
ingrediente ºi chiar pentru a-ºi lã-
uda creaþiile culinare. Sub bolþile

altãdatã înverzite din mijlocul cur-
þilor, acum, la ceas de iarnã, doar
micile patrupede, paznici de nã-

dejde, se mai vedeau pe bãtã-
turã. Apa era îngheþatã în in-
stalaþiile de la exterior, la ce ne-
am fi aºteptat cu – 15 grade
Celsius?!
Tineretul nu uitã de unde a
plecat

Printre atâtea lucruri care ui-
mesc plãcut pe oricine pãºeºte
prin Cetate, unul este de dome-
niul evidenþei. Zecile de autotu-
risme din Occident, inclusiv
cele cu volan pe dreapta au
împânzit strãzile comunei. Nu
e de ici, de colo, sã vezi bolizi
puternici la volanul cãrora sunt
adolescenþii de aici ºi cei mai
mari, cu vechime în munca de
peste graniþã. ªi infuzia de vi-
talitate nu se opreºte aici. Noi
case sunt ridicate mai peste tot.
Nu atât de multe ca în anii când

„economia duduia”, dar atât cât
sã-i facã pe cei tineri demni cã lo-
curile natale meritã „recâºtigate”,
cã tot e de bon-ton exprimarea.

Peisaj mirific sau când natura
binecuvânteazã

Din centrul localitãþii Cetate, la
capãtul unui drum asfaltic care
duce cãtre malul Dunãrii se gã-
seºte casa de creaþie literarã ame-
najatã în una dintre clãdirile ad-
ministrative ale fostului port, în
prezent numit „Port Cultural Ce-
tate” din iniþiativa ºi prin grija cu-
noscutului poet ºi revoluþionar
Mircea Dinescu. Plaja Dunãrii,
întinsã pe aproximativ 3 km, ºer-
puitã dupã cursul Dunãrii, oferind
turiºtilor atât nisipul curat ºi fier-
binte scãldat de valurile bãtrânu-
lui fluviu, cât ºi umbra plãcutã,
rãcoroasã a pãdurii de plopi situate
în imediata vecinãtate a plajei. De
menþionat cã mare parte din foº-
tii locuitori ai comunei preferã sã-
ºi petreacã vacanþele sau scurtele
concedii în sezonul estival fãcând
bãi de soare, nisip sau apã, odih-
nindu-se pe plaja Dunãrii ori pes-
cuind, practicând sporturile spe-
cifice (volei sau tenis, fotbal), ori
plimbându-se pe cãrãrile liniºtite
ale pãdurii de plopi.

Vitalitatea nu o pãrãseºte nici când multe lucruri îngheaþã
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Mai exact, în perioada 4-22 ia-
nuarie 2016, cei 30 de elevi din
cadrul ªcolii de Agenþi de Poliþie
„Vasile Lascãr” Câmpina, seria

Porþile Inspectoratului de Poliþie Judeþean Dolj s-au deschis, ieri, pentru 30 de elevi
care urmeazã sã îºi desfãºoare stagiul de practicã la subunitãþile IPJ Dolj.

2015-2017, vor efectua modulul
I al stagiului de practicã. Viitorii
poliþiºti îºi vor desfãºura stagiul
de practicã la structurile de or-

dine publicã din cadrul poliþiilor
municipale ºi orãºeneºti, secþii-
lor de poliþie rurale ºi urbane,
precum ºi la posturile de poliþie
comunalã. Comandantul IPJ
Dolj, comisar-ºef  Constantin
Nicolescu, a fost cel care i-a pri-
mit în aceastã dimineaþã pe tine-
rii elevi, iar în amfiteatrul Inspec-
toratului a avut loc instruirea cu
privire la activitãþile pe care ur-
meazã sã le desfãºoare ºi con-
duita pe care trebuie sã o adopte
pe parcursul stagiului de practi-
cã. Fiecare elev a fost repartizat
unui tutore profesional, un poli-
þist cu experienþã profesionalã,
care are rolul de a supraveghea
ºi îndruma viitorul poliþist în
aceastã perioadã, cel din urmã
având astfel posibilitatea de a-ºi
pune în valoare cunoºtinþele teo-
retice ºi practice acumulate la
orele de curs.

Elevi ai ªcolii „Grigore Al.
Ghica” Drãgãºani, în practicã
la IJJ Dolj

În plus, tot de ieri, 12 elevi ai
ªcolii Militare de Subofiþeri Jan-
darmi „Grigore Al. Ghica” Drãgã-
ºani sunt în practicã la Inspecto-
ratul de Jandarmi Judeþean „Mihai
Bravul” Dolj. Cei 12 elevi – jan-
darmi, de anul II, care îºi vor face
practica aici în perioada 4 ianuarie
– 12 februarie 2016, vor fi coor-
donaþi ºi îndrumaþi în toatã perioa-
da de tutori – jandarmi cu experi-
enþã în activitatea profesionalã ºi
vor participa la toate activitãþile
desfãºurate de aceºtia, urmãrindu-
se realizarea obiectivelor ºi mãsu-
rilor prevãzute în programa stagiu-
lui de practicã. Conducerea I.J.J.
Dolj le-a prezentat tinerilor elevi
aspecte legate de specificul unitã-
þii, atribuþiile, programul ºi misiu-

nile desfãºurate de jandarmii dol-
jeni în zona de competenþã terito-
rialã. Viitorii subofiþeri au fost re-
partizaþi în misiuni de pazã ºi pro-
tecþie instituþionalã pentru a-ºi pune
în practicã noþiunile teoretice do-
bândite în timpul orelor de curs
ºi pentru a cunoaºte ºi a-ºi însuºi
cât mai bine aspectele legate de
munca de jandarm urmând ca la
sfârºitul perioadei, fiecare sã fie
evaluat asupra modului de desfã-
ºurare a stagiului de practicã.
Acest stagiu de practicã are un
caracter practic – aplicativ ºi re-
prezintã un bun prilej de aplicare
a cunoºtinþelor acumulate în cur-
sul anului ºcolar de cãtre viitorii
absolvenþi ai ªcolii Militare de
Subofiþeri Jandarmi „Grigore Al.
Ghica” Drãgãºani, în cadrul struc-
turilor operative ale Inspectoratu-
lui de Jandarmi Judeþean Dolj.

CARMEN ZUICAN

Obiectivul principal
al proiectului a constat
în susþinerea procesu-
lui de modernizare a în-
vãþãmântului preuniver-
sitar din România, prin
elaborarea ºi pilotarea
cu un grup þintã repre-
zentativ la nivel naþional
(5.125 de elevi ºi 1.056
de cadre didactice) a
curricumului opþional
amintit. În judeþul Dolj,
cele douã entitãþi pro-
gramatice au fost apli-
cate în 23 de unitãþi
ºcolare, la nivelul clasei a III-a. „S-
a urmãrit formarea unui numãr de
50 de cadre didactice, pentru apli-
carea la clasã a curricumului opþi-
onal ºi pentru utilizarea resurselor
educaþionale suport dezvoltate,
pentru un numãr de 1.243 de elevi,
prin aplicarea instrumentelor dez-
voltate anterior, inclusiv a Ghidu-
lui în format digital. Cele 23 de ºcoli
din Dolj au intrat, în perioada iunie
– octombrie 2015, în competiþia
organizatã, la nivel naþional, de cã-
tre MECS – UMPFE, în cele opt
regiuni de dezvoltare ale României
”, a precizat prof. Coca Tanciu,
inspector ºcolar pentru învãþãmân-
tul primar, în cadrul Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj, unul din-
tre experþii de formare ºi organi-

Prima lunã a anului, cunoscu-
tã în popor ºi cu numele de „Ge-
rar”, este bogatã în sãrbãtori
creºtin ortodoxe. La 1 ianuarie,
Biserica a prãznuit Tãierea împre-
jur cea dupã trup a Domnului.
Tot în prima zi a anului a fost cin-
stit Sfântul Ierarh Vasile cel
Mare, Arhiepiscopul Cezareei Ca-
padociei.

Botezul Domnului (Boboteaza)
este sãrbãtorit, ca în fiecare an,
la 6 ianuarie. În toate locaºurile
de cult creºtin ortodoxe, cu oca-
zia marelui Praznic al Epifaniei,
se sãvârºeºte slujba Aghesmei
mari. Slujba sfinþirii apei se poa-
te face atât în Ajun, cât ºi în di-
mineaþa zilei de Boboteazã ºi
aminteºte de momentul în care
Mântuitorul Iisus Hristos a fost
botezat în apele Iordanului. La 7
ianuarie, în Biserica Ortodoxã se
face pomenirea Sfântului Proo-
roc Ioan Botezãtorul, Înaintemer-
gãtorul Domnului.

Pe 10 ianuarie, în calendar este
pomenit Sfântul Cuvios Antipa de
la Calapodeºti. Sfântul este prãz-
nuit în mod deosebit în judeþul

Timp de un an ºi ºase luni (aprilie 2014 –
octombrie 2015), Ministerul Educaþiei ºi Cer-
cetãrii ªtiinþifice – Unitatea de Management
al Proiectelor cu Finanþare Externã (MECS–
UMPFE) – a implementat proiectele „Povestea
limbii române. Curriculum opþional ºi resurse
educaþionale pentru clasa a III-a” ºi „Matema-
tica digitalã. Curriculum opþional ºi resurse edu-
caþionale pentru clasa a III-a”. Ambele progra-
me au fost finanþate din Fondul Social Euro-

pean (FSE), prin Programul Operaþional Sec-
torial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS-
DRU) – „Educaþia ºi formarea profesionalã în
sprijinul creºterii economice ºi dezvoltãrii so-
cietãþii bazate pe cunoaºtere”, cu domeniul
major de intervenþie „Acces la educaþie ºi for-
mare profesionalã iniþialã de calitate”. În ca-
drul programului, 23 de unitãþi ºcolare din
judeþul Dolj au fãcut parte din acesta, iar re-
zultatele au fost dintre cele mai bune.

zare instruiri ºi, în acelaºi timp,
coordonator de proiect.

Premii binemeritate
Concursul, la care au participat

23 de entitãþi ºcolare, a avut ºi câº-
tigãtori. Astfel, ºapte unitãþi de în-
vãþãmânt au fost premiate cu se-
turi educaþionale multimedia inter-
active. Pentru Proiectul „Poves-
tea limbii române”, ªcoala Gim-
nazialã „Decebal” Craiova, Liceul
de Arte „Marin Sorescu” Craiova
ºi ªcoala Gimnazialã „Elena Fara-
go” Craiova au primit cadourile re-
prezentative: un videoproiector, o
tablã interactivã, un laptop, o licen-
þã de operare pentru laptop, o li-
cenþã pachet Office, zece tablete
PC. De aceleaºi daruri, binemeri-

tate, au beneficiat
ºi câºtigãtorii de la
„Matematica di-
gitalã”: ªcoala
Gimnazialã „Mihai
Viteazul”, ªcoala
Gimnazialã „Nico-
lae Romanescu”,
Colegiul Naþional
„Elena Cuza”, toa-
te din Craiova, ºi
ªcoala Gimnazialã
din Segarcea.
„Prin participarea
la implementarea
curricumului opþi-

onal ºi a ghidului multimedia in-
teractiv, 250 de elevi implicaþi, cel
mai bine clasaþi ca urmare a pro-
cesului de evaluare, din totalul
grupului-þintã, au fost premiaþi,
fiecare, cu un set de materiale
educaþionale. Cele douã proiecte
s-au bucurat de un real succes ºi
au atins, indirect, ºi alte obiective
– formarea sistematicã a compe-
tenþelor-cheie, evitarea analfabe-
tismului funcþional, dezvoltarea
abilitãþilor personale, sprijin pen-
tru susþinerea examinãrilor naþio-
nale, creºterea tranziþiei cãtre ni-
velurile superioare de educaþie”,
a completat prof.  Irina Petre,
de asemenea expert ºi, în acelaºi
timp, coordonator al proiectului.

CRISTI PÃTRU

Bacãu, dar ºi în Capitalã, o parte
din moaºtele sale aflându-se la
Mãnãstirea „Christiana”. În fie-
care an, pe 12 ianuarie, la Cate-
drala Mitropolitanã „Sfântul Du-
mitru” din Craiova este cinstitã
în mod deosebit Sfânta Muceni-
þã Tatiana diaconiþa, al cãrei cin-
stit cap se aflã în acest sfânt
locaº. 

Cuviosul Antonie cel Mare,
ocrotitor al multor lãcaºuri de
cult din þara noastrã, este cinstit
la 17 ianuarie. În Mitropolia Ol-
teniei cele mai cunoscute sunt
mãnãstirile Vodiþa din Mehedinþi
ºi Cârcea din judeþul Dolj ºi Bise-
rica „Madona Dudu” din Craio-
va. Pe 21 ianuarie este pomenit
Cuviosul Maxim Mãrturisitorul,
iar pe 25 ianuarie Sfântul Ierarh
Grigorie Teologul, ocrotitor ºi al
Seminarului Teologic din Craio-
va. În penultima zi a lunii ianua-
rie, Biserica face pomenirea Sfin-
þilor Trei Ierarhi, Vasile cel Mare,
Grigorie Teologul ºi Ioan Gurã de
Aur, zi în care toate instituþiile de
învãþãmânt teologic ortodoxe îºi
vor sãrbãtori ocrotitorii.
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Liviu Prunaru, invitat la Craiova de Ziua Culturii Naþionale
Aflatã în plinã desfãºurare la Filarmonica „Oltenia” (23 octombrie 2015 –

20 mai 2016), Stagiunea Europa va celebra muzica simfonicã româneascã pe 15
ianuarie 2016, de Ziua Culturii Naþionale! Evenimentul – care va avea loc în
sãptãmâna dedicatã României – îl va readuce la Craiova pe solistul violonist
Liviu Prunaru, care va concerta împreunã cu Orchestra Simfonicã a instituþiei
craiovene, condusã de dirijorul Mihnea Ignat. În program: Preludiu la unison
din Suita orchestralã nr. 1 în Do major, op. 9 de George Enescu, „Clocks III”
pentru orchestrã (primã audiþie) de Doina Rotaru, Simfonia nr. 36 în Do major,
K. 425, „Linz” de Wolfgang Amadeus Mozart, ºi Concertul în Re major pen-
tru vioarã ºi orchestrã, op. 61 de Ludwig van Beethoven.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

 „Dimineaþa de dupã...”,
nerecomandatã minorilor

de Teatrul Naþional
Anul 2016 va fi unul cu nu puþine

evenimente de impact la Teatrul Na-
þional „Marin Sorescu”. Cel mai im-
portant dintre ele rãmâne însã ediþia

a X-a a Festivalului Internaþional
„Shakespeare”, programatã între 14
ºi 23 aprilie ºi dedicatã împlinirii a 400
de ani de la moartea celui mai mare
dramaturg al lumii din toate timpuri-
le, William Shakespeare.

Cortina se va ridica aici pe 7 ia-
nuarie, ora 18.00, odatã cu o nouã
reprezentaþie a comediei „Diminea-
þa de dupã” a dramaturgului brita-
nic Peter Quilter, în regia lui Mircea
Corniºteanu ºi scenografia Adrianei
Dinulescu, care a avut premiera pe
14 februarie 2015. Spectacolul – care
nu este recomandat minorilor – îi are
în distribuþie pe actorii Nataºa Raab,
Monica Ardeleanu, Cãtãlin Bãicuº,
ªtefan Cepoi, Tudorel Petrescu ºi
Mirela Nicolae ºi va putea fi (re)vã-
zut ºi pe 8 ianuarie, de la aceeaºi orã.

Luna aceasta, Naþionalul craio-
vean mai propune craiovenilor spec-

Odatã trecute sãrbãtorile de iarnã, artiºtii craioveni se reîn-
torc pe scenã. Instituþiile de spectacol îºi reiau activitatea chiar
din aceastã sãptãmânã, anunþând în programul urmãtoarei pe-
rioade fie reprezentaþii dintre cele mai aplaudate, fie eveni-
mente în premierã.

Primii care revin în faþa publicului sunt actorii Teatrului Na-
þional „Marin Sorescu”: joi, 7 ianuarie, de la ora 18.00, îi veþi
putea (re)vedea în spectacolul „Dimineaþa de dupã…” – o co-
medie modernã despre dragoste, sex ºi relaþii, în regia lui
Mircea Corniºteanu. Le vor urma, pe 9 ºi 10 ianuarie, actorii
Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri”, care ies la rampã
în „Sarea în bucate” ºi „ªoricelul ºi balerina de porþelan”.

Unul dintre cele mai aºteptate evenimente ale începutu-
lui de an este Concertul extraordinar de Anul Nou al Filar-
monicii „Oltenia”. Acesta va avea loc luni, 11 ianuarie, de la
ora 19.00, ºi va fi susþinut de Orchestra Simfonicã, dirijatã
de maestrul Cristian Mandeal – unul dintre cele mai apre-
ciate nume ale universului muzical din România –, ºi de so-
lista pianistã Oxana Corjos.

Revine la Craiova, tot în debutul anului artistic 2016, inter-
pretul Cezar Ouatu, care va evolua într-un spectacol întot-
deauna cu succes la public: „Carmina Burana” de Carl Orff,
pe care Opera Românã Craiova îl anunþã pentru 14 ianuarie,
de la ora 19.00.
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tacolele „Ultimul amant fierbinte”
de Neil Simon (regia: Mircea Corniº-
teanu) – 9 ianuarie, „Sfârºit” de Flo-
rin Lãzãrescu (regia: Leta Popescu)
– 10 ianuarie, „Spargerea” de Rãz-
van Petrescu (regia: Dragoº Muºo-
iu) – 12 ianuarie, ºi „Pescãruºul” de
A.P. Cehov (regia: Yiannis Paraske-
vopoulos) – 14 ºi 15 ianuarie.

Fabrica de povesti
electroColibri se va redeschide

în acest weekend
Teatrul pentru Copii ºi Tineret

„Colibri” îºi aºteaptã cu drag micii
spectatori ºi în ianuarie, cu poveºti
mai vechi sau mai noi, numai bune
de spus cu gerul ºi zãpada bãtând la
uºa primitoarei sãli din Calea Bucu-
reºti nr. 56. Cap de afiº al anului este
„Sarea în bucate” – pe un scenariu
de Valentin Dobrescu, dupã Petre Is-
pirescu, în regia lui Valentin Dobres-
cu ºi scenografia de Mihai Pastra-
magiu, pe muzica lui Alin Macovei-
Moraru. Spectacolul va fi prezentat
sâmbãtã, 9 ianuarie, ora 18.00, ºi îi va
avea în distribuþie pe Ionica Dobres-
cu, Alla Cebotari, Adriana Ioncu, Iu-
lia Cârstea, Cosmin Dolea, Mugur
Prisãcaru ºi Daniel Mirea.

Duminicã, 10 ianuarie, ora 11.00,
copiii pot (re)vedea „ªoricelul ºi
balerina de porþelan” – pe un sce-
nariu de Adriana Stamate, dupã „O
razã de soare” de Al. T. Popescu, în
regia Adrianei Stamate ºi scenogra-
fia lui Eustaþiu Gregorian, pe muzi-
ca lui Alexandru Iosub. În distribu-
þie: Ionica Dobrescu, Alis Ianoº,
Adriana Ioncu, Alla Cebotari, Da-
niel Mirea, Iulia Cârstea ºi Rodica
Prisãcaru.

Programul acestei luni mai cuprin-
de la Teatrul pentru Copii ºi Tineret
„Colibri” spectacolele „Vrãjitorul
din Oz” (16 ianuarie, ora 18.00),
„Prietenii Motanului Încãlþat” (17
ianuarie, ora 11.00), „Ursul pãcãlit
de vulpe” (23 ianuarie, ora 18.00),
„Rãþuºca cea urâtã” (24 ianuarie, ora
11.00), „Albã ca Zãpada” (30 ianua-
rie, ora 18.00) ºi „Invitaþie la joacã”
(31 ianuarie, ora 11.00).

Brahms ºi Dvorak în programul
Concertului de Anul Nou
al Filarmonicii „Oltenia”

A devenit deja tradiþie ca, la înce-
put de an, Filarmonica „Oltenia” sã in-
vite publicul la un concert extraordi-
nar. De aceastã datã, evenimentul va
avea loc luni, 11 ianuarie, de la ora 19.00,
ºi va propune spre audiþie, în inter-
pretarea Orchestrei Simfonice, Con-
certul nr. 2 în Si bemol major pentru
pian ºi orchestrã, op. 83 de Johan-
nes Brahms ºi Simfonia nr. 9 în Mi
minor, op. 95, „Din Lumea Nouã”,
de Antonin Dvorak. La pupitrul diri-
joral se va afla maestrul Cristian
Mandeal, dirijor permanent al Orches-
trei Române de Tineret, unul dintre
cele mai apreciate nume ale universu-
lui muzical românesc de astãzi.

A studiat pianul, compoziþia ºi di-
rijatul la Braºov ºi Bucureºti, urmând
apoi cursurile de mãiestrie ale lui
Herbert von Karajan la Berlin ºi ale
lui Sergiu Celibidache la Munchen.
A colaborat cu orchestre de presti-
giu din toatã lumea (a dirijat în 32 de
þãri ºi în 25 de capitale), cu soliºti de
renume, cu orchestre de tineret (a
condus cursuri de varã ºi a predat
cursuri de mãiestrie). Din 1991 pânã
în 2009 a fost director general al Fi-
larmonicii „George Enescu”, la edi-
þiile din 2001 ºi 2003 fiind ºi director
artistic al Festivalului ºi Concursu-
lui Internaþional „George Enescu”.
De altfel, Cristian Mandeal este cu-

noscut ca promotor al muzicii lui
Enescu, un capitol aparte reprezen-
tându-l capodopera „Oedipe”, diri-
jatã la Opera Naþionalã din Bucureºti,
la Deutsche Oper din Berlin ºi în ver-
siune de operã-concert la Festivalul
Internaþional de la Edinburgh, ediþia
2002. În ianuarie 2005, la Cagliari, a
dirijat premiera italianã ºi primele
ºapte spectacole cu aceeaºi capodo-
perã enescianã.

Solista Concertului de Anul Nou
va fi pianista Oxana Corjos, absol-
ventã a cursurilor Universitãþii de
Muzicã din Capitalã, unde a benefi-

ciat de îndrumarea de excepþie a ma-
estrului Dan Grigore. Consideratã ca
fiind una dintre cele mai importante
prezenþe pianistice ale generaþiei
sale, Oxana Corjos se situeazã prin-
tre puþinii muzicieni români afirmaþi
dupã 1990 cu o activitate concertis-
ticã de anvergurã ºi un repertoriu
impresionant – de la J. S. Bach ºi W.
A. Mozart pânã la S. Rahmaninov ºi
R. Strauss –, fiind apreciatã în mod
special pentru interpretarea celor
douã concerte pentru pian de J.
Brahms. Biletele pentru concert cos-
tã 40 lei ºi, pentru elevi, studenþi,
pensionari, 30 lei.

„Carmina Burana” îl readuce
pe interpretul Cezar Ouatu pe

scena Operei Române Craiova
Interpret de operã, pop-opera ºi

pianist, mai cunoscut în ultima vre-
me datoritã piesei „It’s My Life” cu
care a participat la concursul Euro-
vision 2013 din Malmo (Suedia), Ce-
zar Ouatu este unul dintre soliºtii
care va urca pe scena Operei Româ-

ne Craiova pe 14 ianuarie, de la ora
19.00, pentru interpretarea partiturii
de tenor în cantata profanã „Carmi-
na Burana” de Carl Orff. Regia îi
aparþine lui Francisc Valkay (Timi-
ºoara), scenografia – lui Rãsvan Drã-
gãnescu, iar coregrafia este rezultat
al colaborãrii dintre artiºtii Laurenþiu
Nicu, Eva ªtefãnescu, Nicolae Popa,
Andreea Gheorghe ºi Pavel Uncu.

Îºi dau concursul ºi soliºtii Cristi-
na Oltean (Cluj-Napoca) ºi ªtefan
Ignat (Bucureºti), Orchestra, Corul
ºi Baletul Operei Române Craiova,
sub conducerea muzicalã a maestru-
lui Ivan Iliev (Bulgaria). De aseme-
nea, urcã pe scenã clasa de balet
„Attitude” a Operei Române Craio-
va, în parteneriat cu Asociaþia „I.S.
Drãgulescu” (profesori coordona-

tori: Eva ªtefãnescu ºi Olguþa Ilie),
Corul de copii al Liceului de Arte
„Marin Sorescu” (dirijor: Florian
George Zamfir), Corul de copii al ªco-
lii Generale nr. 39 „Nicolae Bãlces-
cu” (dirijor: Agata Popa), Clubul
Sportiv „Star Dance” Craiova (antre-
nor: Pavel Uncu) ºi Clubul Sportiv
„Academus” – alpinism acrobatic
(preºedinte: Cristian Gunã).

Ampla cantatã scenicã a compo-
zitorului Carl Orff bazatã pe melodii
ºi texte medievale a mai fost prezen-
tatã de Opera Românã Craiova pe 1
iunie 2014, în Piaþa „Mihai Viteazul”,
în încheierea celei de-a XVIII-a edi-
þie a Zilelor Craiovei, sub conduce-
rea muzicalã a dirijorului David Cres-
cenzi (Italia), ca ºi pe 20 iunie 2015,
pe scena instituþiei, în aceeaºi distri-
buþie, sub bagheta dirijoralã a maes-
trului Yishai Steckler (Israel).
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Ministerul Sãnãtãþii din Italia a solicitat o serie
de investigaþii în mai multe spitale din þarã, dupã
ce cinci femei au murit la naºtere, în ºapte zile,
în condiþiile în care Italia se confruntã cu una
dintre cele mai scãzute rate de mortalitate la naº-
tere din lume. Decesele au fost înregistrate în
perioada 25-31 decembrie 2015. Cu toate cã au
cauze explicabile, amplificarea acestor decese în
perioada sãrbãtorilor a ridicat întrebãri în privin-
þa profesionalismului personalului din spitale,
dacã personalul medical este un factor al aces-
tor decese sau dacã mamele mai în vârstã sunt
suficient monitorizate în privinþa prevenirii unor
factori letali. Ultimul caz de deces la naºtere este
cel al Giovannei Lazzari, în vârstã de 29 de ani,
mamã a doi copii, care era însãrcinatã în opt

Ion Sturza renunþã
la sarcina învestirii
Guvernului
Republicii Moldova

Premierul-desemnat Ion
Sturza a confirmat cã renunþã
la sarcina învestirii Cabinetu-
lui sãu, denunþând lipsa
susþinerii pentru un guvern
proeuropean, dupã ce în
Parlamentul Republicii
Moldova nu s-a întrunit
cvorumul. “Am vãzut în direct
cine ºi ce poziþie are vizavi de
un proces privind votarea unui
guvern proeuropean. Lipsa de
cvorum nu ne-a permis sã
prezentãm programul de
guvernare. Prin acest exerci-
þiu, mandatul meu a fost
finalizat”, a declarat Ion
Sturza. ªedinþa specialã a
Parlamentului Republicii
Moldova pentru votul în cazul
Guvernului premierului Ion
Sturza a fost suspendatã, din
cauza lipsei cvorumului.
Parlamentul de la Chiºinãu
urma sã acorde ieri votul în
cazul Cabinetului propus de
premierul Ion Sturza. Însã, la
ºedinþa specialã au venit doar
47 de parlamentari din totalul
de 101. “Voi avea acum o
întâlnire cu preºedintele
Nicolae Timofti unde, simbo-
lic spus, voi preda mandatul.
Eu am mizat cã va fi cvorum.
Am considerat cã deputaþii
trebuie sã-ºi îndeplineascã
funcþiile”, a declarat Sturza.
“Vã promit cã discursul meu
care urma sã fie spus în
Parlament va fi public. Voi
continua sã colaborez cu
societatea civilã ºi mass-media
în aceeaºi formulã de maximã
deschidere. Astãzi am fost
surprins sã-l vãd pe domnul
Marian Lupu în salã. Absenþa
unor deputaþi din Partidul
Democrat a fost regizatã. Am o
întâlnire cu domnul preºedin-
te, dupã care îmi voi continua
viaþa de cetãþean. De la
tribuna centralã a Parlamen-
tului astãzi, cobor în stradã”, a
adãugat Sturza.

Atac sinucigaº
la un punct
de control din capi-
tala Afganistanului

Un terorist s-a aruncat în
aer, ieri, în apropierea unui
punct de control militar situat
la periferia oraºului Kabul.
Teroristul a fost observat de
militari în timp ce se apropia
de punctul de control. Forþele
de ordine afgane au deschis
focul spre el, iar bãrbatul s-a
aruncat în aer, murind pe loc.
Atentatul, care nu s-a soldat
cu alte victime, nu a fost încã
revendicat. În ultimele zile, în
capitala Afganistanului au
avut loc numeroase atentate,
unul vizând un restaurant
frecventat de strãini, soldat cu
moartea unui copil de 12 ani
ºi a unui agent de pazã.

Premierul danez, Lars Lokke Ras-
mussen, a anunþat, ieri, cã Danemar-
ca introduce controale temporare la
frontiera cu Germania, la câteva ore
dupã ce în Suedia au intrat în vigoare
controalele de identificare a persoa-
nelor care intrã pe teritoriul þãrii. Con-
troalele la frontiera cu Germania sunt
temporare, a indicat Rasmussen, deºi
nu a precizat exact pentru cât timp
vor fi menþinute. “Introducem con-
troale temporare la frontierã (cu Ger-
mania), dar într-un mod adecvat”, a
declarat premierul danez, adãugând cã
aceste controale nu vor pune proble-
me cetãþenilor danezi sau germani
“obiºnuiþi” dacã doresc sã traverseze
graniþa. “Dacã Uniunea Europeanã nu
poate sã-ºi protejeze frontierele exter-
ne, ºi mai multe þãri vor fi forþate sã introducã
la graniþe controale temporare”, a avertizat Ras-
mussen, explicând cã decizia de ieri a fost luatã
ca reacþie la hotãrârea Suediei de a introduce
controale de identificare la frontiera celor douã
state. Tot ieri, Suedia a anunþat intrarea în vi-
goare a unui sistem privind controale de identi-
ficare a persoanelor care intrã în þarã din Dane-
marca, într-o încercare de a limita numãrul de

imigranþi din þarã. Cãlãtorii vor trebui sã pre-
zinte un document de identificare pentru a fi
lãsaþi sã treacã mai departe, în zona de trecere
a Podului Öresund, principala poartã de intrare
a refugiaþilor în þarã, care face legãtura între
Suedia ºi aeroportul din Copenhaga. Controa-
lele au intrat în vigoare, începând de la miezul
nopþii de duminicã spre luni, în Gara danezã
Kastrup ºi pe aeroportul din Copenhaga, de unde

pleacã trenuri care traverseazã Podul
Öresund cãtre Suedia. Au fost instala-
te aproximativ 30 de puncte de trece-
re.Toþi cãlãtorii care doresc sã ajungã
în Suedia trebuie sã prezinte un docu-
ment de identitate - paºaport, card na-
þional de identitate, permis de condu-
cere. Aceastã mãsurã vizeazã, de ase-
menea, feriboturile care traverseazã
Strâmtoarea Öresund. Începând de
ieri, companiile de transport vor fi
amendate dacã pasagerii intrã în Su-
edia fãrã un act de identificare foto.
Ministrul suedez al Infrastructurii,
Anna Johansson, a anunþat în decem-
brie cã operatorii de transport care
nu respectã aceste cerinþe pot fi
amendaþi cu pânã la 50.000 de co-
roane suedeze (5.400 euro). La scurt

timp dupã ce Suedia a anunþat implementa-
rea acestei mãsuri, un purtãtor de cuvânt al
Germaniei a declarat cã zona Schengen “este
în pericol”. Suedia se confruntã cu cel mai
mare numãr de imigranþi dintre statele euro-
pene, dupã Germania. Aproximatv 160.000
de solicitãri de azil au fost depuse în Suedia
în 2015, cei mai mulþi solicitanþi fiind refu-
giaþi sirieni, irakieni sau afgani.

Numãrul angajaþilor atinge un nivel record în Germania
Numãrul de persoane angajate

a crescut în Germania la cel mai
ridicat nivel de la reunificarea þãrii
în 1990, evoluþia fiind susþinutã de
situaþia bunã a economiei ºi de aflu-
xul mare de muncitori veniþi din
afara þãrii, precum cei din Româ-
nia ºi Bulgaria, dar ºi din Grecia,
Portugalia ºi Spania. Aproximativ
43 de milioane de persoane au avut
anul trecut loc de muncã în cea

mai mare economie a Europei, în
urcare cu 0,8% faþã de anul pre-
cedent. Astfel, 2015 a devenit al
12-lea an de creºtere consecutivã,
potrivit datelor Biroului Federal de
Statisticã. De asemenea, tot mai
multe persoane care locuiau deja
în Germania ºi-au gãsit slujbe, be-
neficiind de îmbunãtãþirea situaþiei
economiei. Potrivit statisticii ger-
mane, numãrul de angajaþi a cres-

cut în urma intrãrii pe piaþa mun-
cii de persoane provenite din estul
Europei, inclusiv România, Bulga-
ria ºi Croaþia, dar ºi din þãrile lovi-
te puternic de crizã, precum Gre-
cia, Portugalia ºi Spania. Rata
ºomajului s-a situat în cea mai mare
parte a anului trecut aproape de
minimul istoric, iar în luna noiem-
brie se afla la 6,3%. Croaþii pot lu-
cra fãrã restricþii în Germania în-

cepând din luna iulie, în timp ce
pentru români ºi bulgari acestea au
fost ridicate în totalitate în 2014.
Germania a înregistrat anul trecut
un numãr record de imigranþi (din
afara UE), de 1,09 milioane. Mulþi
dintre aceºtia nu ºi-au gãsit încã un
loc de muncã, iar o corelaþie între
aceºtia ºi numãrul de persoane an-
gajate este foarte redusã, a afirmat
un oficial al statisticii germane.

Anchete în spitale din Italia, dupã ce cinci
femei au murit la naºtere într-o sãptãmânã

luni. Ea a murit în Ajunul Anului Nou, în Brescia,
din nordul Italiei, la o zi dupã ce a ajuns la urgen-
þe cu febrã mare ºi simptome de gastroenteritã,
potrivit partenerului ei, Roberto Coppini. Pe mã-
surã ce starea acesteia s-a înrãutãþit, medicii au
încercat o naºtere prin cezarianã, dar nu au reu-
ºit sã salveze nici mama, nici fãtul. “În câteva
ore, am pierdut un bebeluº ºi o mamã unicã.
Cineva trebuie sã-mi explice exact ce s-a întâm-
plat”, a declarat Coppini reporterilor. “Giovanna
mi-a trimis un SMS în timpul nopþii în care mi-
a zis cã are dureri mari, dar cã medicii nu-i acor-
dã atenþie. Trebuia sã împlineascã 30 de ani pe
1 ianuarie. Era tânãrã ºi sãnãtoasã”, a comple-
tat Coppini. Ministrul italian al Sãnãtãþii, Beatri-
ce Lorenzin, a numit o echipã de specialiºti pen-

tru a investiga ceea ce s-a în-
tâmplat în clinica medicalã din
Brescia ºi alte trei spitale în pri-
vinþa celor patru cazuri fatale.
“Încercãm sã descoperim dacã
au fost urmate procedurile me-
dicale recomandate sau dacã a
fost vorba de niºte deficienþe
organizaþionale”, a precizat Lo-
rezin. “Prioritatea este sã iden-
tificãm orice eroare comisã ºi
sã prevenim alte tragedii”, a in-
dicat ministrul italian. În alte
douã cazuri, ambele mame de
35, respectiv 39 de ani, au mu-
rit dupã ce au intrat în stop car-

diorespirator în timpul naºterilor, potrivit pre-
sei italiene. Anna Massignan, un medic în vâr-
stã de 34 de ani din Lonigo, a murit în prima zi
de Crãciun, dupã ce a intrat în stop cardiores-
pirator în timpul operaþiei de cezarianã. Femeia
era însãrcinatã în opt luni ºi ajunsese la spital
dupã un episod de leºin acasã. Fiul sãu a fost
nãscut viu, dar a murit la câteva ore de la naº-
tere. Singurul caz care nu este investigat este
cel al unei femei de 23 de ani din Foggia, suful
Italiei, care a murit subit acasã, fiind în apro-
pierea termenului de naºtere. Doctorii au reali-
zat postmortem o operaþie de cezarianã ºi au
reuºit sã salveze fetiþa acesteia. Deºi toate aceste
cazuri par sã aibã cauze explicabile, un gineco-
log italian a atras atenþia asupra faptului cã existã
posibilitatea ca victimele sã fi plãtit preþul unui
screening inadecvat pentru riscul de trombozã
sau pentru depistarea problemelor cardiace în
timpul ultimelor etape ale sarcinii. “Prin controale
preventive, putem salva atât de multe femei în
sala de naºtere”, a precizat Rosalba Paesano, pro-
fesor în domeniul ginecologiei la Universitatea
La Sapienza din Roma. “Dar Ministerul Sãnãtãþii
susþine cã nu sunt obligatorii, în realitate, deoa-
rece costã foarte mult. Procedurile pe care le
folosim sunt învechite”, a explicat Paesano. Po-
trivit Bãncii Mondiale, Italia a avut o medie de
patru de naºteri prin decese la naºtere a mame-
lor la 100.000 de nãscuþi vii 2004, fiind una din-
tre primele zece þãri sigure pentru ca o femeie sã
nascã un copil.
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Anunþul tãu!
SAKI Nour Bakhsh pentru

SC Farsco Service SRL anun-
þã publicul interesat asupra luã-
rii deciziei etapei de încadrare
de cãtre APM Dolj- nu este ne-
cesarã efectuarea evaluãrii im-
pactului asupra mediului ºi nu
este necesarã efectuarea eva-
luãrii adecvate în cadrul proce-
durilor de evaluare a impactu-
lui asupra mediului ºi de eva-
luare adecvatã pentru proiec-
tul „Amplasare staþie distribu-
þie gaz lichefiat- GPL” propus
a fi amplasat în Municipiul Cra-
iova, Str. Severinului, nr. 7I, Ju-
deþul Dolj, titular Saki Nour
Bakhsh pentru SC Farsco Ser-
vice SRL. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, Strada
Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-
V, între orele 09.00-14.00, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de
internet: www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înain-
ta comentarii/observaþii la pro-
iectul deciziei de încadrare
pânã la data de 10.01.2016 (în
termen de 5 zile de la afiºare).

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.

Serviciul Extern de
Prevenire ºi Protecþie
angajeazã personal
calificat (bãrbat): curs
SSM minim 80 ore ºi
curs Cadru Tehnic
PSI. Posesor permis
conducere cat. B

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
-  viþei cu greutatea

între 100 - 400 Kg.
Informaþii supli-

mentare la telefon:
0251417534.

ANUNT

        Primãria comunei Rast, judeþul
Dolj organizeazã concurs pentru ocupa-
rea unui post de ºofer microbuz ºcolar.

       Concursul se organizeazã în inter-
valul 05.02-08.02.2016 la sediul primã-
riei Rast, astfel, în data de 05.02 2016,
ora 10:00 probã scrisã ºi în data de
08.02.2016,orele 10:00 interviul.

        Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune în termen de 20 de zile de
la data publicãrii în ziar, la Primãria
Rast(05.02. 2016 - data publicãrii).

        Condiþii de participare:
- studii profesionale, profilul mecanic;
- vechime minimum 10 ani;
- permis de conducere categoria DE.

       Relaþii suplimentare la sediul in-
stituþiei sau la telefon:0251/324001.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

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.
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ROMANIA

JUDEÞUL DOLJ
COMUNA MOÞÃÞEI

Str Calea Unirii, nr 139
Tel.: (+04) 0251/326.211, Fax.(+04) 0251/326.340

Nr.7707/ 30.12.2015.
ANUNT

PRIVIND DESFÃªURAREA EXAMENULUI /CONCURSULUI DE RECRUUTARE DIN DATA DE
28.01.2016, ORA 10.00

Primãria Comunei Moþãþei , judeþul Dolj cu sediul în comuna Moþãþei, str Calea Unirii, nr
139, organizeazã în data de 28.01.2016, ora 10.00, concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadã
nedeterminatã a funcþiei contractuale, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moþãþei,
dupã cum urmeazã:

- ºofer II- (microbuz scolar)- Serviciul public de alimentare cu apã,gospodãrie comunalã, deservire;
         Data susþinerii examenului/concursului:
- 28 ianuarie 2016- ora 10.00= proba scrisã
- 29 ianuarie 2016- ora 10.00= interviul.
Examenul/concursul va avea loc la sediul instituþiei din str. Calea Unirii nr.139, comuna Moþãþei
Dosarele de înscriere se pot depune la sediul instituþiei în termen de 10 zile lucrãtoare de la data afiºãrii

anunþului pentru ocuparea unui post vacant.
    CONDIÞII DE PARTICIPARE :
  Condiþii generale :
 Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute de art. 3 al Regulamentului – cadru

aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
respectiv :

a) are cetãþenie românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparþinând
Spaþiului Economic European ºi domiciliul iîn România ;

b) cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit ;
c) are varsta minimã reglementatã de prevederile legale ;
d) are capacitate deplinã de exercitiu ;
e) are o stare de sanãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazaã, atestatã pe baza adeve-

rinþei medicale eliberatã de medicul de familie sau de unitãþile sanitare abilitate ;
f) îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice potrivit cerinþelor

postului scos la concurs ;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii, contra statului ori

contra autoritãþii, de serviciu sau în legaturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor
fapte de corupþie sau a unei infracþiuni sãvârºite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea
funcþiei, cu excepþia situaþiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiþii specifice :pentru funcþia contractualã de ºofer II (microbuz scolar) – Serviciul public de
alimentare cu apã,gospodãrie comunalã,deservire;

1. studii gimnaziale sau mediicu/fara diplomã de bacalaureat ;
2. posesor permis de conducere categoria D ;
3. atestat profesional transport public de persoane, în termen de valabilitate ;
4. posesor cartelã tahograficã ;
5. aviz psihologic de la cabinet autorizat ministerului transporturilor.

  DOSAR DE INSCRIERE pentru concursul de recrutare va cuprinde urmãtoarele documente, conform
art.6  al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzator funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice :

1. cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãþii sau instituþiei publice organizatoare ;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz ;
3. copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor ºi ale altor acte care atestã efectuarea unor

specializãri, precum ºi copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiþiilor specifice ale postului solicitate
de autoritate sau instituþia publicã ;

4. carnetul de muncã, sau dupã caz, adeverinþe care atestã vechimea în muncã, în meserie ºi/sau în
specialitatea studiilor, în copie ;

5. cazier judiciar sau o declaraþie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sa-l facã
incompatibil cu funcþia pentru care candideazã;

6. adeverinþã medicalã care sã ateste starea de sanãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel puþin 6 luni
anterior derulãrii concursului de cãtre medical de familie al candidatului sau de cãtre unitãþile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae

Anexa la Anuntul nr.7707 din 30.12.2015

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul/examenul de recrutare – ºofer (microbuz ºcolar), treaptã profesionalã
II- Serviciul public de alimentare cu apã,gospodãrie comunalã,deservire;

1. Ordonanþa de urgentã nr.195/2002 privind circulaþia pe drumurile publice, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare ;

2. Legea nr 319/2006 a securitãþii ºi sãnãtatii în muncã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ;
3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduitã a personalului contractual din autoritãþile ºi instituþiile

publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ;
4. H.G nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guver-

nului nr. 195/2002 privind circulaþia pe drumurile publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ;

 Adeverinþã care atestã stare de sãnãtate conþine, în clar, numãrul, data, numele emitentului ºi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãþii.

 In cazul în care candidatul depune o declaraþie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale, în
cazul în care este declarat admis la selecþia dosarelor, acesta are obligaþia de a completã dosarul de
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãºurãrii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii ºi carnetul de muncã sau, dupã caz,
adeverinþele care atestã vechimea în muncã vor fi prezentate ºi în original în vederea verificãrii conformitãþii
copiilor cu acestea.

 Relaþii suplimentare se obþin la sediul Primãriei Moþãþei, judeþul Dolj, telefon 0251/326211
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OFERTE SERVICIU
ANGAJEZ VÂNZÃ-
TOARE ELECTRO-
PARC MALL. Telefon:
0771/780.018.
MENAJERÃ 1 zi / sãp-
tãmânã. Telefon:
0745/183.785.

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
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Pregãtesc studenþi -
elevi la contabilita-
te. Telefon: 0722/
943.220.
Þin evidenþã con-
tab i lã .  Te le fon :
0 7 2 2 / 9 4 3 . 2 2 0 ;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere- Sinaia, etaj 1,
îmbunãtãþit. Telefon:
0722/963.871

Amaradiei 2 came-
re  decomandate
e ta j  1 .  Te le fon :
0763/857.756.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10
- Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
HOTEL central, Craio-
va, 3 stele. Telefon:
0723/700.365.

Vând sau schimb cu o
camerã cãmin Craio-
va, casã locuibilã co-
muna Periºor + depen-
dinþe, apã curentã, ca-
nalizare la poartã, te-
ren 5500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã nouã Bor-
dei cu 700 m teren
vie, pomi sau schimb
cu apartament + dife-
renþa. Telefon: 0752/
641.487.
VÂND urgent casã Ca-
targiu, 45.000 Euro. Te-
lefon: 0722/297.009.
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.

Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.
Vând casã boiereascã
mare - central, preta-
bilã clinicã, pensiune,
firmã. Telefon: 0741/
219.483.

TERENURI
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000
Euro. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/ 563.640.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon:
0766/568.412.
Vând teren intravi-
lan 2800 mp în Cra-
iova. Telefon: 0722/
943.220.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru fãcut.
Telefon: 0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 0744/780.550.
Vând Dacia 1310. Te-
lefon: 0770/333.559;
0351/401.251.
VÂND Dacia 1300. Te-
lefon: 0754/051.988.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã,
superîntreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent,
fãrã nici un defect.
Telefon: 0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fa-
bricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electrice; In-
chidere centralizata;
ABS; Servodirectie; Xe-
non; - Interior recaro;
Pret 2700 Euro, nego-
ciabil. Relatii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Avantajos calorifer din
fontã, jenþi cu pneuri
pentru Dacia ºi canis-
tre. Telefon: 0251/
416.455.
VÂND 40 de capre,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0747/963.794.
Vând mixer cofetãrie
(PLANETARIA) 3 funcþii
marcã Germanã. Tele-
fon: 0752/236.667.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi su-
prapuse, bocanci din
piele mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
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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:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
cu sediul în Calafat,  jud. Dolj,  str. T. Vladimirescu, nr. 24

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a
spaþiilor – standurilor nr. 4 ºi 24  situate în Piaþa Industrialã din
municipiul Calafat, str. 22 Decembrie, nr 38 A, jud. Dolj, în
urmãtoarele condiþii:
 preþul de pornire al licitaþiei este de 8 euro (echivalent lei)/

mp de stand/lunã;
 perioda de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
 participanþii  la licitaþie trebuie  sã  facã dovada achitãrii

la zi a taxelor ºi impozitelor la bugetul  local ºi bugetul consoli-
dat al statului;
 taxa de participare la licitaþie: 100 lei;
 garanþia de participare la licitaþie: 500 lei;
 caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare participã-

rii la licitaþie se obþin  de la sediul D.S.U.P. Calafat.
 persoanele care participã la licitaþie, pot licita numai pen-

tru un singur stand.

Licitaþiile vor avea loc la data de 18.01.2015, orele 1100, 1130,
iar înscrierea se va face pânã la data de 18.01.2015, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/333016.

Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete ,pan-
tofi militari noi piele
negru, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii prin televo-
zor, telefon Eboda si-
gilat, piei bovinã ºi
oaie vopsite. Telefon:
0735/ 445.339.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi cu
buºon de aerisire - 10
lei elementul. Telefon:
0351/800.654.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu
3 roþi - 60 lei negocia-
bil, cãruþ copil sport -
50 lei. Telefon: 0351/
181.202.

Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj
5 litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând sãpun de casã
5 lei / Kg, cruce de
marmurã 1200/100 -
scrisã - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând clasoare cu tim-
bre pentru copiii. Tele-
fon: 0729/684.222.
Vând canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucãtã-
rie, servantã, bibliotecã,
aragaz, frigider, masã,
scaune, saltea copil
relaxa. 0770/298.240.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.

Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Telefon:
0770/687.430.
Vând 3 locuri de veci
în cimitirul Sineasca. Te-
lefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimen-
siunile 185/65/14, 125
lei bucata. Telefon:
0720/880.474.
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte su-
prapuse, lucrare mar-
murã. Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor
color Philips 100 lei,
bicicletã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Roma-
neºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circular.
Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.

Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Cort 4 persoane,
douã compartimente
ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã
îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã fri-
gorificã 5 sertare. Te-
lefon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500
W, sobã teracotã cu
toate furniturile, Tv
color D- 1x2 Cm. Te-
lefon: 0768/083.789.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.

Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri, ca-
lorifere fontã, televizor
color, preþuri mici. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungu-
reni Telefon: 0769/
669.736.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculp-
tat. Telefon: 0769/
360.741.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închir iez aparta-
ment mobilat Valea
Roºie. Telefon:
0351/433.875
MATRIMONIALE
Domn serios cu lo-
cuinþã lângã Craiova
caut doamnã serioa-
sã pentru prietenie,
cãsãtorie. Telefon:
0763/722.683

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
PIERDUT Carnet de
student eliberat de UMF
Craiova pe numele PAN-
DIA IONELA AIDA. Se
declarã nul.
ODOR DUMITRU I.I.
F16/ 531/ 2008 anunþã
pierderea certificatului con-
statator nr.26107 din
30.05.2008. Se declarã nul.
COMEMORÃRI

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

Dumnezeu sã aibã gri-
jã de sufletul lui. Soþia
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

IANUARIE
11 – FOTBAL: Gala FIFA pentru decernarea Balo-

nului de Aur, la Zurich (Elveþia).
16 ianuarie-7 februarie – FOTBAL – Cupa Africii

pe Naþiuni, în Rwanda.
17-31 — HANDBAL: Campionatul mondial mas-

culin, în Polonia.
18-23 — POLO PE APÃ: Campionatele Europene

la Belgrad (Serbia), feminin ºi masculin.
18-31 — TENIS: Australian Open, la Melbourne.
22-24 — AUTO Raliul de la Monte Carlo (Franþa).
25-31 — PATINAJ ARTISTIC: Campionatele Eu-

ropene, la Bratislava (Slovacia).

FEBRUARIE
4 – BASCHET: All Star Game în NBA, la Toronto

(Canada).
7 – FOTBAL AMERICAN: Super Bowl, la Santa

Clara (SUA).
12-21: Jocurile Olimpice de iarnã ale Tineretului, la

Lillehammer (Norvegia).
26 — FOTBAL: Alegeri pentru funcþia de preºe-

dinte al FIFA, la Zurich
28 februarie-6 martie – TENIS DE MASÃ: Cam-

pionatele Mondiale pe echipe, la Kuala Lumpur
(Malaezia)

MARTIE
4-6 – PATINAJ VITEZÃ: Campionatele Mondia-

le, la Hamburg (Germania).
7-20 — TENIS: Turneul Masters 1.000 ATP/WTA

Premier de la Indian Wells (California/SUA)
8-13 – LUPTE: Campionatele Europene, la Riga

Jocurile Olimpice de la Rio, dar ºi EuropeanulJocurile Olimpice de la Rio, dar ºi EuropeanulJocurile Olimpice de la Rio, dar ºi EuropeanulJocurile Olimpice de la Rio, dar ºi EuropeanulJocurile Olimpice de la Rio, dar ºi Europeanul
de fotbal din Franþa þin capul de afiº în 2016de fotbal din Franþa þin capul de afiº în 2016de fotbal din Franþa þin capul de afiº în 2016de fotbal din Franþa þin capul de afiº în 2016de fotbal din Franþa þin capul de afiº în 2016

Evenimentul anului 2016 va
fi, fãrã îndoialã, ediþia a 31-a a
Jocurilor Olimpice de la Rio de
Janeiro, care se va disputa în-
tre 5 ºi 21 august. Peste 10.000
de sportivi din 206 þãri se vor
întrece în 28 de sporturi ºi 41
de discipline. România va avea
o delegaþie mult mai micã de-
cât la ediþiile anterioare. În cel
mai bun caz, în jurul a 80 de
sportivi vor intra în competiþie.
Totul depinde în mare mãsurã
de echipa femininã de handbal,
care pentru a merge în Brazilia
trebuie sã treacã de un turneu

preolimpic (17/20 martie; în
Danemarca).

Premergãtor JO, Europeanul
de fotbal din Franþa (10 iunie/
10 iulie) va acapara toatã aten-
þia, mai ales cã va participa ºi
România. Tricolorii vor avea ºi
privilegiul, pentru prima datã în
istorie, sã deschidã balul, con-
tra “cocoºilor” lui Deschamps.
În plus, în toamnã, naþionala
noastrã porneºte în prelimina-
riile pentru CM 2018. Vom dis-
puta 4 meciuri în 2016: acasã cu
Muntenegru ºi Polonia, depla-
sãri în Armenia ºi Kazahstan.

Cele mai importante evenimente sportive ale acestui an
(Letonia).

17-20 — ATLETISM: Campionatele Mondiale de
salã, la Portland (SUA).

17-20 - HANDBAL: Turnee feminine de calificare
la JO 2016.

21 martie-3 aprilie – TENIS: turneul Masters 1000
ATP/WTA Premier de la Miami (Florida).

28 martie-3 aprilie – PATINAJ ARTISTIC: Cam-
pionatele Mondiale, la Boston (SUA)

APRILIE
1-4 – GIMNASTICÃ ACROBATICÃ: Campiona-

tele Mondiale, la Putian (China).
8-16 - HALTERE: Campionatele Europene, la For-

de (Norvegia).
9-17 – TENIS: Turneul ATP Masters 1.000 de la

Monte Carlo.
15-17 – BASCHET: Turneul Final Four la feminin

al Euroligii.
16-17 — VOLEI: Turneul Final Four la masculin al

Ligii Campionilor.
21-24 – JUDO: Campionatele Europene, la Kazan

(Rusia).
26-27 — SCRIMÃ: Campionatele Mondiale de

floretã femininã ºi sabie masculin pe echipe, la Rio
(Brazilia).

MAI
2-8 – TENIS: Turneul ATP Masters 1.000 de la

Madrid (Spania).
4-22 – HOCHEI PE GHEAÞÃ: Campionatele Mon-

diale, la Sankt Petersburg (Rusia).
6-8 – CANOTAJ: Campionatele Europene, la Bran-

denburg (Germania)
7-8 – HANDBAL: Turneul Final Four la feminin al

Ligii Campionilor.
9-15 — TENIS: Turneul ATP Masters 1.000 de la

Roma (Italia).
13-15 – BASCHET: Turneul Final Four la mascu-

lin al Euroligii, la Berlin (Germania).
18 – FOTBAL: Europa League, finala, la Basel

(Elveþia).
22 mai-5 iunie – TENIS: Turneul de la Roland Gar-

ros (Paris/Franþa).
25-29 – GIMNASTICÃ ARTISTICÃ: Campiona-

tele Europene masculine, la Berna (Elveþia).
26 - FOTBAL: Finala Ligii Campionilor la feminin,

la Reggio Emilia (Italia).
28 – FOTBAL: Finala Ligii Campionilor, la Milano

(Italia).
28-29 – HANDBAL: Turneul Final Four al Ligii

Campionilor la masculin, la Koln (Germania).

IUNIE
1-5 – GIMNASTICÃ ARTISTICÃ: Campionatele

Europene feminine, la Berna (Elveþia)
3-26 – FOTBAL: Ediþia centenarã a competiþiei

Copa America, în SUA.
7-25 – RUGBY: Campionatul Mondial Under-20,

în Anglia.
10 iunie-10 iulie – FOTBAL: EURO 2016, în Fran-

þa.
13-19 – GIMNSATICÃ RITMICÃ: Campionatele

Europene, la Holon (Israel).
20-25 – SCRIMÃ: Campionatele Europene, la To-

run (Polonia).

27 iunie-10 iulie — TENIS: Turneul de la Wimble-
don (Londra/Regatul Unit).

IULIE
2-24 – CICLISM: Turul Franþei.

AUGUST
5-21 – JOCURILE OLIMPICE DE VARÃ, la Rio de

Janeiro (Brazilia).
22 august-13 septembrie – CICLISM: Turul Spa-

niei.
29 august-11 septembrie – TENIS: Turneul de la

US Open (New York/SUA).

SEPTEMBRIE
16-18 – Tenis: semifinalele Cupei Davis.

OCTOMBRIE
18-23 – TENIS DE MASÃ: Europenele de la Bu-

dapesta (Ungaria).
24-30 – TENIS: Turneul Campioanelor, la Singa-

pore.
31 octombrie-6 noiembrie: TENIS: Turneul Mas-

ters 1000 de la Paris-Bercy (Franþa).

NOIEMBRIE
12-13 – TENIS: Finala FED Cup.
13-20 – TENIS: Turneul Campionilor, la Londra

(Regatul Unit).
25-27 – TENIS: Finala Cupei Davis.

DECEMBRIE
4-18 – HANDBAL: Europenele feminine, în Suedia.

Calificatã direct în turul secund a tur-
neului de la Brisbane (Australia), Simona
Halep, principalã favoritã ºi numãrul doi
mondial, se va duela cu bielorusa Victo-
ria Azarenka (22 WTA), trimfãtoare facil,
ieri, în faþa rusoiacei Elena Vesnina (115
WTA), scor 6-2, 6-0

Halep ºi Azaranka, fost lider mondial,
s-au întâlnit de trei ori pânã acum, român-
ca impunîndu-se doar o datã. Chiar în ul-
timul meci, unul dintre cele mai spectacu-

DIGI SPORT 1
22:00 – FOTBAL Anglia – Cupa Ligii: Stoke City

– Liverpool.
DIGI SPORT 2
7:00, 8.00 – TENIS – Cupa Hopman, în Australia:

Cehia – Ucraina / 11:30, 13:30, 15:30 – TENIS –
Cupa Hopman: Australia Gold – Statele Unite / 18:00
– BASCHET (M) – Cupa României: BCM-U Piteºti –
U-BT Cluj / 19:45 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:
CSM Bucureºti – CS Mãgura Cisnãdie / 21:45 –
FOTBAL Italia – Serie A: Genoa – Sampdoria / 4:00,
6.00 – TENIS – Cupa Hopman: Franþa – Germania.

DOLCE SPORT 1
11:00, 6:00 – TENIS (F) – Turneul de la Brisba-

ne, în Australia.
EUROSPORT 1
11:00, 13:45 – SCHI ALPIN (F) – Cupa Mondia-

lã, la Santa Caterina, în Italia / 15:30 – SCHI FOND
(M, F) – Cupa Mondialã – Turul de schi, la Ober-
stdorf, în Germania / 17:45 – SÃRITURI CU
SCHIURILE – Cupa Mondialã – Turneul celor patru
trambuline, la Bischofshofen, în Austria / 20:00,
21:35 – DARTS – Campionatul Mondial, la Frimley
Green, în Regatul Unit.

EUROSPORT 2
14:30 – TENIS (M) – Turneul de la Doha, în

Qatar / 21:00 – BASCHET – Eurocupa: Ludwig-
sburg – Stelmet Zielona Gora / 23:00 – DARTS –
Campionatul Mondial, la Frimley Green, în Regatul
Unit.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Federaþia Internaþionalã de Istorie ºi Statisticã a Fotbalului: Luis Enrique, cel mai bun
antrenor în 2015. Messi, cel mai bun playmaker
Tehnicianul echipei FC Barcelona,

Luis Enrique, a fost desemnat cel mai
bun antrenor al anului 2015, iar elevul
sãu, argentinianul Lionel Messi, cel mai
bun playmaker, într-un sondaj dat pu-
blicitãþii, ieri, de Federaþia Internaþiona-
lã de Istorie ºi Statisticã a Fotbalului
(IFFHS).

Luis Enrique, care a câºtigat cinci tro-
fee cu gruparea catalanã anul trecut, a
acumulat 165 de puncte, fiind urmat de
Josep Guardiola (Bayern Munchen), cu

86 de puncte, ºi de Massimiliano Al-
legri (Juventus), cu 43 de puncte.

Messi, pentru prima datã câºtigãtor
în sondajul IFFHS, a primit 168 de punc-
te, fiind urmat de coechipierul sãu An-
dres Iniesta, cu 91 de puncte, ºi de ita-
lianul Andrea Pirlo, cu 54 de puncte.

Cel mai bun arbitru în 2015 a fost ales
italianul Nicola Rizzoli, care, cu 80 de
puncte, i-a devansat pe Martin Atkin-
son (Anglia – 72 puncte) ºi pe Cuneyt
Cakir (Turcia – 71 puncte).

loase din 2015, scor 6-3, 4-6, 6-4.în sfertu-
rile de la US Open. Cât o priveºte pe ex-
sovieticã, aceasta câºtigase ambele dis-
pute în 2016, în optimi la Linz ºi la Doha,
6-1, 6-1, respectiv 6-3, 6-1.

Cel mai probabil, partida va avea loc
mâine, organizatorii neanunþând pânã la
închiderea ediþiei ziua sau ora de dispu-
tare.

Turneul de la Brisbane este transmis
în direct de canalele Dolce Sport.

Rivalã de top pentru Halep,
în primul meci al anului
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La începutul lui 2016, situaþia
ªtiinþei pare sã fie extrem de deli-
catã. Acþionarul Mihai Rotaru dã
semne cã nu mai este dispus sã in-
vesteascã, strategia fiind ca echipa
sã se autofinanþeze, iar dupã rata-
rea play-off-ului, bugetul s-a sub-
þiat dramatic. În aceste condiþii,
acesta ar fi completat din vânzarea
unor jucãtori, iar altora li s-ar putea
rezilia contractele, îndeosebi celor
mai bine plãtiþi. Potrivit DigiSport,
Gigi Becali a avut o discuþie cu Mi-
hai Rotaru, oferindu-i 1,5 milioane
de euro pentru Andrei Ivan, atacan-
tul care ieri a împlinit 19 ani. Finan-
þatorul Stelei i-ar mai dori pe Vãtã-
jelu, Mateiu ºi Bancu, pentru care
ar plãti încã 1 milion de euro. Tot-
odatã, conform sursei citate, clu-

Soluþia lui Felix Grigore pentru
perioada de un an în care Univer-
sitatea nu are dreptul de a legitima
jucãtori: promovarea tinerilor de la
echipa-satelit. Numai cã de la o
echipã care se zbate în subsolul
ierarhiei Ligii a 3-a nu prea ar fi
soluþii. Mai mult, „vârfurile” de la
juniori, care au efectuat antrena-
mente cu prima echipã, sunt de
fapt niºte mercenari, ca ºi Felix
Grigore. Doi dintre jucãtorii care
efectueazã antrenamente cu prima
echipã a ªtiinþei, Jurj ºi Hreniuc,
sunt fani declaraþi ai marilor rivale
din Bucureºti, Steaua ºi Dinamo.
Cei doi nu se sfiesc sã-ºi afiºeze
simpatia pentru aceste grupãri pe
site-urile de socializare, stârnind
mânia fanilor olteni. Jurj ºi familia
sa apãreau într-o fotografie pe fa-
cebook chiar în ziua meciului din-
tre FCSB ºi Universitatea Craiova,
însoþitã de un mesaj de felicitãri
scris de tatãl lui Jurj pentru Re-
ghecampf ºi Papp, acesta din urmã
marcând în poarta Craiovei!

În preajma Sãrbãtãrorilor, un alt

Sursã foto:
craiova-maxima.ro

Cu Felix în frunte, avem trãdãri multe

Juniorii Craiovei, fani afiºaþiJuniorii Craiovei, fani afiºaþiJuniorii Craiovei, fani afiºaþiJuniorii Craiovei, fani afiºaþiJuniorii Craiovei, fani afiºaþi
ai rivalelor Steaua ºi Dinamo!!!ai rivalelor Steaua ºi Dinamo!!!ai rivalelor Steaua ºi Dinamo!!!ai rivalelor Steaua ºi Dinamo!!!ai rivalelor Steaua ºi Dinamo!!!

junior adus la Craiova anul trecut,
Raul Hreniuc, apãrea pe facebook
mândru nevoie mare în...tricoul lui
Dinamo! Fanii au reacþionat vehe-
ment atât la adresa lui Hreniuc, dar
mai ales faþã de conducerea clu-
bului. „Fãrã niciun respect faþã de
istoria Universitãþii Craiova ºi faþã
de suporteri, un junior al ªtiinþei
îºi afiºeazã mândru simpatiile faþã
de miliþieni. Este clar cât spirit alb-
albastru li se insuflã la club, dacã
“speranþele” exultã pe facebook cu
simbolistica rivalelor de o viaþã;
dupã ce familia Jurj juisa la succe-
sul lui Reghe în faþa Craiovei, alt
jucãtor de perspectivã n-are nicio
problemã în a dispreþui clubul care
a investit încredere ºi bani în ca-
riera sa” a fost replica suporterilor
de craiova-maxima.ro.

Vina celor doi puºti (proba-
bil sunt ºi alþii la fel de „olteni-
zaþi”) este minorã în compara-
þie cu cea a celor care conduc
vremelnic destinele ªtiinþei.
Cine sã-i educe pe Jurj ºi Hre-
niuc în spiritul Campioanei Unei

Mari Iubiri, Felix Grigore?
“Noi, cei din club, împreunã

cu staff-ul tehnic ne-am decis sã
mergem pe omogenitate ºi într-
un timp cât mai scurt, sã adu-
cem un numãr cât mai mare de
jucãtori din pepiniera proprie,
cãci nouã ne trebuiesc jucãtori
cu inimã, cu suflet de oltean” –
asta declara Felix Grigore despre
aceºti puºti “cu suflet de oltean”
care public îºi recunosc simpa-
tia pentru Steaua ºi Dinamo.

De fapt, Felix Grigore are o an-
tipatie faþã de juniorii crescuþi în
Bãnie, pe care a reuºit sã-i alun-
ge. Un caz concret este cel al cã-
pitanului echipei under 17, Alin
Dudea, cãruia Felix Grigore nu i-
a oferit o ofertã de prelungire a
contractului, deºi jucãtorul era
obligat sã o accepte, iar în cele
din urmã acesta a fost racolat de
Dinamo. Un alt junior de mare
perspectivã pierdut de Craiova în
ultima perioadã este internaþiona-
lul de juniori Hery Kim, care a
ajuns la Atletico Arad.

“Felix W“Felix W“Felix W“Felix W“Felix Waterboy”, noul blestem al fotbalului craioveanaterboy”, noul blestem al fotbalului craioveanaterboy”, noul blestem al fotbalului craioveanaterboy”, noul blestem al fotbalului craioveanaterboy”, noul blestem al fotbalului craiovean

Dacã îºi va pierde jucãtorii de bazã, Universitatea poate
ajunge într-o situaþia dramaticã, fiindcã un an de zile nu
are dreptul de a legitima fotbaliºti, dupã interdicþia
„obþinutã” de  managerul general Felix Grigore
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bul ar mai intenþiona sã renunþe la
alþi jucãtori cu salarii mari. Cei vi-
zaþi ar fi Bãlgrãdean, Bawab, Fer-
felea, Curelea, Zlatinski sau Mad-
son. Despãrþirea de toþi aceºti ju-
cãtori, cu excepþia lui Curelea, Fer-
felea ºi Madson, care oricum nu au
ajutat echipa, ar însemna practic
retrogradarea la finalul sezonului,
fiindcã gruparea din Bãnie nu are
dreptul de a legitima fotbaliºti timp
de un an de zile, iar la echipa satelit
nu existã vreun jucãtor capabil sã
facã saltul cãtre prima ligã. Situaþia
ar putea deveni tot mai criticã, iar
la inaugurarea noului „Ion Oble-
menco”, în toamna acestui an,
echipa-fanion a Olteniei s-ar putea
afla într-o posturã dramaticã, totul
plecând de la „manageriatul” dezas-

truos aplicat de mercenarul incom-
petent, Felix Grigore.

Urmeazã a patra „devalizare”,
dupã cataclismele Neþoiu,
Dinel ºi Mititelu?

Dacã oferta lui Becali va primi
un rãspuns pozitiv, Universitatea
Craiova ar trece printr-o nouã „de-
valizare”, urmând sã-ºi piardã “în
bloc” cei mai buni jucãtori pentru
a patra oarã în ultimii 14 ani. Pri-
ma s-a produs în 2002, când Gigi
Neþoiu a plecat la Dinamo cu în-
treg lotul de fotbaliºti, doar Ma-
rius Sava refuzând sã-l însoþeascã
pe „Comandant” în „Groapã”.
Neþoiu era atunci cel mai hulit om
din România, un adevãrat inamic
public, însã acesta avea sã fie
„surclasat” ca antipatie de urmaºii
sãi în fruntea clubului, deoarece
ªtiinþa avea sã ajungã pe mâna
unor patroni ºi mai nocivi. Neþoiu
a lãsat totuºi echipa în Liga I, dar
ce avea sã urmeze a fost inimagi-
nabil pentru o echipã care preþ de
aproape 4 decenii a fost în vârful
fotbalului românesc.

Al doilea cataclism s-a produs
în 2005, pe vremea când patron
era Dinel Staicu. Pentru prima datã

în istoria sa Universitatea Craiova
a retrogradat în liga secundã, iar
cei mai buni jucãtori ajungeau tot
la Dinamo. Ulterior, mai mulþi fani
aveau sã se convingã cã Adrian
Mititelu fusese cel care „pusese
umãrul” la acea retrogradare, de-
oarece îºi dorea sã preia echipa ºi
nu o putea face decât dacã aceas-
ta era accesibilã, adicã fãrã jucã-
tori ºi retrogradatã în liga secun-
dã. De altfel, Adrian Mititelu ºi-a
pus amprenta ca nimeni altul pe
istoria clubului, deoarece sub con-
ducerea sa Universitatea a dispã-
rut din fotbal. Cu Mititelu la câr-
mã, Universitatea Craiova a fost
mutatã din oraº, a retrogradat, a
fost dezafiliatã ºi a intrat în fali-
ment. Practic, nimic altceva mai
rãu nu se putea întâmpla!

Felix Grigore, “calul troian”
al FCSB în Bãnie?

Soluþia pentru resuscitarea ªtiin-
þei a fost renaºterea din Clubul Spor-
tiv, în urmã cu aproape 3 ani, cu
sprijinul Primãriei. Clubul-mamã,
care deþine stemele legendare ale
ªtiinþei, cea în dungi ºi cea cu leul,
ºi Primãria, care a asigurat condi-
þiile de joc ºi antrenament, s-au im-

plicat pentru ca brandul oraºului sã
nu disparã. Numai cã, indiferent de
soluþiile pe care Lia Olguþa Vasiles-
cu sau Pavel Badea le-ar avea la
îndemânã ºi pentru viitor, echipa este
grav prejudiciatã de interdicþia de a
legitima jucãtori timp de un an de
zile. Mercenarul incompetent Felix
Grigore a avut grijã sã nenoroceas-
cã echipa pe timp îndelungat, cu o
interdicþie ce va dura ºi dupã ce el
va fi izgonit din Bãnie. De altfel, pe
Grigore nu-l recomanda nimic pen-
tru a conduce un club de talia Cra-
iovei ºi a fost tolerat neverosimil de
mult, inclusiv dupã ce a provocat
una dintre cele mai mari umilinþe
din istoria clubului. Astfel, dacã fi-
nanþatorul Mihai Rotaru ar dori sã
se dispenseze de echipã, înlocuito-
rul sãu n-ar avea soluþii de a o men-
þine pe linia de plutire, întrucât clu-
bul este blocat timp de un an la ca-
pitolul achiziþii.

În schimb, pe Felix Grigore l-
ar aºtepta un loc cãlduþ la FCSB,
unde amicul sãu declarat, Meme
Stoica, l-ar aduce imediat dupã ce
ar ieºi de la închisoare. În acest
sens, tratativele pentru trecerea în
Ghencea a celor mai buni jucãtori
ai ªtiinþei ar fi înlesnite chiar de
“calul troian” al FCSB în Bãnie.


