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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ar trebui, Popescule, spus celor
de la televiziune cã nu existã “ora
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Barack ObamaBarack ObamaBarack ObamaBarack ObamaBarack Obama

Cel de-al doilea mandat de pre-
ºedinte al SUA se încheie anul
acesta pentru Barack Obama ºi,
de bunã seamã, se va discuta
mult despre bilanþul sãu, deºi
“componenta economicã”, pre-
cumpãnitoare în astfel de de-
mersuri, îl avantajeazã nespus.
Barack Obama a decis la înce-
putul anului 2016, fiindcã tim-
pul preseazã, sã treacã la ofen-
sivã în privinþa instituirii unor
restricþii în privinþa accesului la
armele de foc, într-un moment
în care opoziþia din Congres –
controlatã de republicani – nu se
aratã deloc dispusã la concesii.
Dimpotrivã.

Cu crengile copaci-
lor încãrcate de o
promoroacã îngheþa-
tã, dar fãrã prover-
bialul ger, Boboteaza
a venit, totuºi, cu
aceeaºi bucurie spe-
cialã pe care credin-
cioºii o simt ori de
câte ori participã la
slujbã ºi sunt atinºi
pe creºtete de stropii
reci de agheasmã. În
toate bisericile din
Craiova, preoþii au
sfinþit apã ºi au îm-
pãrþit-o oamenilor
odatã cu povaþa de a
o pune la loc ferit
pentru a se putea
ajuta, la ne-
voie, de pute-
rea sa dum-
nezeiascã. 55555 AC
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DirectorulDirectorulDirectorulDirectorulDirectorul
SC PieþeSC PieþeSC PieþeSC PieþeSC Pieþe
ºi-a dat demisiaºi-a dat demisiaºi-a dat demisiaºi-a dat demisiaºi-a dat demisia

Claudiu Neagoe ºi-a
anunþat, ieri, demisia din
funcþia de director al SC
Pieþe ºi Târguri Craiova.
Acesta a înaintat o cerere
de încetare a contractului
de management cãtre Con-
siliul Local Municipal Cra-
iova, care urmeazã sã ia act
de demisie în prima ºedinþã
a lunii. Despre demiterea sa
circula, ieri, zvonul cã ar fi
legatã de modul cum au fost
gestionate lucrurile în Târ-
gul de sãptãmânã, care a ars
la sfârºitul lui decembrie.

Avertisment dinAvertisment dinAvertisment dinAvertisment dinAvertisment din
partea medicilorpartea medicilorpartea medicilorpartea medicilorpartea medicilor.....
Atenþie la polei!Atenþie la polei!Atenþie la polei!Atenþie la polei!Atenþie la polei!

Cu toate cã suntem codaºii
Europei la consumul de lapte,
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Noul preºedinte al CSM, despre
cãrþile deþinuþilor: Este imposibil
sã scrii un volum în 48 de ore

Judecãtorul Mircea Aron a
declarat, referitor la cãrþile
publicate de deþinuþi, cã este
greu sã scrii un volum în 48 de
ore ºi cã a fãcut deja propuneri
concrete pentru gestionarea
acestei situaþii, în Comisia 1 din
CSM pe care a coordonat-o, iar
acestea au fost transmise
Ministerului Justiþiei.

“Din vreme ne-am gândit la
chestiunea asta, asaltaþi cu acest
val, pentru cã am vãzut cã
judecãtorii mai au nevoie, ca ºi
procurorii, pentru cã ºi ei sunt în
procesele astea de liberare
condiþionatã. Am lucrat ºi am
spus cã nu este în regulã ceea ce
se întâmplã. Este imposibil sã
scrii un volum în 48 de ore, cum
am citit undeva ieri. Nu orice
lucrare este ºtiinþificã, nu orice
este tipãrit înseamnã o carte.
(...) Oricum propunerea de
modificare legislativã a plecat,
ºtiþi foarte bine cã noi putem
avea iniþiative în domeniul
acesta pe care le înaintãm la
ministrul Justiþiei”, a spus noul
preºedinte al CSM.

Potrivit unor date transmise
de Administraþia Naþionalã a
Penitenciarelor, la solicitarea
Ministerului Justiþiei, în perioa-
da 2013-2015, 188 de deþinuþi
au scris ºi publicat peste 400 de
cãrþi. Potrivit articolului 96
alineatul 1 din Legea nr. 254/
2013 privind executarea pedep-
selor, “pedeapsa care este
consideratã ca executatã pe
baza muncii prestate sau a
instruirii ºcolare ºi formãrii
profesionale, în vederea acordã-
rii liberãrii condiþionate, se
calculeazã dupã cum urmeazã:
(...) f) în cazul elaborãrii de
lucrãri ºtiinþifice publicate sau
invenþii ºi inovaþii brevetate, se
considerã 30 de zile executate,
pentru fiecare lucrare ºtiinþificã
sau invenþie ºi inovaþie brevetate”.

Judecãtorul Mircea Aron este noul
preºedinte al Consiliului Superior al Ma-
gistraturii (CSM), acesta fiind ales, ieri,
cu majoritate de voturi, pentru mandatul
din 2016. Procurorul Luminiþa Palade a
obþinut majoritatea voturilor pentru
mandatul de vicepreºedinte. Mircea
Aron a fost singurul candidat pentru
funcþia de preºedinte al CSM, el fiind
votat de majoritatea judecãtorilor ºi pro-
curorilor din Consiliu. Judecãtorul ºi-a
prezentat proiectul de management, apoi
a rãspuns întrebãrilor membrilor CSM.

Judecãtorul Mircea Aron ºi procuro-
rul Luminiþa Palade vor, conform proiec-
telor de management, corectitudine ºi
transparenþã în procedurile de numiri la
conducerile PICCJ, DNA ºi ICCJ, con-
solidarea Inspecþiei Judiciare ºi întãrirea
integritãþii sistemului judiciar.

Mircea Aron a prezentat în proiectul de mana-
gement ºi propunerea de aplicare din 2017 a dis-
poziþiei potrivit cãreia atribuþiile Ministerului Jus-
tiþiei referitoare la bugetul instanþelor sã fie pre-
luate de Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie. În opi-
nia noului preºedinte al CSM, independenþa fi-
nanciarã ar reprezenta o garanþie realã a indepen-
denþei instanþelor, în acord cu principiile statului
de drept. De asemenea, Mircea Aron a propus ca,
odatã cu introducerea criteriilor de calitate în eva-
luarea instanþelor, CSM sã facã, împreunã cu Mi-

Preºedintele Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie,
Livia Stanciu, a declarat, ieri, cã existã încã politi-
cieni care îºi doresc o justiþie controlatã, sublini-
ind cã trebuie fãcut un “front comun” împotriva
unui astfel de fenomen.

“Nu trebuie sã ne lase indiferenþi, dimpotrivã,
probabil cã sigur mai existã încã politicieni care îºi
doresc o justiþie controlatã ºi atunci noi trebuie,
aici, cu toþii, sã facem un front comun împotriva
unui astfel de fenomen. ªtim foarte bine cã presi-
uni asupra justiþiei se pot face nu numai prin acele
vorbe, prin atacurile la adresa magistraþilor, ci ºi
chiar prin încercãri de modificarea a unor legi de
organizare ºi funcþionare a sistemului judiciar.
Atunci, cu atât mai mult trebuie ca întreg sistemul
judiciar cu privire la aceste aspecte sã adopte o
atitudine extrem de responsabilã vizavi de modali-
tatea în care regândim modificarea unor dispoziþii
din aceste legi”, a declarat Livia Stanciu, la ºedin-
þa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
(CSM) de ieri, în cadrul cãreia s-a prezentat Rapor-
tul de activitate pe 2015 a Consiliului.

Preºedintele (ÎCCJ) a subliniat ºi cã existã în
prezent, în sistem, o serie de provocãri, de vulne-
rabilitãþi fundamentale, care se impun a fi analiza-
te, depãºite ºi rezolvate în perioada imediat urmã-

Purtãtorul de cuvânt al Guvernu-
lui, Dan Suciu, a anunþat, ieri, cã Exe-
cutivul ia în calcul sã elimine preve-
derea din noul proiect de Cod Fiscal
prin care inclusiv persoanele fãrã
venituri sunt obligate sã plãteascã
contribuþia la asigurãrile sociale de
sãnãtate. Întrebat dacã premierul
Dacian Cioloº i-a cerut demisia se-
cretarului de stat Gabriel Biriº, care a
declarat cã persoanele care nu au re-
alizat niciun venit timp de ºase luni
sunt obligate sã plãteascã CASS,
Suciu a rãspuns cã “nu se pune pro-
blema în termeni de demisie”.

“Guvernul ia în calcul modificãri
mai multe legate de Codul Fiscal la
capitolul contribuþii sociale. (...) Nu
soliciþi contribuþii unei persoane care
nu are venituri. Alta þine de cum soli-
ciþi contribuþiile de sãnãtate persoa-
nelor care au venituri ocazionale mult
mai mici decât salariul minim. (...)
Ceea ce vom încerca în perioada ime-
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nisterul Justiþiei, ºi o analizã de eficienþã finan-
ciarã comparativã, bazatã pe cheltuieli la un nu-
mãr fix de dosare, “de naturã a-i releva legiuitoru-
lui necesitatea raþionalizãrii instanþelor”. Potrivit
judecãtorului, o componentã importantã a activi-
tãþii CSM va rãmâne cooperarea cu Comisia Eu-
ropeanã în cadrul Mecanismului de Cooperare ºi
Verificare ºi cu celelalte instituþii europene, in-
clusiv ENJC- Reþeaua Europeanã a Consiliilor
Judiciare.

Judecãtorul Mircea Aron (63 de ani) este mem-

bru al CSM din 2011 ºi magistrat din
1981. De-a lungul carierei sale, el a fost
procuror la Procuratura Curtea de Argeº,
Procuratura Sectorului 2 Bucureºti, la
Procuratura Generalã, iar din 1990 pânã
în 1992 a fost procuror militar la Direcþia
Parchetului Militar din Procuratura Ge-
neralã. Din 1992 pânã în 1998, Aron a
fost judecãtor la Curtea Supremã – Sec-
þia Militarã, între 1998-2001 a fost secre-
tar general adjunct al CSM, iar în pe-
rioada 2001- 2002, membru al Consiliu-
lui. Potrivit CV-ului sãu, judecãtorul a
activat în iunie-decembrie 2004 la Cur-
tea de Apel Bucureºti, iar în 1998-iunie
2004 ºi decembrie 2004 – 6 ianuarie 2011
la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

Procurorul Luminiþa Palade (47 de ani)
este membru în CSM din 2013. Ea a in-
trat în magistraturã în 1994 ºi a fost pro-

curor la Parchetul Judecãtoriei Sectorului 6 Bu-
cureºti, Parchetul Tribunalului Bucureºti ºi Par-
chetul Curþii de Apel Bucureºti. Magistratul a fost,
în perioada octombrie 2007 – aprilie 2009, inspec-
tor în cadrul Serviciului inspecþiei judiciare pen-
tru procurori al Inspecþiei Judiciare ºi mai pânã în
decembrie 2009, inspector în cadrul Corpului de
Control al Ministrului Justiþiei. De asemenea, în
perioada ianuarie 2010 – iunie 2013, Luminiþa Pa-
lade a fost procuror general al Parchetului de pe
lângã Curtea de Apel Bucureºti.

Guvernul analizeazã eliminarea plãþii
CASS de cãtre cei fãrã venituri.

diat urmãtoare este sã clarificãm acest
caracter de obligativitate al contri-
buþiei, aºa încât sã nu fim în situaþia
în care persoane care într-adevãr
sunt fãrã venituri sã încalce princi-
piul justei aºezãri a sarcinii fiscale”,
a declarat Purtãtorul de cuvânt al
Guvernului, Dan Suciu.

“Vom face pânã la sfârºitul lunii
ianuarie, începutul lunii februarie o
analizã în legãturã cu sustenabilita-
tea acestui articol 180 atât din punct
de vedere fiscal, cât ºi constituþio-
nal, pentru cã ºi din punct de vede-
re constituþional se pune problema
dacã se respectã prin acest articol
principiul justei aºezãri a sarcinii fis-
cale. (...) Costurile de implementare,
aºa cum rezultã ele din articolul res-
pectiv, par a fi mai mari decât venitu-
rile care ar rezulta, aºa încât se pune
la modul serios întrebarea dacã se
susþine din acest punct de vedere
articolul”, a precizat Suciu.

Anunþul a fost fãcut în contextul
în care secretarul de stat în Ministe-
rul Finanþelor Gabriel Biriº declara
recent cã este inadmisibil sã existe
atât de multe persoane “fantomã” –
trei milioane – care nu au declarat
niciun venit ºi nu existã din punct de
vedere fiscal. El spunea cã aceste
persoane vor avea o “surprizã” în
2016, pentru cã, potrivit Codului Fis-
cal, vor trebui sã plãteascã contribu-
þii de asigurãri sociale de sãnãtate
(CASS) – 5,5% din salariul minim brut
pe economie, adicã 57 de lei pe lunã -
, pentru a avea calitatea de asigurat.

Întrebat fiind de jurnaliºti dacã
prim-ministrul i-a cerut demisia secre-
tarului de stat Gabriel Biriº, Dan Suciu
a precizat cã premierul Dacian Cioloº
nu-l va demite pe Gabriel Biriº. “Dom-
nul Biriº este unul din reputaþii spe-
cialiºti în legislaþie fiscalã. Declaraþia
domniei sale are o problemã de formã
ºi o problemã de fond. Problema de

formã a sesizat-o ºi domnia sa, ºi-a
cerut scuze pentru cei care au consi-
derat cã se simt jigniþi de o anumitã
formulare. Dar tocmai aceastã formu-
lare, din pãcate, a împiedicat sã se în-
þeleagã exact despre ce e vorba pe
fond în chestiunile legate de contri-
buþiile la asigurãri de sãnãtate. E vor-
ba de acel articol care într-adevãr are
un caracter imperativ, dar nu l-a intro-
dus guvernul acesta ºi nici mãcar nu
l-a luat în calcul pânã acum pentru cã
nu a fost la guvernare. Este din varã,
asumat prin consens la nivelul Parla-
mentului. Sigur, e treaba guvernului
de acum sã clarifice aceste lucruri, dar
nu putea un reprezentant al guvernu-
lui sã aibã o altã interpretare a acestui
articol, decât cea care rezultã din lege
ºi asta este interpretarea care rezultã
din lege”, a precizat Suciu, la finalul
ºedinþei de guvern, adãugând cã la
finalul lunii ianuarie Executivul “va
interveni cu clarificãri legislative”. 

Livia Stanciu: Existã încã politicieni care îºi doresc o justiþie controlatã
toare. “O vulnerabilitate majorã o reprezintã faptul
cã am asistat ºi asistãm încã la atacuri dure, de
multe ori extrem de dure la adresa magistraþilor care
au instrumentat dosare extrem de importante, ata-
curi prin care nu s-a urmãrit altceva decât decredi-
bilizarea acelor magistraþi, decredibilizarea activi-
tãþii profesioniste desfãºu-
rate de cãtre acei colegi,
pentru a se pune eventual
sub semnul întrebãrii ones-
titatea sau corectitudinea
acelor colegi. Aceste ata-
curi nu au fãcut decât sã
ne decredibilizeze ca þarã”
, a mai spus Livia Stanciu.

Preºedintele ICCJ a arã-
tat cã CSM a dovedit în
2015 “toleranþã zero” faþã
de atacurile la adresa inde-
pendenþei sistemului judi-
ciar ºi a luat atitudine faþã
de aceste atacuri. Judecã-
torul Horaþius Dumbravã,
membru al CSM, a precizat
ºi el cã în anul 2014 au fost
12 atacuri la independenþa

justiþiei, iar anul trecut numãrul acestora aproape
s-a dublat. “Au fost 12 atacuri la independenþa
justiþiei în anul 2014, respectiv 12, din care ºase la
judecãtori. Au fost 28 de atacuri la magistraþi în
2015, (...)12 la judecãtori ºi 16 la procurori”, a spus
Dumbravã.
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Cel de-al doilea mandat de pre-
ºedinte al SUA se încheie anul aces-
ta pentru Barack Obama ºi, de bunã
seamã, se va discuta mult despre
bilanþul sãu, deºi “componenta eco-
nomicã”, precumpãnitoare în ast-
fel de demersuri, îl avantajeazã ne-
spus. Barack Obama a decis la în-
ceputul anului 2016, fiindcã timpul
preseazã, sã treacã la ofensivã în
privinþa instituirii unor restricþii în
privinþa accesului la armele de foc,
într-un moment în care opoziþia din
Congres – controlatã de republicani
– nu se aratã deloc dispusã la con-
cesii. Dimpotrivã. Într-o alocuþiu-
ne emoþionantã, în faþa unei audienþe
compuse din familiile care ºi-au
pierdut din membri sau apropiaþi,
sau aceºtia au devenit handicapaþi
din cauza armelor de foc – urgenþã
naþionalã –, Barack Obama nu ºi-a
putut reprima lacrimile din ochi,
care i-au inundat obrajii, atunci când
a evocat moartea unor copii la ºcoa-
la Sandy Hook din Newtown (Con-
necticut) în ianuarie 2013. Preºe-
dintele american a menþionat “ur-
genþa absolutã, scuzele constante
pentru inacþiune”, concluzionând:
“Am creat un sistem în care per-

MIRCEA CANÞÃR
soane periculoase sunt autoriza-
te a se juca cu diferite reglemen-
tãri. Sunt convins cã putem gãsi
mijloace de reducere a violen-
þelor cu armele de foc, respec-
tând al II-lea amendament al
Constituþiei”. Decretele (ordonan-
þele executive) aºteptate ca rãspuns
la omuciderile care însângereazã
sistematic þara întrunesc în opinia
preºedintelui Barack Obama o ma-
joritate forte a opiniei publice ame-
ricane. În principal referirile vizea-
zã verificarea sistematizatã a ante-
cedentelor cumpãrãtorilor pentru
vânzãrile pe internet, sens în care
furnizorii vor deþine licenþe obliga-
torii practicãrii acestor controale;
interdicþia deplinã a procurãrii de
arme a persoanelor care suferã de
tulburãri mentale. Ansamblul mã-
surilor restrictive avute în vedere
mai cuprinde: ranforsarea servicii-
lor federale de luptã contra vânzã-
rii clandestine de arme, suprimarea
dispoziþiilor care permit cumpãra-
rea de arme de asalt fãrã verifica-
rea cumpãrãtorilor º.a.m.d.. Recur-
sul la prerogativele executive pre-
zidenþiale în domeniul armelor de
foc nu este o noutate, ºi Barack

Obama a uzat deja, dupã cele pe-
trecute la ºcoala Sandy Hook din
Newtown, Connecticut, la aºa ceva.
Luni, 4 ianuarie a.c., preºedintele a
devoalat oficial mãsurile avute în
vedere, de aceastã datã, insistând
emoþional pe faptul cã de fiecare
datã, când i se aduc la cunoºtinþã
astfel de evenimente devine nervos
ºi realizeazã cã n-a fãcut tot ceea
ce trebuia. Deºi în 2013, dupã ata-
cul soldat cu pierderea vieþii a 20
de copii ºi 6 adulþi, fãrã a se so-
coti trãgãtorii, Congresul a dez-
bãtut un set de mãsuri decisive,
finalmente respinse prin defecþi-
unea senatorilor... democraþi. De-
cretele prezidenþiale sunt suscep-
tibile a deveni þintele guerilei juri-
dice: mãsuri anunþate în noiem-
brie 2014 de Barack Obama au
fost blocate în februarie anul ur-
mãtor de un judecãtor federal ºi
apoi în luna mai de o curte de apel
federalã. National Rifle Associa-
tion, principal lobbyist al arme-
lor, ºi statele conduse de guver-
natori republicani sunt dispuse a
lansa în bãtãlie, în numele celui
de-al II-lea Amendament la Con-
stituþia americanã, care garanteazã

cã toþi cetãþenii au dreptul de a
deþine arme. În cazul unei alter-
nanþe la Casa Albã, dupã alegerile
prezidenþiale din 8 noiembrie a.c.,
Barack Obama se poate aºtepta ca
succesorul sãu sã anuleze printr-
un alt decret toate mãsurile pre-
conizate acum. O interdicþie cu-
noscutã sub numele de amenda-
mentul Dickey, datând din 1996,
aparþinând republicanilor din sta-
tul Arkansas, interzice instituþiilor
publice cercetarea violenþelor prin

Lacrimile preºedintelui Barack ObamaLacrimile preºedintelui Barack ObamaLacrimile preºedintelui Barack ObamaLacrimile preºedintelui Barack ObamaLacrimile preºedintelui Barack Obama

armele de foc ºi a consecinþelor
pentru societatea americanã. Sta-
tisticile vorbesc de 30.000 de morþi
cu armele de foc în fiecare an, ºi
de 20.000 de minori uciºi cu arme
de foc în ultimii 10 ani. Barack
Obama încearcã un demers raþio-
nal ºi crede în izbânda sa. Lacri-
mile sale, de acum câteva zile, erau
chiar autentice, adicã deplin uma-
ne, dar ºi un semn al... neputinþe-
lor sale. ªi este vorba totuºi de cel
mai puternic om al planetei.

Despre demiterea sa circula, ieri,
zvonul cã ar fi legatã de modul cum
au fost gestionate lucrurile în Târ-
gul de sãptãmânã, care a ars la sfâr-
ºitul lui decembrie. Concret, con-
ducerii Sc Pieþe i s-a reproºat, la
scurt timp de la incident, cã nu a
asigurat incinta contra incendiilor.
În ultimul plen al lui 2015, pornind
de la aceastã situaþie, consilierii opo-
ziþiei au solicitat primarului Lia Ol-
guþa Vasilescu sã îl demitã pe Clau-
diu Neagoe. Directorul SC Pieþe a
luat atunci cuvântul în faþa consi-
lierilor spunându-le cã avizul de se-
curitate la incendii ar fi trebuit sã îl
obþinã proprietarul terenului de pe
strada Caracal, respectiv firma Te-
xind, ºi nu SC Pieþe.

Directorul SC PieþeDirectorul SC PieþeDirectorul SC PieþeDirectorul SC PieþeDirectorul SC Pieþe
ºi-a dat demisiaºi-a dat demisiaºi-a dat demisiaºi-a dat demisiaºi-a dat demisia

Claudiu Neagoe ºi-a anunþat,
ieri, demisia din funcþia de di-
rector al SC Pieþe ºi Târguri
Craiova. Acesta a înaintat o ce-
rere de încetare a contractului
de management cãtre Consiliul
Local Municipal Craiova, care
urmeazã sã ia act de demisie în
prima ºedinþã a lunii.

Plafonarea, motiv de demisie
Claudiu Neagoe ºi-a asumat

însã, în faþa consilierilor, o vinã
moralã pentru ceea ce s-a întâm-
plat în târgul de pe Caracal, recu-
noscând cã ar fi trebuit sã stãruie
mai mult pe lângã firma Texind
sã securizeze zona contra incen-
diilor. Fostul director al SC Pieþe
ºi-a încheiat pledoaria spunând cã,
totuºi, nu existã motive pentru a
fi demis întrucât ºi-a îndeplinit
toate criteriile din contractul de
management. Când pãrea cã i-a
convins ºi pe consilieri ºi pe pri-
mar, acesta a revenit ºi-a anunþat
ieri demisia. Întrebat de ce a luat
aceastã decizie, Claudiu Neagoe

a rãspuns printr-o ironie, spunând
cã pur ºi simplu s-a plafonat în
aceastã funcþie de conducere ºi
cã asta l-a convins sã lase locul
de ºef liber.

Neagoe se întoarce
pe postul sãu

Numai cã Neagoe nu va pleca
direct acasã. Acesta a fost numit
în funcþia de manager în toamna
lui 2013, când l-a înlocuit pe libe-
ralul Cãtãlin Resceanu, ºi el tot o
victimã a târgului, acestuia din
urmã reproºându-i-se contractul
pãgubos încheiat cu firma Texind
pentru amenajarea spaþiilor comer-
ciale. La vremea respectivã, sub
directoratul lui Resceanu, Claudiu
Neagoe era director tehnic ºi a fost
promovat. Aºa se face cã, odatã
cu demisia, acesta îºi va relua
funcþia anterioarã. Cum cineva tre-
buie sã plece, se pare cã acesta va
fi actualul director tehnic, Popa Ion
Sorel. În bunul obicei al locului,
actualul director tehnic ar face ro-
cada ºi ar ajunge ºeful Pieþelor.
Autoritãþile locale nu au confirmat
însã acest aspect.

LAURA MOÞÎRLICHE

Inspectoratul ªcolar Jude-
þean Dolj a trimis cãtre toate
unitãþile de învãþãmânt aflate
în directa subordine o infor-
mare despre situaþia care
trebuie fãcutã cunoscutã, pânã
pe 8 ianuarie, cu privire la
implementarea Strategiei
Naþionale Anticorupþie, cerutã
de Ministerul Justiþiei, con-
form Mecanismului de Coope-
rare ºi Verificare. Se cer,

Raportul
anticorupþie

este cerut în ºcoli
punctual, date privind sumele
acordate de instanþele de
judecatã, cu titlu de despãgu-
bire, pentru prejudicii cauzate
instituþiei, în proceduri penale
(anul de referinþã fiind 2015);
situaþia referitoare la inciden-
tele de integritate ºi mãsurile
adoptate; raportul privind
accesul la informaþii publice,
conform Legii nr.544/2001.

CRISTI PÃTRU
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Procurorii DNA – Serviciul Te-
ritorial Craiova au anunþat cã l-au
trimis în judecatã pe Nicolae Bu-
cerzan, administrator al S.C. Fer-
ma Rom-Au S.R.L, acuzat de sã-
vârºirea infracþiunilor de folosire
sau prezentare cu rea credinþã de
documente sau declaraþii false,
inexacte sau incomplete, dacã fap-
ta a avut ca rezultat obþinerea pe
nedrept de fonduri europene, în
formã continuatã, înºelãciune în
formã continuatã ºi fals în înscri-
suri sub semnãturã privatã în for-
mã continuatã. Procurorii au in-
culpat în acelaºi dosar ºi firma re-
prezentatã de Bucerzan, pentru
folosire sau prezentare cu rea cre-
dinþã, de documente sau declara-
þii false, inexacte sau incomplete,
dacã fapta a avut ca rezultat obþi-
nerea pe nedrept de fonduri eu-
ropene ºi înºelãciune, ambele în
formã continuatã. 

În rechizitoriul întocmit la fi-
nalizarea cercetãrilor, procurorii
au reþinut faptul cã, în cursul anu-
lui 2009, inculpatul Bucerzan Ni-
colae, în calitate de administra-

Astfel, ieri-dimineaþã, de la ora
5.30, ºi pânã în momentul în care
fenomenul de lapoviþã ºi polei s-a
diminuat, în judeþul Dolj au fost
instituite 36 de filtre rutiere, for-
mate din poliþiºti de la formaþiu-

Potrivit IPJ Dolj, în cursul zi-
lei de marþi, poliþiºtii Secþiei 6 Po-
liþie Craiova au organizat o acþiu-
ne pe linia depistãrii ºi prinderii
persoanelor urmãrite în temeiul
legii. Ca urmare a activitãþilor spe-
cifice întreprinse de poliþiºti, au
fost identificaþi ºi ridicaþi Ilie Cos-
tel Dãbulici, de 33 de ani, din Cra-
iova, pe numele acestuia fiind
emis, de Tribunalul Dolj, un man-
dat de executare a pedepsei pri-
vative de libertate având de exe-
cutat o pedeapsã de 7 ani pentru

Craioveni la puºcãrie
pentru trafic de persoane

Trei craioveni cu vârste cuprinse între 24 ºi 37 de ani,
condamnaþi definitiv pentru trafic de persoane ºi trafic de
minori, au fost ridicaþi de poliþiºti ºi duºi la Penitenciarul
de Maximã Siguranþã Craiova pentru ispãºirea pedepselor.

trafic de persoane; Florin Nicu-
ºor Dãbulici, de 24 de ani, din
Craiova, condamnat la o pedeap-
sã de 6 ani pentru trafic de per-
soane, ºi Grigore Claudiu Dãbu-
lici, de 37 de ani, din Craiova,
acesta având de executat o pe-
deapsã de 5 ani ºi 11 luni închi-
soare pentru trafic de persoane.
Poliþiºtii i-au încarcerat pe cei trei
craioveni în Penitenciarul de Ma-
ximã Siguranþã Craiova, unde ur-
meazã sã îºi ispãºeascã pedepsele
stabilite de instanþa de judecatã.

Filtre rutiere în judeþ pentru
monitorizarea stãrii drumurilor

La nivelul Inspectoratului Judeþean de Poliþie Dolj au fost
dispuse mãsuri speciale pentru a veni în sprijinul ºoferilor
ºi a celorlalþi participanþi la trafic, ca urmare a poleiului.
Astfel, ieri-dimineaþã, au fost instituite 36 de filtre rutiere pe
drumurile din judeþ, care vor fi activate ºi în perioada urmã-
toare, în funcþie de avertizãrile meteorologilor.

nile de poliþie rutierã ºi ordine pu-
blicã, în zonele critice, pentru asi-
gurarea fluidizãrii traficului ºi pen-
tru a veni în sprijinul ºoferilor cu
recomandãri ºi informaþii privind
starea drumurilor. Peste 150 de

poliþiºti au acþionat în filtrele in-
stituite, dar ºi în mai multe echi-
paje mobile care au patrulat în
zonele unde au fost înregistrate
evenimente rutiere, pentru creº-
terea gradului de siguranþã a tra-
ficului rutier. Filtrele rutiere vor fi
activate în funcþie de necesitãþi ºi
în perioada urmãtoare.

Poliþiºtii rutieri recomandã con-
ducãtorilor auto sã se informeze
cu privire la condiþiile meteo în vi-
goare pe traseul pe care îl aleg,
cu privire la orarul de zbor sau cu
privire la mersul trenurilor. Este
important ca înainte de a porni la
drum, fiecare conducãtor auto,
profesionist sau amator, sã-ºi
echipeze corespunzãtor maºina
pentru sezonul rece. În plus, oa-
menii legii atrag atenþia conducã-
torilor de vehicule sã circule cu
vitezã redusã, adaptatã permanent
condiþiilor concrete din trafic. De
asemenea, pentru un plus de si-
guranþã, se impune ºi mãrirea dis-
tanþei în mers între vehicule. ªi
pietonilor li se recomandã sã-ºi
sporeascã atenþia, atât în timpul
deplasãrii, cât ºi în momentul tra-
versãrii arterelor rutiere care obli-
gatoriu trebuie fãcutã doar prin
locurile special amenajate ºi dupã
o temeinicã asigurare.

Administratori de firme la judecatãAdministratori de firme la judecatãAdministratori de firme la judecatãAdministratori de firme la judecatãAdministratori de firme la judecatã
pentru fraude cu fonduri europenepentru fraude cu fonduri europenepentru fraude cu fonduri europenepentru fraude cu fonduri europenepentru fraude cu fonduri europene

Procurorii din cadrul Direcþiei Naþionale Anticorupþie –
Serviciul Teritorial Craiova au anunþat cã au dispus trimi-
terea în judecatã, în stare de libertate, a doi administra-
tori de firme, dar ºi a societãþilor lor, pentru infracþiuni de
corupþie, mai exact fraude cu fonduri europene.

tor al SC Ferma Rom-Au SRL, în
contextul derulãrii proiectului
„Construire complex porcine”, a
depus la Agenþia de Plãþi pentru
Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit do-
cumente false, inducându-i în
eroare, în acest fel, pe funcþiona-
rii care au verificat legalitatea/
conformitatea procedurilor de
atribuire a contractelor, împreju-
rare fãrã de care aceºti funcþio-
nari nu ar fi executat contractul
de finanþare în condiþiile stipula-
te, nu ar fi avizat favorabil pro-
cedurile ºi contractele încheiate
ºi nu ar fi declarat eligibile chel-
tuielile aferente.

Urmare a acestor acþiuni,
Agenþia de Plãþi pentru Dezvol-
tare Ruralã ºi Pescuit a dispus de-
contarea din fonduri publice ne-
rambursabile a sumei de
2.052.967,74 lei, (aferentã pri-
mei tranºe de platã) compusã din
1.642.374,192 lei – fonduri co-
munitare (80%) ºi 410.593,548 lei
(20%) – fonduri din bugetul na-
þional. În cauzã, procurorii au
dispus instituirea sechestrului asi-

gurator asupra unui bun imobil ce
aparþine inculpatei SC Ferma
Rom-Au SRL. Dosarul a fost îna-
intat pentru judecare Tribunalului
Dolj, iar Agenþia de Plãþi ºi Inter-
venþii pentru Agriculturã s-a con-
stituit parte civilã în cauzã cu
suma de 2.052.967,74 lei. 
A creat un prejudiciu de peste
500.000 lei

În plus, procurorii DNA – Ser-
viciul Teritorial Craiova au anun-
þat cã au dispus trimiterea în ju-
decatã, în stare de libertate, a lui
Florentin Remus Pãun, adminis-
trator al S.C. VALSTUD CON-
STRUCT CENTER S.R.L., la data
faptelor, în sarcina cãruia s-a re-
þinut sãvârºirea infracþiunilor de
folosire sau prezentare cu rea-cre-
dinþã de documente ºi declaraþii
false, inexacte sau incomplete
care au ca rezultat obþinerea pe
nedrept de fonduri europene ºi
fals în înscrisuri sub semnãturã
privatã, în formã continuatã (5
acte materiale), dar ºi a firmei sale.
Potrivit rechizitoriului procurori-
lor, în perioada iunie – iulie
2010, inculpatul Pãun Remus
Florentin, în calitate de reprezen-
tant legal al S.C. VALSTUD CON-
STRUCT CENTER S.R.L. ºi re-
prezentant legal al proiectului
„Achiziþie utilaje în domeniul con-

strucþiilor”, cu ocazia depunerii
cererii de finanþare privind pro-
iectul respectiv, la Oficiul Jude-
þean de Plãþi pentru Dezvoltare
Ruralã ºi Pescuit Olt din cadrul
Agenþiei de Plãþi pentru Dezvol-
tare Ruralã ºi Pescuit, a anexat
mai multe documente false cu aju-
torul cãrora a indus în eroare
funcþionarii A.P.D.R.P., care au
avizat favorabil cererea, încheind
contractul de finanþare ºi au dis-
pus decontarea (plata) din fon-
duri nerambursabile (F.E-
.A.D.R.) a sumei de 531.249,05
lei (echivalentul a 124.949 euro).
Astfel, prin accesarea ºi atribui-
rea în mod nelegal a fondurilor

nerambursabile F.E.A.D.R., pen-
tru implementarea proiectului
„Achiziþie utilaje în domeniul
construcþiilor”, s-a produs un pre-
judiciu de 531.249,05 lei (echi-
valentul a 124.949 euro), sumã
ce a fost obþinutã pe nedrept de
S.C. VALSTUD CONSTRUCT
CENTER S.R.L. În cauzã, Agen-
þia pentru Finanþarea Investiþiilor
Rurale (fostã A.P.D.R.P.) s-a con-
stituit ca parte civilã cu suma men-
þionatã anterior. Procurorii au in-
stituit sechestrul asigurator asu-
pra unui bun imobil deþinut de in-
culpatul Pãun Florentin Remus, iar
dosarul a fost trimis spre judeca-
re Tribunalului Olt.
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La Catedrala Mitropolitanã
„Sfântul Dumitru” au fost pre-
gãtite nu mai puþin de 18 butoaie
mari cu apã pentru a fi sfinþitã ºi
împãrþitã oamenilor. Ca de fie-
care datã, slujba de Boboteazã
a fost oficiatã de ÎPS Irineu, Mi-

tropolitul Olteniei, care s-a aflat
în mijlocul unui sobor numeros
de preoþi. Dupã Sfânta Litur-
ghie, care a fost oficiatã în bi-
sericã, a urmat slujba de sfinþire
a apei ce s-a petrecut sub cerul
liber. Un nor gros plumburiu s-
a aºezat pe bolta cerului, dar,
ca prin minune, ploaia îngheþatã
ce cãzuse rãzleþ pânã atunci s-a
oprit cu totul.

Boboteaza a venit cu stropi
de bucurie ºi sãnãtate

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Cu crengile copacilor încãrcate de o promoroacã îngheþatã, dar fãrã
proverbialul ger, Boboteaza a venit, totuºi, cu aceeaºi bucurie specialã

pe care credincioºii o simt ori de câte ori participã la slujbã ºi sunt atinºi pe
creºtete de stropii reci de agheasmã. În toate bisericile din Craiova, preoþii
au sfinþit apã ºi au împãrþit-o oamenilor odatã cu povaþa de a o pune la loc
ferit pentru a se putea ajuta, la nevoie, de puterea sa dumnezeiascã.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Botezul
credincioºilor

În curtea Catedralei, oamenii
au luat un rând la coadã încã de
dimineaþã. Adãpostindu-se sub
paltoane ºi umbrele, de la rândul

lor au ascultat cuminþi slujba ºi
rugãciunile speciale ale preoþilor.
Tot de acolo, din coloanã, l-au
vãzut pe ÎPS Irineu cum a co-
borât de la altar þinând în mâini o
legãturã mare de busuioc ºi o
cruce de lemn. Sub privirile cre-
dincioºilor, a fãcut semnul crucii
pe fiecare luciu de apã, rugân-
du-l pe Dumnezeu sã sfinþeascã
apele ºi întreg vãzduhul. Cu o

ploaie binecuvântatã, a stropit
apoi creºtetele oamenilor, pu-
nându-le instantaneu ºi zâmbete
pe chipuri. Bucuria a fost mare
cu atât mai mult cu cât ÎPS Iri-
neu, Mitropolitul Olteniei, nu l-a
uitat nici pe ultimul om de la coa-
dã, mergând pânã la el pentru a-
l boteza cu busuiocul.

Agheasma Mare,
medicamentul
cel tare

ÎPS Irineu, Mitropolitul Olte-
niei, i-a îndemnat pe oameni sã
îndrãzneascã ºi sã vinã sã ia apã
sfinþitã, apoi sã o pãstreze cu
multã evlavie ºi credinþã.
„Agheasma Mare este atât de
importantã în viaþa noastrã de zi
cu zi, o luãm atunci când suntem
amãrâþi ºi suferinzi, când suntem
bolnavi, bineînþeles cu ajunare,
când suntem bântuiþi de duhurile
rele, sfinþim casele noastre prin
preotul care vine, sfinþim toate
ale noastre, pentru cã aceastã
Agheasmã este îmbunãtãþitã de
lumina harului Duhului Sfânt. ªi
în cercetãrile ºtiinþifice s-a de-
monstrat cã Agheasma Mare are
un plus de fotoni de luminã mai
mult decât apa obiºnuitã. Ceea
ce înseamnã cã aceastã apã care
a fost sfinþitã este aducãtoare de
bine, aducãtoare de mult folos în
viaþa ºi în activitatea noastrã”.

„Ne vom
întoarce acasã
cu sfinþenia lui
Dumnezeu”

Agheasmã Mare are o mare
putere tãmãduitoare ºi, prin fap-
tul cã nu se altereazã niciodatã,
devine proba care aratã cã or-
todoxia este credinþa cea ade-
vãratã. „Ne vom întoarce acasã
cu sfinþenia lui Dumnezeu ºi vom
demonstra tuturor celor care tã-
gãduiesc adevãrul credinþei
noastre ortodoxe, chiar ºi prin
acest indiciu, cã biserica noastrã
este cea sfântã, una soborniceas-
cã ºi apostolicã. Din lucrarea
Duhului Sfânt, noi vedem ºi ade-
vãrul credinþei noastrã ºi vedem
cã mãrturirea noastrã este co-
rectã ºi concretã, pãstreazã în-
vãþãtura evanghelicã, tradiþia pe
care Sfinþii Apostoli ne-au lãsat-
o, iar noi o facem permanent
prezentã prin aceastã Agheas-
mã sfântã ºi aceste sãrbãtori pe
care le þinem cu sfinþenie în bi-

serica noastrã”, i-a învãþat pe
credincioºi ÎPS Irineu.

Boboteazã cu
luminã ºi la
„Sfântul Ilie”

Sãrbãtoarea de Boboteazã a
fost cum nu se poate mai frumoa-
sã ºi la Biserica „Sfântul Ilie”. În
acest an, recipientele pline cu apã
sfinþitã au fost scoase chiar pe
strada „C.S. Nicolãescu-Plop-
ºor”, care a devenit pietonalã, ºi
au fost lãsate afarã pânã seara
târziu pentru ca toþi credincioºii
sã poatã sã-ºi procure Agheas-
mã. Preoþii au vegheat butoaiele
în tot timpul ºi le-au dãruit oa-
menilor ºi câte un fir de busuioc
parfumat cu care sã-ºi boteze
casele ºi gospodãriile. Târziu, în
lumina lampadarelor ºi a reflec-
toarelor care lumineazã zidurile
bisericii, oamenii s-au oprit, ºi-
au încãrcat sticluþele, au luat o
micã povaþã despre cum se în-
trebuinþeazã Agheasma Mare ºi
au plecat bucuroºi acasã.
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„Cred cã nu trebuie sã con-
struim doar o piaþã comunã în do-
meniul Energiei, ci trebuie sã con-
struim, într-adevãr, o Uniune ener-
geticã. Acest lucru presupune sã
existe la nivel european un concept
ºi mecanisme care sã ajute consu-
matorii europeni, fie ei privaþi, fie
companii private la nivel european.

A avansat treptat, ocupând func-
þiile de consilier al preºedintelui bãn-
cii, director adjunct al echipei de
implementare a planului de structu-
rare a BCR coordonat de BERD ºi
IFC ºi trezorier adjunct. Din 2007
a ocupat poziþia de economist-sef
ºi director executiv al direcþiei de
strategie ºi cercetare din BCR. Lu-
cian Anghel a fost Membru în Bor-
dul Director al Erste Asset Mana-
gement ºi BCR Asset Management
pentru 5 ani.

În 2011 a activat ºi ca expert
extern al Bãncii Mondiale. Doctor
în economie, Lucian Anghel a ab-
solvit Facultatea de Ciberneticã,
Statisticã ºi Informaticã Economi-
cã la Academia de Studii Economi-
ce ºi a urmat cursuri postuniversi-
tare la Georgetown University Wa-
shington SUA, precum ºi un exe-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Un nou director la BCR BpLUn nou director la BCR BpLUn nou director la BCR BpLUn nou director la BCR BpLUn nou director la BCR BpL
– bancher din 1996– bancher din 1996– bancher din 1996– bancher din 1996– bancher din 1996

Lucian Anghel, preºedinte al Directoratului ºi Director General al
BCR PENSII, a preluat funcþia de Preºedinte al Comitetului Executiv
al BCR Banca pentru Locuinþe (BCR BpL), în urma autorizãrii sale de

cãtre BNR. Lucian Anghel ºi-a început cariera de bancher în 1996.

cutiv development program orga-
nizat de HEC Montreal Canada.

În 2008, Lucian Anghel a fon-
dat, împreunã cu alþi colegi, Aso-
ciaþia Românã a Analiºtilor Finan-
ciari-Bancari din România. Este ca-
dru didactic în cadrul SNSPA.
Lucian Anghel a fost numit în 2012
director general al BCR Pensii. Re-
cent, Lucian Anghel a fost reales
pentru al doilea mandat în funcþia
de Preºedinte al Consiliului Bursei
de Valori Bucureºti.

BCR BpL are un sold al depozite-
lor de peste 2,6 miliarde lei. În porto-
foliul BCR Banca pentru Locuinþe
existã peste 386.000 de contracte de
economisire-creditare, cu o valoare
a contractelor încheiate de 2,5 mili-
arde lei. Portofoliul de credite acor-
date de BCR BpL a crescut cu 16%,
depãºind 176 milioane lei.

2.047 de locuri de muncã vacante2.047 de locuri de muncã vacante2.047 de locuri de muncã vacante2.047 de locuri de muncã vacante2.047 de locuri de muncã vacante
în Uniunea Europeanãîn Uniunea Europeanãîn Uniunea Europeanãîn Uniunea Europeanãîn Uniunea Europeanã

Angajatorii din Spaþiul Economic European
oferã prin intermediul reþelei EURES Româ-
nia 2.047 locuri de muncã vacante. Cele mai
multe sunt în Spania. Peste  800 de job-uri.
Se cautã agricultori ºi maseuri.

Românii sunt curtaþi ºi de da-
nezi. 430 locuri de muncã sunt
vacante, angajatorii cautã culegã-
tori de mazãre ºi cãpºuni. ªi în
Portugalia sunt slujbe bine plãtire,

meniul biomedical, în Norvegia ºi
tehnician telecomunicaþii, în Irlan-
da. Locurile de muncã disponibile
prin reþeaua Eures se pot modifica
sãptãmânal ºi uneori chiar zilnic în
funcþie de ofertele venite din partea
angajatorilor din Spaþiul Economic
European. Persoanele interesate pot
solicita informaþii suplimentare ºi
detalii despre oferte de la  consilie-
rul EURES din cadrul Agenþiei Ju-
deþene pentru Ocuparea Forþei de

Muncã Dolj, Craiova, strada „Eu-
geniu Carada” nr. 13 A, tel. 0251/
306.100. De asemenea pot accesa
portalul Eures Romania www.eu-
res.anofm.ro unde pot vizualiza
ofertele de locurile de muncã dis-
ponibile în diferite state membre UE,
dar ºi detalii ºi informaþii suplimen-
tare despre fiecare oferta actuali-
zate în timp real”, se precizeazã
într-un comunicat de presã al
AJOFM Dolj.

„România nu poate exporta energie întrucât
nu este asiguratã o piaþã comunã în UE”
Europarlamentarul Victor

Negrescu a criticat în plenul
Parlamentului European (PE)
de la Strasbourg, la finele
anului trecut, creºterea preþu-
lui energiei pentru consuma-
torii privaþi din Europa, pre-
cum ºi faptul cã, deºi Româ-
nia este relativ independentã
energetic, nu poate exporta
energie, întrucât nu este
asiguratã o piaþã comunã în
UE, în domeniul energiei.

Din pãcate, o þarã care este relativ
independentã energetic, precum
România, nu are foarte multe be-
neficii. Am crescut preþul energiei
pentru consumatorii privaþi, dar, din
pãcate, nu reuºim sã exportãm,
pentru cã nu existã interconectãri,

pentru cã nu existã o piaþã comu-
nã în domeniul energiei, iar foarte
multe þãri încã îºi protejeazã piaþa
la nivel european”, susþine euro-
parlamentarul PSD.
Costul mediu pentru energia
importatã: 400 de miliarde euro

UE importã 53% din energia pe
care o consumã, inclusiv aproape
90% din necesarul de petrol brut,
66% din gaze naturale ºi 42% din
combustibilii solizi. Doar în anul
2013, costul mediu pentru ener-
gia importatã s-a ridicat la 400 de
miliarde Euro. Potrivit Eurostat,
în ceea ce priveºte consumatorii
casnici, preþul energiei a crescut
de la cca 16 eurocenþi/kWh în
2008 la aproape 20 eurocenþi/kWh
în 2012, la nivelul UE. În ceea ce
priveºte consumatorii industriali,
preþul energiei a crescut de la cca
10 eurocenþi/kWh în 2008 la
aproape 12 eurocenþi/kWh în
2012, la nivelul UE.

tot în agriculturã, dar de data asta
se cautã 400 de muncitori necali-
ficaþi, la cules de zmeurã. Marea
Britanie, mereu generoasã. 271 lo-
curi de muncã, toate în domeniul

sãnãtãþii. Sunt la mare cãutare
medicii de familie, îngrijitorii, in-
firmierii ºi mai ales asistenþii me-
dicali. În Germania se cautã bru-
tarii. Angajatorii nemþii au trimis
lista cu locuri de muncã vacante.
111 la numãr. Tot la mare cãutare
este ºi personalul în industria gas-
tronomiei de sistem, barman, bu-
cãtar, ospãtar, electrician industrial,
mecanic auto, asistent manager,e-
lectrician, visual designer, meca-
nic maºini prelucrat plastic/cau-
ciuc, mecanic industrial ºi nu în
ultimul rând, asistent medical ge-
neralist. În Slovacia este crizã
de ºoferi de camion. 30 locuri de
muncã, atâtea sunt vacante. Se
cautã ºoferi de cursã lungã pentru
trasee internaþionale.
Românii, curtaþi de irlandezi

În Polonia, douã locuri de mun-
cã - PHP Developer, dezvoltator in-
ternet), iar în Norvegia ºi Irlanda
câte unul singur - doctorand în do-
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În condiþiile în care meteorolo-
gii au prognozat cã se va depune
polei, cu precãdere în cursul di-
mineþii ºi seara, craiovenii, mai ales
bãtrânii, sunt sfãtuiþi sã evite pe cât
posibil sã iasã din casã. Pentru a
evita accidentele – fracturile sau
traumatismele –, dr. Cristina Geo-
rmãneanu, medic la Unitatea de
Primiri Urgenþe a Spitalului Clinic
Judeþean din Craiova, a fãcut câ-
teva recomandãri. „Este de prefe-
rat ca, în aceste zile, cei care ies
din casã sã foloseascã ghete cu
talpã de cauciuc cu striaþii adânci,
tip bocanci. De asemenea este re-
comandat mersul cu paºi mici, cu
multã grijã. Atenþie la scãri sau la

Ploaia îngheþatã ce a cãzut ieri-dimi-
neaþã a dat ceva bãtãi de cap craioveni-
lor. În astfel de condiþii meteo extreme,
medicii recomandã maximã prudenþã

pentru a evita producerea unor acciden-
te ce se pot solda cu fracturi ale mâini-
lor sau picioarelor,  entorse, luxaþii sau
traumatisme.

locurile acoperite de zãpadã! Am-
bele pot fi adevãrate capcane”.

Cei mai expuºi
sunt bãtrânii

Medicul avertizeazã cã persoa-
nele vârstnice sunt cele mai expu-
se la accidentãri. „Bãtrânii trebuie
sã fie foarte atenþi, pentru cã ris-
cul unor complicaþii în urma unor
fracturi este mai mare la aceastã
categorie de vârstã. Ar trebui sã
evite sã plece pe distanþe lungi, iar
în cazul în care fac acest lucru sã
anunþe pe cineva. Sã poarte mã-
nuºi ºi cãciulã, pentru a proteja
aceste zone în cazul unei eventua-
le cãderi. Îmbrãcãminte trebuie sã

fie cãlduroasã, dar lejerã. Cel mai
bine este ca în cãdere sã încercãm
sã protejãm capul ºi coloana, dar,
de regulã, atunci când alunecãm
suntem surprinºi ºi nu prea mai
putem controla cãderea”, a  expli-
cat dr. Cristina Geormãneanu.

Potrivit Administraþiei Naþiona-
le de Meteorologie, astãzi vor fi
precipitaþii în toatã þara. În regiu-
nile sud-estice ºi în sudul extrem
vor predomina ploile, în nordul ºi
centrul Moldovei, în zonele mon-
tane ºi submontane vor fi mai ales
ninsori, iar în restul teritoriului vor
fi precipitaþii mixte. Se vor cumu-
la cantitãþi de apã de peste 10-15 l/
mp. Local se va semnala polei.
Vântul se va intensifica îndeosebi
în regiunile sud-estice ºi estice, cu
rafale de 50-60 km/h.

Vremea se menþine
rece noaptea
ºi dimineaþa

Cu toate cã temperaturile au mai
crescut în ultimele zile, vremea se
menþine rece noaptea ºi diminea-
þa. În aceste condiþii, reprezentan-
þii Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj
au venit cu o serie de recoman-
dãri. Oamenii sunt sfãtuiþi sã nu
stea mult afarã fãrã o îmbrãcãmin-
te adecvatã, iar cei cu suferinþe
cardiace ºi respiratorii sã evite de-
plasãrile ºi sã respecte cu stricteþe
sfaturile medicilor.

În cazul în care este necesarã
deplasarea în spaþii deschise, tre-
buie folosite mijloacele de protec-
þie adecvate – cãciuli, mãnuºi. Este
de evitat expunerea prelungitã a
mâinilor ºi picioarelor la tempera-
turi scãzute pentru a se feri de de-
gerãturi. De asemenea, în cazul
simptomelor de rãcealã, nu este
indicatã automedicaþia ºi este re-
comandatã consultarea medicului.

Specialiºtii recomandã ca per-
soanele vârstnice, în special cele
cu afecþiuni cardiace ºi respira-
torii, sã evite deplasãrile ºi frec-
ventarea locurilor aglomerate care
creeazã premisele decompensãrii
în condiþii de temperaturi scãzu-
te. Sunt indicate consumul de ali-
mente bogate în proteine ºi grã-
simi nesaturate, fructe, legume ºi
evitarea bãuturilor alcoolice. Îna-
inte de a vã expune la frig mân-
caþi corespunzãtor, pentru cã

mâncarea se va transforma în
energie.

O atenþie specialã trebuie acor-
datã copiilor, care nu trebuie lãsaþi
sã aºtepte în interiorul autovehicu-
lelor parcate, nu trebuie sã fie
transportaþi pe distanþe lungi în
vehicule fãrã climatizare ºi neechi-
pate corespunzãtor. De asemenea,
o atenþie specialã trebuie acordatã
ºi persoanelor vârstnice, în special
celor cu afecþiuni cardiace ºi re-
spiratorii. Degerãturile pot apãrea
atunci când se înregistreazã tem-
peraturi sub minus 7 grade Celsius,
daca pielea sau îmbrãcãmintea este
umedã ºi vântul bate puternic.

Locuinþele ºi spaþiile închise de
locuit trebuie sã fie încãlzite co-
respunzãtor ºi trebuie evitatã uti-
lizarea instalaþiilor improvizate,
care pot duce la intoxicaþii cu
monoxid de carbon.

RADU ILICEANU

Pornind de la trecut,
cu mãsuri în prezent

Pe lângã Programul naþional,
aflat în plinã desfãºurare, specia-
liºtii Inspectoratului Teritorial de
Muncã Dolj desfãºoarã ºi activi-
tãþi teritoriale, care fac parte din
curricula postului, în ceea ce pri-
veºte respectarea normelor de Se-
curitate ºi Sãnãtate în Muncã. «În
perioada decembrie 2015 – ianua-
rie 2016, se vor desfãºura acþiuni
de control ºi îndrumare la unitãþile
spitaliceºti, precum ºi la policlinici
ºi cabinete medicale, indiferent de
forma lor de proprietate. Dacã în
prima fazã au intrat spitalele, în cea
de-a doua ne vom axa pe policli-
nici ºi cabinete. Începând din ia-

Un an trece, altul vine, dar activitatea de
prevenire ºi control, din partea Inspectoratu-
lui Teritorial de Muncã Dolj, merge înainte.
Sunt mai multe acþiuni prinse în planul de lu-
cru, cele stringente fiind prevãzute pentru
aceastã lunã ºi se referã la activitatea perso-

nalului care lucreazã în unitãþile sanitare, par-
tener principal fiind Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova. De asemenea, referitor
la anul precedent, ITM Dolj poate spune cã
„pedepsele” acordate sunt în parametrii le-
gislativi, dovadã fiind statistica.

nuarie 2016, având ºi sprijinul ne-
condiþionat al conducerii Spitalu-
lui Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova, vom merge pe acþiuni de in-
formare a salariaþilor, indiferent cã
sunt personal medical sau auxiliar,
în ceea ce priveºte respectarea
normelor de SSM. Sunt patru secþii
în care vom urmãri respectarea
legislaþiei: Dermato-Venerologice;
Chirurgie plasticã ºi arºi; Chirur-
gie toracicã; Urologie. În perioada
urmãtoare, vom continua ºi cu alte
secþii. Ne intereseazã, în primul
rând, respectarea normelor de
SSM de cãtre salariaþi. Toate aceste
acþiuni au un caracter preventiv ºi
s-a pornit de la experienþele tragi-
ce din ultimii ani (Maternitatea
„Giuleºti”, Clubul „Colectiv” ,

etc.). Noi cerem o responsabilita-
te mare ºi o implicare pe mãsurã a
factorilor cu prerogative în dome-
niu, iar controalele viitoare vor fi
mult mai eficiente», a declarat
Cãtãlin Mohora, inspector-ºef al
ITM Dolj.

Metode de amânare
Altfel, dar tot respectând legis-

laþia, ITM Dolj a avut de „întâm-
pinat”, în instanþe, mai multe pro-
cese-verbale de constatare a unor
contravenþii. Pe 2015, totalul con-
testaþiilor a fost de 64, 50 fiind pe
Relaþii de Muncã (RM), 37 refe-
rindu-se la „munca fãrã forme le-
gale”. Doar în douã cazuri, pe RM,
s-a acceptat, în parte, plângerea,
prin înlocuirea amenzii cu avertis-
ment, ºi vorbim de hotãrâri defini-
tive. În ceea ce priveºte soluþiile
date de instanþele de fond, din cele
12 dosare aflate pe rol, pe RM, în
ºase s-a respins plângerea, în cinci
s-a înlocuit amenda cu avertismen-
tul, iar într-unul s-a redus pedeap-
sa pecuniarã de 20.000 lei la

10.000 lei. Pe SSM, cele douã
plângeri au fost respinse.

Demn de remarcat este cã, în
2014, au fost contestate 80 de mã-
suri aplicate de inspectorii de mun-
cã (66 pe RM), prin hotãrâre defi-
nitivã a instanþelor fiind înregistra-
te 46 (37 pe RM). Dintre acestea,
în 29 s-a dispus respingerea plân-
gerilor (6 pentru SSM), în opt s-a
înlocuit amenda cu avertismentul ºi
a fost vorba de un singur caz de

casare, cu trimitere spre rejudeca-
rea la instanþele de fond, iar un alt
dosar a primit ca rezoluþie suspen-
darea. Mai sunt pe rol, alte 34 de
dosare, 29 dintreele fiind pe RM.
„Sunt cazuri care sunt, este adevã-
rat, mai vechi, dar care sunt tergi-
versate de cãtre apãrãtorii celor
implicaþi, care gãsesc chichiþe, ca
sã le spun aºa, pentru amânãri”, a
mai spus Cãtãlin Mohora.

CRISTI PÃTRU
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În fiecare an, pe 7 ianuarie, sãrbãtorim
Soborul Sfântului Ioan Botezãtorul, zi în
care îl cinstim pe cel care l-a botezat pe
Hristos în Iordan. Sfântul Ioan Botezãto-
rul a fost ultimul dintre prooroci, înainte-
mergãtor ºi botezãtor al Domnului nostru
Iisus Hristos, „cel mai mare dintre cei nãs-
cuþi dintre femei” (Matei 11,11; Luca 7,28),
aºa cum îi spune Mântuitorul. S-a nãscut
în cetatea Orini, în familia preotului Zaha-
ria. Elisabeta, mama sa, era descendenta
seminþiei lui Aaron. Naºterea Sfântului Ioan
a fost ea însãºi o minune. Pãrinþii Sfântului
Ioan, preotul ºi proorocul Zahariaºi Elisa-
beta, din neamul lui Aaron, au ajuns la bã-
trâneþe fãrã sã aibã copii, lucru ruºinos în
rândul poporului evreu în acea vreme (Luca
1,25). Un înger pe nume Gavriil îl anunþã
pe Zaharia cã rugãciunea sa a fost asculta-
tã ºi cã nevasta sa, Elisabeta îi va naºte un
fiu cãruia îi va pune numele de Ioan. Zaha-
ria însã nu a crezut aceste vorbe (Luca
1,20), invocând faptul cã ºi el ºi nevasta sa
erau bãtrâni (Luca 1,18). Drept pedeapsã
pentru necredinþa lui, Zaharia a rãmas mut
pânã când s-a sãvârºit ceremonia tãierii-
împrejur, cu punerea numelui pruncului.
Elisabeta era mãtuºã sau veriºoarã a Maicii
Domnului. ªi ei i s-a vestit în chip minunat
cã avea sã nascã un copil ºi a primit vestea
cu bucurie, însã a ascuns-o vreme de cinci
luni (Luca 1,24). Pruncul pe care îl purta
s-a arãtat a fi profet încã din pântecele

“Un glas strigã: „În pustiu gãtiþi calea Domnului, drepte faceþi
în loc neumblat cãrãrile Dumnezeului nostru.”

maicii lui. Dupã Bunavestire, Fecioara Ma-
ria, purtându-L în pântece pe Mântuitorul
Iisus Hristos, a vizitat-o pe Elisabeta. Când
cele douã femei s-au întâlnit, Ioan a sãltat
de bucurie în pântecele maicii lui, iar mama
lui s-a umplut ºi ea de Duhul Sfântºi a bi-
necuvântat-o pe Maica Domnului ºi pe
Prunc (Luca, cap. 1). În ziua a opta, când
avea loc ceremonia tãierii împrejur, partici-
panþii vroiau sã îi punã numele de Zaharia,
dupã numele tatãlui sãu. Elisabeta se opu-
ne, spunând cã numele noului nãscut avea
sã fie Ioan. Cei de faþã au insistat, spunân-
du-i Elisabetei cã nimeni dintre rudele ei nu
purta acest nume ºi l-au întrebatºi pe Za-
haria care era numele pe care dorea sã îl
dea pruncului. Acesta a scris pe o tãbliþã
acelaºi nume, Ioan, pentru cã acesta era
numele pe care i-l spusese mai înainte în-
gerul Gavriil. Toþi s-au minunat, pentru cã
cei doi soþi nu se înþeleseserã mai înainte
unul cu altul asupra numelui pruncului. Din
acel moment Zaharia ºi-a recãpãtat darul
vorbirii ºi la rândul sãu a început sã profe-
þeascã despre fiul sãu ca înaintemergãtor
al lui Mesia (Luca 1,59-79).   Când a ajuns
aproape de vârsta adultã, Ioan s-a retras în
pustiu, ducând o viaþã asprã, de postºi ru-
gãciune. Mesajul principal pe care el îl
transmitea era: “Pocãiþi-vã, cã s-a apropiat
împãrãþia cerurilor!” Rãspunsul la întreba-
rea “Cum ajunge sã-L cunoascã Sfântul
Ioan Botezãtorul pe Hristos?”, îl gãsim la

Evanghelistul Ioan (In 1, 34), care
redã mãrturia Botezãtorului: “Cel
ce m-a trimis pe mine sã botez cu
apã, Acela mi-a spus: Peste care
vei vedea Duhul pogorându-Se ºi
rãmânând peste El, Acesta este Cel
ce boteazã cu Duhul Sfânt. ªi am
vãzut ºi mãrturisit cã El este Fiul
lui Dumnezeu” (In 1, 33-34). Sfân-
tul Ioan Botezãtorul, cel care L-a
botezat pe Hristos, afirmã despre
sine: “Nu sunt vrednic, cã plecân-
du-mã, sã-I dezleg cureaua încãl-
þãmintei” (In 1, 27). În acest sens,
Ioan Botezãtorul ne poate fi tutu-
ror îndreptar spre a birui mândria.
Trebuie sã reþinem cã avem capa-
citatea de a ieºi din noi ºi a ne jertfi
pentru aproapele nostru. Din Evan-
ghelie cunoaºtem cã Irod, la un
ospãþ  prilejuit de sãrbãtorirea zilei
de naºtere, a tãiat capul Sfântului
Ioan Botezãtorul, la cererea Irodiadei. În
acea vreme, Sfântul Ioan era întemniþat în
castelul lui Irod de la Maherus. Ioan îl mus-
trase pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu
Irodiada, care era soþia fratelui sãu. În ura
ei de moarte, Irodiada a sfãtuit-o pe Salo-
meea, fiica ei, care dansase ºi plãcuse oas-
peþilor ºi îndeosebi lui Irod, sã cearã de la
acesta capul Botezãtorului ca rãsplatã.
Dupã moartea acestuia, ucenicii Sfântului
Ioan i-au luat trupul ºi l-au îngropat în Se-

vastia, dându-i apoi de ºtire ºi Mântuitoru-
lui Iisus. Moaºtele sale au fost regãsite mult
mai târziu, în chip miraculos, iar acum frag-
mente din acestea se gãsesc în mai multe
locuri din lume. Fie ca sfinþenia ºi jertfelni-
cia de care a dat dovadã Sfântul Ioan Bote-
zãtorul sã fie exemplu duhovnicesc pentru
toþi credincioºii care astãzi se bucurã ºi se
roagã lui ca sã mijloceascã pentru noi toþi
înaintea tronului dumnezeiesc. Amin!

Preot LIVIU SÃNDOI

 „Desculþ în parc” este o comedie scri-
sã în anul 1963 de renumitul dramaturg ame-
rican Neil Simon. Piesa s-a jucat mai întâi
cu mare succes pe Broadway, mai apoi în
întreaga lume. În anul 1967 a fost ecraniza-
tã într-o distribuþie de excepþie – în rolurile
principale: Robert Redford ºi Jane Fonda –,
scenariul filmului fiind scris de însuºi auto-
rul piesei. În 1968, pentru  „Desculþ în-

ªtefan Bãnicã jr., la Craiova,
în comedia „Desculþ în parc”

Comedia de succes „Desculþ în parc”, avându-i ca protagoniºti pe ªtefan
Bãnicã jr. (care semneazã ºi regia), Diana Cavallioti, Rãzvan Vasilescu, Ileana
Cernat ºi ªerban Georgevici, se va juca la Craiova, pe scena Teatrului Naþio-

nal „Marin Sorescu”, luni, 25 ianuarie, începând cu ora 19.30.

 parc”, Neil Simon a fost nominalizat la
premiile Writer Guild of America pentru cel
mai bun scriitor american de comedie.      

Piesa înfãþiºeazã eforturile unui cuplu
proaspãt cãsãtorit de a-ºi construi viaþa îm-
preunã ºi, mai ales, de a-ºi armoniza per-
sonalitãþile, ce dau naºtere la manifestãri ºi
sentimente adeseori contradictorii. Conflic-
tele nu întârzie sã aparã, astfel cã, pe lângã

marea iubire, apar ºi micile pro-
bleme ale vieþii de zi cu zi, condi-
mentate de vecini drãguþi ºi „bi-
nevoitori”.

Spectacolul pus în scenã de
ªtefan Bãnicã jr. a mai fost pre-
zentat la Teatrul Naþional din Cra-
iova la sfârºitul lunii mai a anului
2011, însã într-o altã distribuþie.
«Alãturi de colegii mei, promitem
un spectacol unde veþi râde cu
lacrimi. În dubla mea calitate, de
actor ºi regizor, aº fi foarte feri-
cit dacã oamenii ar pleca de la
acest spectacol destinºi, bine dis-
puºi ºi cu poftã de viaþã”, decla-
ra ªtefan Bãnicã jr., care a mai
jucat rolul principal în aceastã pie-
sã în 1996, în regia lui Dinu Ma-
nolache.

Biletele pentru reprezentaþia din
25 ianuarie s-au pus în vânzare,
la preþul unic de 80 lei, la agenþia
teatralã (te. 0251.413.677), des-
chisã lunea între orele 9.30-16.00,
de marþi pânã vineri între 9.30-
18.30, iar sâmbãta ºi duminica
între 10.00-13.00 ºi 16.30-18.30.

MAGDA BRATU

Maestrul Tudor Gheorghe va celebra îm-
plinirea a 15 ani de la lansarea albumului „Pri-
mãvara Simfonic” printr-un concert care
va avea loc pe 3 martie, pe scena Sãlii Pala-
tului din Bucureºti. Potrivit organizatorilor,
Tudor Gheorghe va fi acompaniat de instru-
mentiºtii Orchestrei Naþionale Radio ºi de
Corul Naþional Madrigal, reuniþi sub baghe-

Tudor Gheorghe celebreazã 15 ani
de la lansarea albumului „Primãvara Simfonic”

ta dirijorului ºi orchestratorului
craiovean Marius Hristescu. ªi
publicul din Craiova s-ar putea
bucura de o reprezentaþie, aºa
cum Tudor Gheorghe l-a obiº-
nuit în ultimii ani, însã o datã
pentru spectacol nu a fost deo-
camdatã anunþatã oficial.

Albumul „Primãvara Simfo-
nic” cuprinde piese cunoscute de
admiratorii lui Tudor Gheorghe,
precum „Dorul cãlãtor”, „Anti-
primãvarã” (pe versuri de Adri-
an Pãunescu), „Valsul rozelor”
(pe versuri de Alexandru Mace-
donski), „Salcâmii” (pe versuri
de Arhip Cibotaru) ºi „Note de

primãvarã” (pe versuri de George Bacovia).
Biletele pentru concertul de la Sala Palatului
au preþuri cuprinse între 107 ºi 257 lei ºi au
fost puse în vânzare pe www.tudor-gheor-
ghe.ro, la casa de bilete a Sãlii Palatului sau
online, pe www.bilete.ro, www.myticket.ro,
www.bilet.ro, www.eventim.ro ºi www.fix7.ro.

MAGDA BRATU

Numele Ion ºi derivatele lui sunt printre
cele mai întâlnite la români. Aºa se face cã,
astãzi, aproape douã milioane de persoane
îºi serbeazã onomastica. Potrivit reprezen-
tanþilor Ministerului de Interne, cei mai mulþi
care poartã numele Sfântului Ion sunt bãr-
baþi, respectiv 1,4 milioane, ºi peste 550 de
mii sunt femei. Dintre aceºtia, Ioan este cel
mai rãspândit derivat al numelui, urmat de
Ionuþ, Ionel sau Nelu. Dintre românce, 370
de mii se numesc Ioana, aproape 150 de mii
Ionela ºi peste 11 mii Nela.

Aproape douã milioane de români îºi serbeazã
astãzi onomastica
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Craioveancã. S-a nãscut aci, în
municipiul de pe Jiu, la 6 ianuarie 1940.
În Sfânta zi de Boboteazã. O zi de iar-
nã, cu zãpadã multã ºi cu ger aspru.

Copilãria i-a fost vegheatã de
mama sa – o femeie isteaþã ºi harni-
cã, cu o bogatã experienþã de viaþã.

ªcoala primarã a fãcut-o în urbea
natalã. ªi tot aci, liceul. Liceul clasic
mixt – o instituþie de învãþãmânt preu-
niversitar, care a fost slujitã de o în-
treagã galerie de dascãli valoroºi ºi a
avut un statut special: punea un ac-
cent deosebit pe pregãtirea elevilor
sãi la disciplinele umaniste (în pla-
nul de învãþãmânt, limba latinã ocu-
pând un loc central).

Încã de timpuriu, a demonstrat cã
posedã (fapt remarcat în familie ºi în
anii de ºcoalã) unele reale aptitudini
muzicale. ªi o anumitã “chemare”
pentru muzicã. Pentru muzica uºoa-
rã româneascã, în primul rând. Aºa
se explicã de ce, paralel cu studiile
liceale, a frecventat (le-a absolvit în
1958) ºi cursurile Conservatorului
“Cornetti” din Craiova. ªi a fãcut
parte din corul Ansamblului Artistic
“Nicolae Bãlcescu” – aflat sub con-
ducerea maeºtrilor Mihai Bârcã ºi
Alexandru Racu.

Cariera de cântãreaþã ºi-a început-
o, cu adevãrat, în august 1960, pe
scena Teatrului Muzical din Deva.
Unde a ajuns în urma unui concurs
deosebit de exigent.1

La început (în primele douã sta-
giuni, de fapt), spectatorii au cunos-
cut-o (au aplaudat-o ºi au îndrãgit-
o) sub un alt nume de scenã (unul
“exotic” ales de Ion Preda, directo-
rul teatrului): Reta Marga. A rãmas
aci (cântând cu vocea ei unicã – unor
sãli arhipline) vreme de trei ani, apã-
rând în numeroase spectacole de
succes, între care: “ªarjele revistei”,
“Pe treptele revistei”, “Vacanþã
muzicalã”, “Strada mare”, “Pagini
alese din revista de altãdatã” º.a.

În anul 1963 va ajunge – la îndem-
nul unor personalitãþi din “lumea”
selectã a muzicii româneºti (i-am avut
în vedere pe Puiu Maximilian ºi Vasi-
le Veselovschi, care o remarcaserã la
Teatrul din Deva, cu care ei colabo-
rau) în Bucureºti, angajatã a Teatru-
lui “Constantin Tãnase”.

Unde va cunoaºte consacrarea. A
fost prezentã la unele din ediþiile Fes-
tivalului “Maria Tãnase”, organiza-
te, încã de atunci, la Craiova. A fãcut
parte – alãturi de Margareta Pâslaru,
Dida Drãgan, Mihaela Mihai, Anda
Cãlugãreanu, Aura Urziceanu, Aure-
lian Andreescu, Dan Spãtaru, Luigi
Ionescu – din grupul de cântãreþi
(“tineri, talentaþi, celebri”), care au
scris o paginã ce-i onoreazã în isto-
ria muzicii uºoare româneºti. A fost,
de asemenea, o prezenþã doritã ºi
apreciatã în emisiunile (radio ºi TV)
de muzicã ºi cele de divertisment
(Bunã seara, fete, bunã seara bãieþi;
Album duminical º.a.). A cântat (ºi a
cules aplauze) la “Savoy”, la “Sala
Palatului”, la “Sala Radio”, sub ba-
gheta maestrului Sile Dinicu.

A cântat, o vreme, ºi în Grãdina
“Cina”. A participat, cu un remarca-
bil succes, al diferitele ediþii ale Fes-

„Apariþie ºi dispariþie
tulburãtoare”,

care „a ars pe cerul mu-
zicii româneºti întocmai ca
o stea

a cãrei strãlucire ne ur-
mãreºte încã” (Aurel Sto-
rin)

tivalului de la Mamaia (cu piese apre-
ciate nu doar de juriu, ci ºi, mai ales,
de numeroasa asistenþã, care a rãs-
plãtit-o, de fiecare datã, “cu flori,
aplauze, premii ºi cronici elogioa-
se”): Ploaia ºi noi, Cânta un mate-
lot, ªoapte de iubire, Þara unde m-
am nãscut, Sunã clopotele vieþii,
Sburaþi porumbei... În 1977 a obþi-
nut (cu piesa: „Din totdeauna pe
acest pãmânt”) Marele premiu de
la Mamaia.

Doina Badea a cântat, de aseme-
nea (în faþa unor sãli arhipline, entu-
ziasmându-ºi asistenþa) ºi în strãinã-
tate (la Moscova, în Polonia, în Ger-
mania, în Franþa – la celebra salã
“Olympia”, din Paris, în 1965 ºi 1967,
în Israel etc.).

A lansat, de-a lungul anilor, nu-
meroase discuri de muzicã uºoarã
(acompaniatã fiind de Orchestra “Ra-
dio”, dirijatã de Sile Dinicu ºi, la
“Electrecord”, acompaniatã, de data
aceasta, de orchestra ce-l avea la
pupitru pe vestitul saxofonist Imre
Sony).

A colaborat, în timpul carierei sale
muzicale, cu cei mai apreciaþi com-
pozitori. Amintim, din rândul acesto-
ra, pe Temistocle Popa, Vasile Vasi-
lache, Eli Roman, Vasile Veselovschi,
Gherase Dendrino, George Grigoriu,
Henri Mãlineanu, Nicolae Kircules-
cu º.a., care ºi-au “þesut” melodiile
pe textele inspirate ale unor autori
de real talent: Flavia Buref, Mihai
Maximilian, Aurel Storin, Romeo Ior-
gulescu, Aurel Felea ºi poetul Ion
Minulescu.

* * *
A cântat – aºa cum numai ea pu-

tea s-o facã – în primul rând muzicã
uºoarã. Sã ne amintim câteva titluri:
Ploaia ºi noi (V. Vasilache/ Flavia
Buref); Cânta un marinar la prorã
(V. Veselovshi/ I. Minulescu), ªoap-
te de iubire (T. Popa/ A. Grigoriu, R.
Iorgulescu); Pãstreazã-mã doar
pentru tine (V. Vasilache/ E. Morea),
Iubeºte-mã cum te iubesc ºi eu (E.
Roman/ N. Kirculescu); Cred în fe-
ricirea noastrã (G. Grigoriu/ A Gri-
goriu, R. Iorgulescu); Mai spune-mi
cã nu m-ai uitat (Gh. Dendrino/ M.
Maximilian); De unde ºtii, vioarã, tu
(N. Kirculescu/ A. Felea) etc. Atra-
sã ºi stimulatã de Ioana Radu, “re-
gina romanþei româneºti”, a îndrã-
git romanþa: De þi-ar spune poarta
ta (Ionescu Turcu/ Mia Braia); Ro-
manþa inimii (V. Veselovski/ Ion Mi-
nulescu); În cârciumioara unde

cântã un cobzar (Gh. Dendrino, M.
Maximilian) º.a.

ªi, oarecum surprinzãtor pentru
mulþi, a adus în sãli de spectacol ºi pe
scenã (deloc întâmplãtor, pentru cã,
potrivit proprie-i mãrturisiri, “idolul”
ei a fost Maria Tãnase – “doamna
cântecului popular românesc”) une-
le memorabile melodii populare (Lung
e drumul Gorjiului, Mi-am pus bu-
suioc în pãr, Hãulita, de exemplu).

* * *
«Vocea ei era consideratã un fe-

nomen. Colegii de scenã o iubeau ºi
o apreciau. Compozitorii nu o mai slã-
beau cu propunerile de noi cântece:
ºtiau cã tot ce interpreteazã ea, Doi-
na Badea, devine ºlagãr. Îºi iubea
meseria ºi o respecta. Trãia ºi cânta

cu pasiune fiecare melodie...» (Car-
men Anghel)

«Doina Badea avea o voce uni-
cã» (Alexandru Dobondi)

«Apariþie ºi dispariþie tulburãtoa-
re, Doina Badea a ars pe cerul muzi-
cii uºoare româneºti întocmai ca o
stea a cãrei strãlucire ne urmãreºte
încã...» (Aurel Storin)

«Doina Badea s-a impus ca o so-
listã de excepþie. S-a remarcat, cu
vocea deosebitã pe care o avea, fi-
ind o revelaþie ºi o mare descoperire.
În ani ’60-’70, ea a luat un avânt ex-
traordinar, ajungând, aº putea spu-
ne, prima doamnã a cântecului de
muzicã uºoarã românesc...» (Gheor-
ghe Zamfir)

«Doina Badea a fost, este ºi va fi
mereu o fiinþã cu totul excepþionalã
în peisajul muzicii româneºti...» (Fla-
via Buref)

«Melodiile ei, care au avut suc-
ces, au fost multe, nimeni nu le-a pre-
luat din cântãreþii noºtri. Nu din cau-
zã cã n-ar fi fost nimeni în stare, nici
din respect. Cred cã le-a cântat într-
un anume fel, încât nimeni nu s-a în-
cumetat sã riºte comparaþia»...

«Era credincioasã... Când intra în
scenã, îºi fãcea semnul crucii...» (Dan
Mihãescu)

«A fost un om foarte talentat, o
profesionistã desãvârºitã. Îmi era
foarte dragã ºi o admiram...» (Ange-
la Moldovan)

«Doina Badea a fermecat nu doar
auzul românilor, care au auzit-o la ra-
dio, televiziune sau înregistrate pe
discuri sau în concerte autohtone.
ªi strãinii au admirat vocea ei...»
(George Sbârcea)

«Doina Badea era cântãreaþa care
avea vocea cea mai mare, mai pro-

fundã ºi mai puternicã... Cea mai mare
avere a ei era glasul. A fãcut din el ce
a vrut...» (Tiþa ªtefan)

«Cânta ºi avea ceva de furtunã în
voce ºi-n felul ei de a fi... Totul, în
viaþa ei, a fost nãvalnic: succesul,
dragostea, moartea...» (Cornel Todea)

«Vocea Doinei Badea umplea to-
tul. Umplea sãlile de mii de locuri,
umplea undele pornite spre înalt, din
antenele staþiilor de televiziune ºi
staþiile de radio. Dar, mai presus de
toate, umplea inimile...» (Florin Con-
durãþeanu)

«... Un om deosebit. Îºi respecta
statutul de profesionistã. Niciodatã
nu a lipsit de la vreo repetiþie pe care
am fãcut-o cu orchestra... Avea un
respect cu totul ieºit din comun pen-
tru instrumentiºti... Dispariþia ei este
o mare pierdere... O solistã de talia ºi
calibrul ei este foarte greu sã mai
vedem» (Nicu Creþu)

«Era o mare culegãtoare de folc-
lor. A rãmas olteancã pânã în mãdu-
va oaselor. Era o persoanã modestã,
o mamã ºi o soþie extraordinarã, o
gospodinã...» (Marlene Vasilache).

* * *
Vineri, 4 martie 1977. O zi obiº-

nuitã. Natura dãdea primele semne
cã se trezea la viaþã. Vestea venirea
primãverii. Seara – una liniºtitã. Cu
“lunã plinã ºi cer înstelat”. Nimeni
ºi nimic nu prevestea ce avea sã se
întâmple. Nimeni ºi nimic nu bãnuia
venirea catastrofei. Ora 21:20. O orã
fatalã. Ora la care s-a “declanºat” cel

mai înfricoºãtor (ºi “devastator”) cu-
tremur în România. Din adâncul pã-
mântului, au început sã se propage,
“într-un galop de zimbri înfuriaþi”,
undele colosale de ºoc. Intensitatea,
pe scara Richter, 7,2 grade... Panicã.
Oameni cuprinºi de spaimã. Pãrinþi
cu copii în braþe. Þipete de disperare
ºi de durere... Clãdiri prãbuºite. Lo-
cuinþe grav avariate. Oameni (numai
în Bucureºti, peste 1.500) care ºi-au
pierdut viaþa. În doar 55 de secunde,
cât a durat cutremurul... Printre aceº-
tia, ºi Doina Badea, soþul ei, Traian
Smeu, ºi cei doi copii, Bogdan-Tra-
ian ºi Aurel-Claudiu... Familia Badea
se mutase, cu puþin timp înainte de
catastrofã, într-o locuinþã nouã. Un
apartament în Blocul Barului “Con-
tinental”. ªi erau fericiþi. Cu doar trei
zile înainte de cutremurul ucigaº, îi
mãrturisea Flaviei Buref: “... sunt aºa
de mulþumitã... Am doi copii minu-
naþi; cariera mea a atins un prag
înalt; vreau, anume, sã fac lucruri
din ce în ce mai frumoase; simt cã,
acum, sunt cel mai împlinitã!...”.

ªi totuºi... S-a dezlãnþuit cutremu-
rul... A venit – la porunca hotãrâtã a
Destinului – moartea. Moartea ei,
împreunã cu cea a celor dragi: soþul
ºi cei doi bãieþi. În seara aceea bles-
tematã, Doina abia plecase de acasã.
Urma sã se întâlneascã cu Alexan-
dru Bocãneþ (care se afla la Toma
Caragiu). Cutremurul a prins-o în lift
(s-a spus ºi cã, de fapt, s-ar fi aflat,
atunci, în clipa fatalã, pe scãri, deoa-
rece nu-i plãcea sã coboare cu liftul).
Când a început cutremurul, blocul
“Continental” s-a prãbuºit. ªi, oda-

tã cu el, s-a “prãbuºit” ºi Doina Ba-
dea. Ea, soþul ºi cei doi bãieþi ai lor.

Venitã, în grabã, la faþa locului,
dupã încetarea cutremurului, Marle-
ne Vasilache, soþia cunoscutului
compozitor, povesteºte (în una din
paginile Ediþiei de Colecþie a “Jurna-
lului Naþional”, consacratã omagie-
rii celei care a fost, “ºi la propriu, ºi
la figurat, Alteþa muzicii uºoare ro-
mâneºti”): “... Ne-am dus sã vedem
ce putem sã mai facem. Au fost gã-
siþi Traian cu un copil în braþe ºi cu
faþa spre camera unde dormea cel
de-al doilea. La etajul doi a fost gã-
sitã o mânã de-a ei, recunoscutã
dupã verighetã”. Iar printre ruine
(puse în miºcare de o adiere uºoarã
de vânt), câteva fotografii de familie,
din care, veselã odinioarã, zâmbea
Doina. Zâmbea soþul ei. ªi zâmbeau,
fericiþi, copiii lor.

Trupul Doinei n-a fost gãsit. Toa-
te încercãrile fãcute pentru a-l putea
“recupera”, din dãrâmãturi, au fost
zadarnice. Urmarea: Autoritãþile au
refuzat sã elibereze certificatul de
deces, motivând lipsa unui... “organ
vital”, din corpul celei dispãrute.
Pânã la urmã, au cedat. ªi, pentru
identificare, “au scris, pe o mânã”,
numele ei: Doina Badea.

Corpul defunctei n-a fost gãsit. A
doua zi, “nici mãcar verigheta nu
mai exista”. De ce? Simplu! “Fusese
furatã de pe deget!”

* * *
Artista îºi doarme somnul de veci

în Cimitirul “Ungureni” din Craiova
– oraºul ei natal, unde ºi-a trãit copi-
lãria ºi adolescenþa, unde a frecven-
tat ºcoala primarã, liceul ºi cursurile
vestitului conservator “Cornetti”.

O cruce de marmurã albã, pe care
se aflã chipul luminos al artistei, ve-
gheazã mormântul în care Doina Ba-
dea, soþul ei, Traian Smeu, ºi cei
doi copii, Bogdan-Traian ºi Andrei-
Claudiu îºi dorm somnul de veci.
Cu ei, atunci, în acel nefericit 4
martie 1977, Timpul n-a mai avut
rãbdare. I-a luat cu el, pentru a-i
duce departe, departe, în Împãrã-
þia tainicã ºi rece a Tãcerii. Acolo
unde – ne învaþã Sfânta Scripturã
– nu este întristare ºi suspine, ci
viaþã veºnicã.

Douã inspirate mesaje cu semni-
ficaþie ºi valoare de Testament îi strã-
juiesc mormântul: “Vã las cântecele
mele, ca ecou al sufletului meu” ºi
“Doinã din strãbunã glie/ Cât de
dragã îmi eºti tu mie”.

Doina, soþul ºi copiii lor au “zbu-
rat”, fãrã sã-ºi dea seama, acolo, Sus,
la Cer, încredinþându-ºi sufletul cu-
rat în grija Marelui Pãrinte. Cei care
au cunoscut-o (ºi apreciat-o) pe Doi-
na Badea, o regretã.

Sincer. ªi, cei mai mulþi, n-au ui-
tat-o. Îi ascultã ºi azi, cu mult drag,
cântecele.

Ea a intrat, prin tot ce a dãruit,
cântând, pentru întotdeauna, în Is-
toria muzicii uºoare (ºi nu numai) ro-
mâneºti. ªi face parte din “familia”
celor cu care Soarta a fost din cale
afarã de vitregã, a celor despre care
se poate afirma (fãrã teama cã s-ar
putea greºi) cã au avut un Destin (ºi
un sfârºit) tragic. O biografie
tristã...

––––––––––––
1 În realizarea acestui medalion

autorul s-a slujit, în bunã mãsurã, de
informaþiile cuprinse în Ediþia de Co-
lecþie a “Jurnalului Naþional” (din
ziua de luni, 10 octombrie 2007), de-
dicatã cântãreþei Doina Badea.

2 Au dispãrut, atunci, în Capita-
lã ºi alþi cunoscuþi (ºi apreciaþi) oa-
meni de culturã ºi artã, precum
Toma Caragiu, Alexandru Ivasiuc,
A. E. Baconski, Mihai Gafiþa, Ale-
xandru Bocãneþ...

Prof. emerit NICOLAE A. ANDREI
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În conformitate cu Regulamen-
tul delegat al Comisiei nr. 1047/
2014, Ministerul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale a elaborat Stra-
tegia naþionalã de implementare a
Programului de încurajare a con-
sumului de lapte în ºcoli pentru
anul ºcolar 2015-2016. Þara noas-
trã implementeazã Programul na-
þional „Laptele ºi cornul”, de care
beneficiazã toþi copiii preºcolari ºi
ºcolari din ciclul primar ºi gimna-
zial, care frecventeazã o formã de
învãþãmânt.

În 2002, când a fost lansat pro-
gramul naþional, a avut ca obiec-
tive, pe lângã susþinerea industriei
laptelui ºi asigurarea unei alimen-
taþii sãnãtoase pentru copii, ºi
prioritãþi naþionale, precum încu-
rajarea participãrii ºcolare ºi ob-
iective sociale. De asemenea, s-a
considerat cã aplicarea unui ast-
fel de program contribuie la pre-
gãtirea autoritãþilor ºi industriei
pentru implementarea Politica
Agricolã Comunã în urma aderã-
rii la UE. Aproximativ 2.300.000
preºcolari, clasã pregãtitoare ºi
elevi din clasele I-VIII în învãþã-
mântul de stat ºi particular bene-
ficiazã de acest program, anual
fiind alocate de la bugetul de stat
aproximativ 435 de milioane de lei
pentru implementarea sa.

De-a lungul timpului,
beneficiarii au crescut numeric

Programul naþional „Laptele ºi
cornul” este unul dintre cele mai
longevive programe guvernamen-
tale din România, fiind deja în cel
de-al 13-lea an consecutiv de im-
plementare. În urma aderãrii Ro-
mâniei la UE, componenta lapte
din programul naþional a devenit
eligibilã pentru finanþare din fon-
duri FEGA, iar autoritãþile publi-
ce locale au început sã deconteze
o parte din cheltuielile aferente
programului la Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA). Suma decontatã a cres-
cut, de la un an la altul, pe mãsu-
rã ce Autoritãþile publice locale s-
au familiarizat cu cerinþele ºi pro-
cedurile impuse de APIA, în baza
legislaþiei UE. Programul naþional
include ºi produse de panificaþie,
dar acestea nu fac obiectul decon-
tãrilor de la Uniunea Europeanã.

Programul a fost iniþiat prin
Ordonanþa de Urgenþã nr. 96/2002

Cu toate cã suntem codaºii Europei la consumul de lapte,

Dupã 13 ani de implementare a Pro-
gramului naþional “Cornul ºi laptele” ºi
dupã 7 ani de decontare parþialã din fon-
durile Programului European, autoritã-
þile naþionale ºi locale, precum ºi unitã-
þile ºcolare ºi-au optimizat activitãþile
care le revin conform competenþelor pro-
prii. Autoritãþile publice locale organi-
zeazã, anual, licitaþii ºi, pentru componen-
ta lapte, deconteazã o parte din sume con-
form procedurilor europene impuse de

cãtre APIA. ªcolile dispun, ºi nu prea, de
spaþii de depozitare ºi echipamente fri-
gorifice, personalul didactic sau adminis-
trativ din ºcoli aplicã procedurile de dis-
tribuþie a produselor. Aceste proceduri
create de-a lungul timpului oferã un ar-
gument în plus pentru continuarea pro-
gramului ºi reprezintã o experienþa acu-
mulatã, care poate conduce la revizuirea
unor aspecte, care sã-i mãreascã eficien-
þa ºi impactul.

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

privind acordarea de produse lac-
tate ºi de panificaþie pentru elevii
din clasele I-VIII din învãþãmân-
tul de stat ºi privat, precum ºi pen-
tru copiii preºcolari din grãdiniþe-
le de stat ºi private cu program
normal de patru ore.

Scopul programului: formarea
unor obiceiuri sãnãtoase

Proiectul se adresa, iniþial, doar
elevilor din clasele I-IV din învã-
þãmântul de stat, fiind extins, ul-
terior, ºi la nivelul elevilor din ci-
clul gimnazial, iar începând cu
anul 2009 se aplicã ºi sistemului
privat de învãþãmânt. De la mo-
mentul începerii programului,
pânã în prezent, au survenit mo-
dificãri legislative, care au extins
grupul de beneficiari sau care au
reglementat mai bine categoriile
de produse care fac obiectul aces-
tuia, în sensul corelãrii conformi-
tãþii produselor distribuite cu nor-
mele europene. Cu toate acestea,
nu au lipsit nici incidentele legate
de calitatea laptelui. Sã precizãm
doar prezenþa stafilococului auriu
în urmã cu 3 ani în laptele livrat

unor elevi din Prahova, 63 dintre
aceºtia fiind diagnosticaþi imediat
cu toxiinfecþie alimentarã.

În prezent, conform prevede-
rilor Regulamentului CE nr. 657/
2008, copiii primesc zilnic o por-
þie de lapte (200 ml de lapte UHT/
pasteurizat sau echivalent produ-
se derivate din lapte: iaurt sim-
plu, lapte bãtut, sana ºi chefir (ºi
un produs de panificaþie, con-
form OUG nr. 96/2002). Progra-
mul îºi propune sã asigure o gus-
tare echilibratã în timpul anului
ºcolar, acoperind o parte din ne-
cesarul nutriþional zilnic al copii-
lor cu un mix optim de nutrienþi
de calitate (proteine, lipide, glu-
cide, minerale ºi vitamine). Ast-
fel, copiii consumã un aliment
recomandat de nutriþioniºti ºi îºi
formeazã obiceiuri alimentare
sãnãtoase.

În Europa, laptele se consumã
în ºcoli încã de acum 25 de ani

În Uniunea Europeanã existã o
schemã dedicatã distribuirii de lap-
te în ºcoli încã din anul 1977. Pro-
gramul a evoluat, de la o simplã

mãsurã economicã de sprijinire a
producãtorilor de lapte ºi produ-
se lactate, într-un instrument de
prevenþie a potenþialelor riscuri
pentru sãnãtate generate de caren-
þele nutriþionale precum excesul
ponderal, obezitatea, diferite afec-
þiuni cronice. Ajutorul acordat de
UE este plãtit în limita a maxi-
mum 0,25 litri echivalent lapte/
copil beneficiar/zi de ºcoalã.

Scãderea consumului de lapte
ºi fructe de cãtre copii (sub can-
titatea zilnicã recomandatã) a dus
la o nouã viziune care îºi propu-
ne ca direcþii de acþiune: aborda-
rea într-un mod mai eficace ali-
mentaþia deficitarã; consolidarea
elementele educative ale progra-
melor; contribuirea la lupta îm-
potriva obezitãþii. Concomitent,
Comisia Europeanã a pus accen-
tul pe eficienþa cheltuielilor dedi-
cate promovãrii consumului de
produse agricole în ºcoli, res-
pectiv ca potenþialul financiar al
schemelor sã fie mai bine direc-
þionat pentru a optimiza impac-
tul lor, iar eficienþa din punctul

de vedere al costurilor de distri-
buire sã fie sporitã.

Consumul de lapte în România,
la cea mai joasã cotã!

Conform datelor Euromonitor,
consumul de lapte în România este
unul dintre cele mai mici din Uni-
unea Europeanã – în 2013 fiind
de numai 32 ml de lapte ambalat
pe zi, de persoanã, în condiþiile în
care Societatea de Nutriþie din Ro-
mânia recomandã douã-trei porþii
de lapte ºi derivate pe zi, o porþie
de lapte însemnând o canã de lap-
te. În acest clasament, România
este urmatã doar de Bulgaria, cu
un consum de aproximativ 23 ml
de lapte ambalat/zi de persoanã.
Primele þãri sunt Irlanda (396 ml/
zi/persoanã), Finlanda (341 ml/zi/
persoanã), Suedia (251 ml/zi/per-
soanã) ºi Spania (245 ml/zi/per-
soanã). La polul opus, cel mai
scãzut consum de lapte de vacã
ambalat din UE este înregistrat în
Cipru (64 ml/zi/persoanã), Româ-
nia (32 ml/zi/persoanã) ºi Bulga-
ria (23 ml/zi/persoanã).

Obezitate, tot mai
îngrijorãtoare pentru elevi

Potrivit studiului realizat în rân-
dul copiilor de 8 ani, la nivel naþio-
nal, în aprilie 2013 de Ministerul
Sãnãtãþii, prin Institutul Naþional de
Sãnãtate Publicã, în cadrul proiec-
tului European Childhood Obesity
Surveillance Initiative (COSI), un
sfert dintre subiecþii studiaþi sunt
supraponderali sau obezi.

Prevalenþa supraponderalitãþii
(inclusiv obezitatea) la copiii de 8
ani din România este de 26,75%
iar prevalenþa obezitãþii este de
11,6%, prevalenþa suprapondera-
litãþii fiind uºor mai crescutã la
fete decât la bãieþi ºi semnificativ
mai mare în mediul urban faþã de
cel rural. La nivel european, pre-
valenþa supraponderalitãþii (inclu-
siv obezitatea) la grupa de vârstã
de opt ani conform raportului pri-
mei runde a studiului COSI a va-
riat între 19,3% ºi 49% la bãieþi
ºi 18,4% — 42,5% la fete. Preva-
lenþa subnutriþiei (inclusiv cea se-
verã) în þãrile participante la prima
rundã este în general sub 2,5%.
Valori mai mari s-au înregistrat în
Bulgaria ºi Cehia (3,2%).
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Coreea de Nord a dezvãluit testarea cu suc-
ces a unei bombe cu hidrogen, un anunþ-sur-
prizã care complicã eforturile de stopare a acti-
vitãþilor Phenianului de a se dota cu un arsenal
nuclear. Premierul japonez Shinzo Abe a decla-
rat ieri cã þara sa va rãspunde ferm provocãrii
Coreei de Nord la adresa neproliferãrii nuclea-
re, catalogând ultimul test nord-coreean nuclear
o ameninþare la adresa Japoniei. La rândul sãu
China, cel mai apropiat aliat al Coreei de Nord,
denunþã testul anunþat de Phenian drept o sfi-
dare la adresa comunitãþii internaþionale ºi în-
deamnã regimul stalinist sã se abþinã de la acþi-
uni care ar putea amplifica tensiunile în Penin-
sula Coreea. Ministrul australian de Externe,
Julie Bishop, apreciazã, citatã într-un comuni-
cat emis ieri, cã acest gest „confirmã statutul
de stat paria al Coreei de Nord ºi (faptul cã
regimul reprezintã) o continuã ameninþare la
adresa pãcii ºi securitãþii internaþionale”. Pre-
ºedintele francez Francois Hollande a subliniat,
citat într-un comunicat, cã „Franþa condamnã
aceastã încãlcare inacceptabilã a rezoluþiilor
Consiliului de securitate al ONU ºi îndeamnã la
o reacþie fermã din partea comunitãþii internaþi-
onale”.  Testul Coreei de Nord cu o bombã cu
hidrogen “submineazã securitatea regionalã ºi
internaþionalã”, a declarat ºi secretarul general
al NATO. Jens Stoltenberg a precizat într-un
comunicat: “Condamn dezvoltarea continuã de
arme nucleare ºi de programe de rachete balis-
tice de cãtre Coreea de Nord, precum ºi retorica
ameninþãtoare ºi de incitare”. Presupusul test
anunþat de Coreea de Nord a stârnit ºi reacþia
Kremlinului. “Moscova este extrem de îngrijo-
ratã în legãturã cu informaþiile apãrute, potrivit
cãrora Coreea de Nord a testat o bombã cu hi-
drogen. Preºedintele  Putin a dat ordin sã fie
examinate cu atenþie toate datele staþiilor noas-
tre de monitorizare, inclusiv seismice, ºi sã fie
analizatã situaþia dacã informaþiile despre test
se vor confirma”, a declarat Dmitri Peskov, pur-

Preþul petrolului a scãzut la minimul
ultimilor 11 ani, dupã tensiunile dintre
Arabia Sauditã ºi Iran

Preþul petrolului a coborât ieri cu 3,6%, la 35,58
dolari pe baril, minimul ultimilor 11 ani, întrucât
investitorii considerã cã tensiunile dintre Arabia
Sauditã ºi Iran eliminã orice posibilitate ca marii
producãtori sã colaboreze pentru o eventualã
reducere a producþiei. Tensiunile apãrute dupã
ce Arabia Sauditã a executat un cunoscut cleric
ºiit au pus capãt speculaþiilor cã membrii OPEC
s-ar putea pune de acord sã reducã producþia
pentru a suþine creºterea preþurilor. “Stocurile
sunt în creºtere, iar tensiunea dintre Arabia Sau-
ditã ºi Iran face orice acord referitor la producþie
puþin probabil”, a declarat Michael Hewson,
ºeful diviziei pentru strategie la CMC Markets.
Cotaþia petrolului Brent a coborât miercuri cu
1,31 dolari, sau 3,55%, la 35,58 dolari pe baril,
minimul începând din 2004. Petrolul tranzacþio-
nat în SUA a înregistrat o scãdere de 90 de cenþi,
la 35,07 dolari pe baril. Preþul barilului a scãzut
semnificativ începând din iunie 2014, când se
situa la 114 dolari, declinul fiind cauzat de dez-
voltarea producþiei de petrol de ºist în SUA ºi de
majorarea producþiei de cãtre unele þãri care în-
cearcã sã-ºi maximizeze exporturile pentru a com-
pensa pierderea de venituri determinatã de pre-
þul mai mic. De asemenea, unele state exporta-
toare de petrol au crescut producþia în încerca-
rea de a-ºi pãstra sau chiar creºte cota de piaþã.
În acest context, de exces de petrol în piaþã, ana-
liºtii aºteaptã în acest an ºi o creºtere a exportu-
rilor Iranului, întrucât foarte probabil vor fi ridi-
cate restricþiile impuse de statele occidentale
Teheranului. “Producþia de ºist ºi creºterea ca-
pacitãþilor unor þãri precum Rusia, care trebuie
sã-ºi protejeze veniturile, împreunã cu aºteptãri-
le pentru livrãri mai mari ale Iranului înseamnã cã
producþia ºi aºteptãrile pentru producþia viitoa-
re cresc”, a declarat Hewson. Un oficial iranian a
declarat, însã, recent, cã Iranul ar putea tempera
exporturile de petrol odatã cu ridicarea sancþiu-
nilor pentru a nu pune o presiune ºi mai mare pe
preþuri.

Biroul Angelei Merkel, închis din cauza
unui colet suspect

Biroul cancelarului german, Angela Merkel, a
fost evacuat ºi închis din cauza unui colet sus-
pect, a anunþat ieri un purtãtor de cuvânt al po-
liþiei. “Investigãm un pachet suspect”, a decla-
rat dimineaþã purtãtorul de cuvânt al Poliþiei Fe-
derale germane. Potrivit unui martor, în perime-
trul de securitate creat de poliþie se aflau patru
containere poºtale de plastic, de culoare gal-
benã. Ulterior, poliþia a permis accesul în biroul
cancelarului, din centrul Berlinului, dupã ce a
verificat pachetul. “Experþii nu au descoperit
nimic suspect”, a declarat un purtãtor de cu-
vânt al Poliþiei Federale. Miniºtrii germani au
putut participa la ºedinþa obiºnuitã chiar dacã
poliþia a creat un perimetru de securitate în zona
Cancelariei.

Guvernul britanic, acuzat de lacune
în sistemul de securitate,
dupã ce un islamist a fugit în Siria
ºi ar fi devenit noul cãlãu ISIS

Parlamentari de opoziþie din Marea Britanie
au criticat Guvernul pentru cã nu a reuºit sã
împiedice un bãrbat, acuzat de infracþiuni gra-
ve, sã cãlãtoreascã în Siria pentru a se alãtura
reþelei Stat Islamic.  Acuzaþiile au fost lansate
dupã ce presa britanicã a anunþat cã un bãrbat,
care apãrea într-o înregistrare video realizatã
de gruparea Stat Islamic ºi publicatã duminicã,
în care cinci presupuºi spioni au fost împuºcaþi
mortal, ar putea fi Siddhartha Dhar, cunoscut ºi
sub numele de Abu Rumaysah. Andy Burnham,
purtãtorul de cuvânt al Partidului Laburist pri-
vind terorismul, a spus cã Guvernul a eºuat în
a-l monitoriza corespunzãtor pe Dhar dupã ce
acesta a fost eliberat pe cauþiune în 2014, adã-
ugând cã bãrbatului i-a fost trimisã o scrisoare
în care i se cerea sã îºi predea paºaportul abia
dupã ce a plecat în Siria. “Sistemul a eºuat pen-
tru cã i-a permis sã plece în Siria, deºi era cu-
noscut de autoritãþi ºi a fost arestat de ºase ori
pentru infracþiuni legate de terorism”, a spus
Burnham. O legãturã clarã între Dhar ºi înregis-
trarea video nu a fost încã confirmatã.

Henriette Reker, primarul oraºului german
Koln, a fost criticatã, dupã ce a sugerat un cod
de conduitã pentru femei dupã valul de agresi-
uni sexuale comise în Ajunul Anului Nou în
centrul oraºului de bãrbaþi arabi ºi nord-afri-
cani, ce a creat indignare în întreaga þarã. Lo-
cuitorii au reacþionat pe reþelele de socializare
faþã de sugestia primarului din Koln ca femeile
sã pãstreze o anumitã distanþã faþã de strãini ºi
sã se deplaseze în grupuri, pentru a nu rãmâne
singure ºi supuse pericolelor. Toate mesajele
despre acest subiect au fost postate pe reþelele
de socializare sub hashtag-ul #EineArmlaen-
ge. Agresiunile sexuale, însoþite de jafuri, co-
mise în Ajunul Anului Nou în apropierea gãrii

Coreea de Nord anunþã cã a testat cu succes o bombã cu hidrogen.
Comunitatea internaþionalã condamnã testul nord-coreean

centrale din Koln, care au vizat peste 90 de fe-
mei, se pare cã ar fi fost comise de bãrbaþi arabi
ºi nord-africani, potrivit victimelor. Deºi nu se
ºtie încã dacã atacatorii sunt solicitanþi de azil
sau descendenþi ai unei generaþii de imigranþi
deja stabilite în Germania, aceste agresiuni au
lansat o dezbatere aprigã în Germania ce vizea-
zã consecinþele deciziei de a permite celor circa
1,1 milioane de imigranþi sã pãtrundã în Germa-
nia în cursul anului 2015. Reker, care a fost în-
junghiatã în timpul campaniei electorale prore-
fugiaþi pentru postul de primar al Kolnului, este
acuzatã cã plaseazã atacurile din Ajunul Anu-
lui Nou în responsabilitatea victimelor. Criticii
sãi susþin cã Reker ar trebui sã se concentreze

pe consolidarea securitãþii ºi pe identificarea
atacatoriilor, care sã fie aduºi în faþa justiþiei.
Potrivit poliþiei din Hamburg ºi Stuttgart, ata-
curi similare au avut loc ºi în aceste oraºe în
Ajunul Anului Nou, dar într-un numãr semnifi-
cativ mai mic. Cancelarul german, Angela Mer-
kel, i-a transmis printr-o convorbire telefonicã
primarului din Koln “indignarea sa faþã de aces-
te acte de o violenþã de netolerat ºi de agresiu-
nile sexuale”, în timp ce alþi politicieni germani
încearcã sã facã o legãturã între atacatori ºi cei
1,1 milioane de imigranþi din þarã. Marþi searã,
circa 300 de persoane s-au adunat în faþa cate-
dralei din Koln pentru a solicita mai mult res-
pect faþã de femei. “Doamna Merkel, ce faceþi?
Mi-e fricã”, este unul dintre mesajele afiºate pe
pancartele manifestaþilor. Ministrul german de
Interne, Thomas de Maiziere, a criticat lipsa de
reacþie a forþelor de ordine în seara respectivã
în care au fost comise atacurile. “Poliþia nu poate
sã lucreze în acest mod”, a acuzat ministrul ger-
man de Interne. Atacurile din Ajunul Anului
Nou sunt atribuite unor grupuri de 20-30 de
bãrbaþi tineri, cu vârste între 18 ºi 35 de ani,
aparent de origine arabã sau nord-africanã, care
ºi-au înconjurat victimele pentru a le agresa
sexual ºi a le jefui. “Nu avem niciun indiciu care
sã arate cã este vorba despre refugiaþi care se
aflã în Koln” sau în împrejurimile oraºului, a
insistat Henriette Reker, considerând inaccep-
tabilã o astfel de abordare care acuzã imigranþii
de comiterea agresiunilor. Însã pentru conser-
vatorii bavarezi acest val de agresiuni consti-
tuie un argument în favoarea limitãrii numãru-
lui de imigranþi, opunându-se politicii deschise
a lui Merkel faþã de refugiaþi. “Dacã solicitanþii
de azil sau refugiaþii se preteazã la astfel de
agresiuni (...), înseamnã cã sejurul lor în Germa-
nia trebuie sã ia sfârºit imediat”, a solicitat An-
dreas Scheuer, secretar general al Partidului
Uniunea Creºtin-Socialã (CSU).

tãtorul de cuvânt al preºedintelui rus,
Vladimir Putin. Sunt însã destui experþi
internaþionali care au dubii cã regimul
de la Phenian a testat vreo bombã cu
hidrogen, considerând cã este vorba de
o nouã minciunã lansatã în scop propa-
gandist, dupã numeroase alte exagerãri
privind presupusul arsenal nuclear
nord-coreean. “Multe state fabricã dis-
pozitive de accelerare a fisiunii. Regi-
mul de la Phenian probabil cã a reuºit sã
accelereze procesul de fisiune, dar nu
înseamnã cã a dezvoltat o bombã cu hi-
drogen”, explicã analistul Bruce Ben-
nett, de la Institutul RAND. “Explozia
unei bombe cu hidrogen ar fi fost de
zece ori mai puternicã decât ceea ce sus-
þine Phenianul”, adaugã Bruce Bennett.
“Am dubii mari cã regimul din Coreea
de Nord a testat o bombã cu hidrogen”,
apreciazã ºi Joe Cirincione, preºedinte-
le Fondului Ploughshares. “A efectua
un test ºi a deþine bomba cu hidrogen
sunt douã lucruri diferite”, crede ºi ana-
listul Melissa Hanham. Casa Albã a
anunþat cã nu poate confirma afirmaþiile
Coreei de Nord, potrivit cãrora nord-co-
reenii au testat cu succes un dispozitiv
nuclear cu hidrogen miniaturizat, ºi cã
va monitoriza în continuare situaþia.
Coreea de Nord susþine cã a testat cu
succes o bombã cu hidrogen. Anunþul
a fost fãcut de televiziunea de stat. Ofi-
ciali sud-coreeni au anunþat cã au de-
tectat, anterior, un “cutremur artificial”
în apropierea principalei instalaþii nu-
cleare nord-coreene. Acest test nuclear
este al patrulea pe care îl efectueazã Coreea de
Nord, o þarã izolatã, cãreia Statele Unite ºi ONU
i-au impus sancþiuni din cauza programelor sale
de rachete ºi nucleare. Coreea de Nord depune
de mult timp eforturi sã se doteze cu un arsenal

de ogive nucleare care sã poatã fi montate într-
o rachetã capabilã sã atingã America continen-
talã. Potrivit unor experþi, Phenianul ar deþine
deja câteva bombe nucleare rudimentare. Dar
se crede cã nu ar fi reuºit sã le miniaturizeze.
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Anunþul tãu!
COLEGIUL Tehnic Costin D.Ne-

niþescu, cu sediul în Localitatea Cra-
iova, Str.Paºcani, nr.9,  Judeþul Dolj,
organizeazã concurs pentru ocupa-
rea pe perioadã nedeterminatã a
funcþiei contractuale de execuþie,
vacante, în conformitate cu HG 286/
2011, dupã cum urmeazã: Instalator
sanitar (muncitor calificat IV-I)- stu-
dii medii, 1 (un) post. Concursul se
va desfãºura astfel: -Proba practicã
în data de 29.01.2016, ora 13.00; -Pro-
ba interviu în data de 01.02.2016,  ora
10.00. Condiþiile specifice necesare
în vederea participãrii la concurs ºi
a ocupãrii funcþiei contractuale sunt:
-diploma de absolvire a liceului sau
ºcoalã profesionalã; -certificat de ca-
lificare în meseria de instalator; -ve-
chime în specialitate/meseria de in-
stalator sanitar de cel puþin un an.
Candidaþii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
10 zile de la data publicãrii prezentu-
lui anunþ în Monitorul Oficial, la se-
diul Colegiului Tehnic Costin D.Ne-
niþescu, Craiova. Relaþii suplimenta-
re la sediul: Colegiului Tehnic Cos-
tin D.Neniþescu Craiova, persoanã de
contact: Mitran Georgeta, telefon:
0351/411.568, fax: 0351/411.568, E-
mail: nenitescudj@yahoo.com

COLEGIUL Tehnic Costin
D.Neniþescu, cu sediul în localita-
tea Craiova, Str.Paºcani, nr.9,  Ju-
deþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea pe perioadã deter-
minatã a funcþiei contractuale de
execuþie, temporar vacante, în con-
formitate cu HG 286/2011, dupã cum
urmeazã: Paznic- studii medii, 1 (un)
post. Concursul se va desfãºura
astfel: -Proba scrisã în data de
25.01.2016,  ora 13.00, -Proba inter-
viu în data de 27.01.2016, ora 10.00.
Condiþiile specifice necesare în ve-

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.

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.

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.

Anunþul tãu!
derea participãrii la concurs ºi a
ocupãrii funcþiei contractuale sunt:
-sã fie absolvent de studii medii cu
sau fãrã diplomã de bacalaureat; -
deþinerea atestatului de agent pazã
conform legislaþiei în vigoare la data
concursului; -vechime în muncã:
minimum 1 an; -sã deþinã permis
de conducere categoria B. Candi-
daþii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 5 zile
de la data publicãrii prezentului
anunþ în Monitorul Oficial, la sediul
Colegiului Tehnic Costin D. Neni-
þescu, Craiova. Relaþii suplimenta-
re la sediul: Colegiului Tehnic Cos-
tin D.Neniþescu Craiova, persoanã
de contact: Mitran Georgeta, tele-
fon: 0351/411.568, fax: 0351/411.568,
E-mail: nenitescudj@yahoo.com.

CONVOCARE. Administratorul
Unic al S.C. MECONF S.A. cu se-
diul în Craiova, Bulevardul 1 Mai
nr.86 judeþul Dolj, în baza Legii 31/
1990 modificatã ºi reactualizatã,
convoacã Adunarea Generalã  Or-
dinarã a Acþionarilor pentru data de
15 februarie 2016 ora 16.00 la sediul
societãþii, b-dul 1 Mai nr.86,în incin-
ta centralei termice. Ordinea de zi a
adunarii este urmãtoarea: 1. Alege-
rea Administratorului unic al socie-
tãþii pentru un mandat de 4 ani. Lis-
ta cuprinzând informaþii cu privire
la numele, localitatea de domiciliu
ºi calificarea profesionalã ale per-
soanelor propuse pentru funcþia de
administrator se afla la dispoziþia ac-
þionarilor, putând fi consultatã ºi
completatã de aceºtia. 2. Stabilirea
remuneraþiei ºi altor drepturi ale
Administratorului unic. 3. Diverse.
In cazul neîntrunirii cvorumului le-
gal, Adunarea Generalã  va avea loc
în ziua de 16 februarie 2016 ora 16.00
la aceeaºi adresã.
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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

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”!

ANIVERSÃRI
La zi aniversarã fa-
milia Costel Bazã-
verde ureazã dom-
nului ION CRÃCIU-
NOIU din Ghidici
multã sãnãtate, bu-
curii, prosperitate ºi
„La Mulþi Ani!”
La zi aniversarã, Ro-
xana soþie, Karina fii-
cã ureazã domnului
cãpitan IONUÞ
SANDU  „La Mulþi
Ani!”, sãnãtate ºi
succese în viaþã.

OFERTE SERVICIU
S.C. din Ploieºti anga-
jeazã: instalatori, zidari,
dulgheri, fierari, neca-
lificaþi, mecanic exca-
vator/ buldoexcavator,
faianþari. Activitatea se
desfãºoarã în Ploieºti,
dar ºi în þarã. Relaþii
0737/ 605.014, email:
office@eubau.ro.
ANGAJEZ VÂNZÃ-
TOARE ELECTRO-
PARC MALL. Tele-
fon: 0771/780.018.
MENAJERÃ 1 zi /
sãptãmânã. Telefon:
0745/183.785.

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

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domi-
ciliu Telefion: 0251/
446.535; 0760/071.644.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Pregãtesc studenþi -
elevi la contabilitate.
Telefon: 0722/943.220.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
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 etaj
1. Telefon: 0763/
857.756.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, microcentralã, co-
loanã apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã. Tele-
fon: 0746/660.001.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4
camere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3
camere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
HOTEL central, Cra-
iova, 3 stele. Telefon:
0723/700.365.
Vând sau schimb cu
o camerã cãmin Cra-
iova, casã locuibilã co-
muna Periºor + de-
pendinþe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 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 + diferen-
þa. Telefon: 0752/
641.487.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negociabil.
Telefon: 0251/
418.864.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon: 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 casã boiereascã
mare - central, preta-
bilã clinicã, pensiune,
firmã. Telefon: 0741/
219.483.

TERENURI
VÂND teren împrej-
muit 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:
0351/402.056; 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.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã,
superîntreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici
un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; - An
fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airba-
guri; - Geamuri Elec-
trice; Inchidere centra-
lizata; ABS; Servodi-
rectie; Xenon; - Interi-
or recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Re-
latii la telefon: 0765/
312.168.

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

Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete ,pantofi
militari noi piele negru,
piese Dacia noi, calcu-
lator instruire copii prin
televozor, telefon Ebo-
da sigilat, piei bovinã
ºi oaie vopsite. Tele-
fon: 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
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
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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 re-
laxa. 0770/298.240.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând 3 locuri de veci
în cimitirul Sineasca.
Telefon: 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 co-
lor Philips 100 lei, bici-
cletã copii 50 lei, 2 gropi
fãcute Romaneºti. Te-
lefon: 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
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi ve-
randã, 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. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri,
calorifere fontã, televi-
zor color, preþuri mici.
Telefon: 0729/977.036.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni
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 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.

Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament
mobilat Valea Roºie.
Telefon: 0351/433.875
MATRIMONIALE
Domn serios cu locuin-
þã lângã Craiova caut
doamnã serioasã pen-
tru prietenie, cãsãtorie.
Telefon: 0763/722.683

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Prima echipã a Sport Club Mu-
nicipal Craiova care debuteazã ofi-
cial în 2016 este cea de handbal fe-
minin, trupa pregãtitã de Simona
Gogîrlã ºi Grigore Albici urmând sã
dea piept, peste douã zile, cu galo-
nata formaþie slovenã RK Krim
Mercator Ljubljana, dublã deþinãtoa-
re a Ligii Campionilor ºi de alte trei
ori finalistã a prestigioasei întreceri.

Într-o conferinþã de presã susþi-
nutã ieri, cei doi tehnicieni ºi una
dintre jucãtoare, este vorba despre
Daniela Bãbeanu, au prefaþat cioc-
nirea cu gruparea ex-iugoslavã.

A luat cuvântul întâi Simona
Gogîrlã, cea care a îmbrãcat tri-
coul Krimului între 1997 ºi 2001,
disputând una dintre cele trei fina-
le pierdute de aceasta: “Urmeazã o
perioadã foarte grea pentru noi, cu
cinci jocuri în douã sãptãmâni,
dubla cu Krim ºi trei jocuri în Liga
Naþionalã. Krim este o echipã cu
un palmares deosebit ºi sper sã ne
ridicãm la nivelul lor ºi sã învin-
gem sãmbãtã. Ar fi o victorie foarte
bunã, de moral, jucãm acasã, avem
sprijinul suporterilor, avem ºanse
ºi credem în ele. Am ceva emoþii,
dat fiind faptul cã am jucat aproa-
pe patru ani acolo, ºi ar fi cu atât
mai frumos sã câºtigãm”.

Lot nou pentru rivala slovenã
În aceastã ediþie a cupelor eu-

ropene, Krim a luat startul în Liga
Campionilor, încheind fãrã vreun
punct o grupã din care a fãcut par-
te ºi HCM Baia Mare. Faþã de cam-
pania din toamnã, formaþia slove-
nã a schimbat aproape tot lotul,
pãstrând-o doar pe goalkeeperul
Sergeja Stefanisin (41 de ani). Pri-
vind aspectul, Gogîrlã a declarat:
“S-au schimbat mai toate jucãtoa-
rele faþã de Ligã, am înþeles cã a

HANDBAL (F)

SCM Craiova, în aºteptarea lui  Krim: SCM Craiova, în aºteptarea lui  Krim: SCM Craiova, în aºteptarea lui  Krim: SCM Craiova, în aºteptarea lui  Krim: SCM Craiova, în aºteptarea lui  Krim: “Este o echipã“Este o echipã“Este o echipã“Este o echipã“Este o echipã
cu un palmares deosebit,  dar avem ºanse ºi  credem în ele”cu un palmares deosebit,  dar avem ºanse ºi  credem în ele”cu un palmares deosebit,  dar avem ºanse ºi  credem în ele”cu un palmares deosebit,  dar avem ºanse ºi  credem în ele”cu un palmares deosebit,  dar avem ºanse ºi  credem în ele”

Meciul, care conteazã pentru manºa tur a optimilor de finalã din Cupa Cupelor, va fi sâmbãtã, de la ora 17:30, la Sala Polivalentã.

mai rãmas doar Stefanisin, o jucã-
toare pe care am prins-o ºi eu aco-
lo. Rãmâne de vãzut dacã aceste
schimbãri ne vor ajuta”.

Tehnicianul principal al SCM-ului
a vorbit ºi despre perioada de pre-
gãtire, în cadrul cãreia, la finalul lui
2015, a disputat o triplã amicalã la
Skopje, cu puternica Vardar (douã
victorii contra echipei secunde ºi
eºec cu prima echipã), dar ºi de-
spre problemele de lot cu care se
confruntã: “Fetele s-au pregãtit foar-
te bine. Cu Vardar le-am þinut faþã
în prima reprizã, am ºi condus, dar
în partea secundã gazdele au reve-
nit (n.r. 27-36). Avem ºi ceva in-
disponibilitãþi pentru meciul de sâm-
bãtã: Ianaºi – accidentatã ºi Apipie
– în recupare. Landre vine dupã
fractura de mandibulã ºi este posi-
bil sã aparã pe teren”.

“Este o onoare sã ajungi
la un astfel de nivel”

La rându-i, Daniela Bãbeanu a
spus: “Ne dorim ºi vrem sã facem
un meci foarte bun acasã cu echipa
din Ljubljana. Este o onoare sã ajungi
la un astfel de nivel ºi sã joci cu o
echipã de Liga Campionilor. Credem
în ºansa noastrã, chiar dacã sun-
tem cotaþi cu ºansa a doua.”

“Este un meci foarte greu, dar
cum spuneau ºi Simona ºi Daniela
credem în ºansa noastrã. Aºteptãm
suporterii sã vinã la un spectacol
handbalistic în care întâlnim o du-
blã câºtigãtoare de Liga Campioni-
lor”, a afirmat ºi antrenorul secund,
Grigore Albici.

Returul de la Ljubljana va fi în
16 ianuarie, de la ora 18:00.

În turul anterior, singurul la care
a luat parte pânã acum, SCM U
Craiova a eliminat-o pe Radnicki
Kragujevac (Serbia).

Sala Polivalentã a gãzduit, ieri, un eveni-
ment prilejuit de “absorþia” secþiei de box
de la CSM Craiova de cãtre clubul Primã-
riei, SCM Craiova. Respectiva trecere se
stabilise încã de la finele lui august 2015,
iar boxul va fi primul sport individual din
cadrul clubului.

Prezentã la acþiune, primarul Lia Olguþa
Vasilescu a declarat: “Boxul craiovean me-
rita asta. Anul trecut a adus 27 de medalii,
Suntem pe primul loc în þarã la juniori ºi
era pãcat ca aceºti copii sã continue sã se
antreneze în condiþii improprii, pe acasã pe
la antrenori sau prin ringuri improvizate pe
cine ºtie unde”.

În preanbulul evenimentului, reprezen-
tanþii secþiei de box au acordat 10 diplome
pentru merite deosebite în sport, printre cei
premiaþi numãrându-se, evident, edilul Lia
Olguþa Vasilescu, viceprimarii Mihail Ge-
noiu ºi Dan Daºoveanu, directorul SCM,
Marius Barcan, sau directorul Sãlii Poliva-
lente, Cristian Mitricof.

Secþia de box de la CSM Craiova
intrã sub tutela Sport Club Muncipal

DIGI SPORT 2
7:00, 8:00 – TENIS – Cupa Hopman, în

Australia: Australia Gold – Ucraina / 11:30,
13:30, 15:30 – TENIS – Cupa Hopman:
Cehia – Statele Unite / 21:30 – FOTBAL
Spania – Cupa Regelui: Eibar – Las Palmas /
4:00, 6:00 – TENIS – Cupa Hopman: An-
glia – Germania.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DIGI SPORT 3
19:00, 21:30 – BASCHET (M) – Euroli-

ga, TOP 16: ÞSKA Moscova – Real Madrid,
Laboral Kutxa Vitoria Gasteiz – Olympiacos
Pireu.

DIGI SPORT 4
21:30 – FOTBAL Spania – Cupa Regelui:

Cadiz – Celta Vigo.
DOLCE SPORT 1
8:30, 11:00 – TENIS (F)

– Turneul de la Brisbane, în
Australia.

EUROSPORT 1
14:30 – TENIS (M) –

Turneul de la Doha, în Qa-
tar / 20:30, 21:35 – DARTS
– Campionatul Mondial, la
Frimley Green, în Regatul
Unit: etapa a 6-a.

EUROSPORT 2
20:30 – TENIS (M) –

Turneul de la Doha, în
Qatar.
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Renaºterea ªtiinþei din Clubul
Sportiv ºi asocierea ei cu oraºul,
un deziderat de mulþi ani al fani-
lor alb-albaºtri, greu încercaþi de
diverºi patroni nocivi, trebuie sã
confere cel puþin siguranþã, dacã
nu chiar garanþia performanþei.
Preþ de douã sezoane, echipa a
fost în grafic, însã o datã cu ra-
tarea tuturor obiectivelor în sta-
giunea actualã, investiþiile par sã
stagneze, trecându-se la o stra-
tegie de avarie. Într-un an în care
se va inaugura un stadion de 60
de milioane de euro ºi într-un an
al alegerilor locale, e greu de cre-
zut cã un brand al comunitãþii
poate fi lãsat bãtaia vântului, mai
ales cã principalii candidaþi la
ºefia oraºului s-au implicat în re-
naºterea Universitãþii.

Fãrã BãlgrãdeanFãrã BãlgrãdeanFãrã BãlgrãdeanFãrã BãlgrãdeanFãrã Bãlgrãdean
ºi Bawab, darºi Bawab, darºi Bawab, darºi Bawab, darºi Bawab, dar
cu Mogoºanu!cu Mogoºanu!cu Mogoºanu!cu Mogoºanu!cu Mogoºanu!

Fotbalul nu e matematicã, dar
nu putem sã uitãm cã acum un
an ºi câteva luni Universitatea
fãrã Brandan, Bãlgrãdean, Ba-
wab, Cârþu ºi Sãndoi era pe ul-
timul loc în clasamentul unei Ligi
I mai puþin competitivã ºi cu 18
echipe, nu cu 14 ca acum. Cârþu
ºi Brandan sunt deja istorie, Ba-
wab, Bãlgrãdean ºi Sãndoi sunt
pe fãraº, iar la orizont este un
play-out înaintea cãruia echipele
din subsol se întãresc pentru a
evita retrogradarea ºi pentru a
rãmâne în divizia în care dreptu-
rile TV le acoperã în mare parte
bugetul.

O decizie neverosimilã se pre-

Cu posibilitatea instalãrii un antrenor fãrã experienþã, autoritate,
rezultate ºi licenþã PRO, cu o echipã care a pierdut meciuri pe
bandã rulantã în actuala formulã ºi care mai poate rãmâne
fãrã alþi jucãtori, cu interdicþie la transferuri timp de un an,
Universitatea Craiova se aflã în mare pericol de retrogradare

conizeazã la Universitatea Cra-
iova: instalarea lui Daniel Mogo-
ºanu pe banca tehnicã. Un an-
trenor fãrã experienþã, autorita-
te, rezultate ºi licenþã PRO ar fi
cel desemnat sã evite retrogra-
darea, având la dispoziþie o echi-
pã mai slabã decât cea care se
aflã pe locul 9 dupã 23 de eta-
pe, fiindcã unii jucãtori vor fi dis-
ponibilizaþi. La un scurt rezumat
al activitãþii lui Daniel Mogoºanu
observãm cã doar Adrian Miti-
telu i-a acordat douã ºanse la
cârma Universitãþii, ca interimar

în 2007, dupã demiterea lui Flo-
rin Cioroianu ºi înaintea instalãrii
lui Nicolo Napoli ºi în 2009, când
“Mogo” a început sezonul ca
antrenor principal, fiind destituit
dupã câteva etape ºi înlocuit cu
Eugen Neagoe. În acest sezon,
Mogoºanu a antrenat echipa se-
cundã a clubului, care se aflã pe
locul 11 la jumãtatea campiona-
tului. El a stat pe banca tehnicã
alãturi de Sãndoi ºi la ultimele
meciuri din 2015.

Strategia vizeazã promovarea
jucãtorilor de la echipa a doua
a clubului în play-out. Ideea ar
fi lãudabilã, în condiþiile sezonu-
lui deja compromis, însã este în
acelaºi timp una riscantã, dife-
renþa de puncte faþã de locurile
retrogradabile nefiind una sem-
nificativã.

Felix WFelix WFelix WFelix WFelix Waterboyaterboyaterboyaterboyaterboy
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Veneticului Felix Grigore i se
pare cã este criticat nejustificat
ºi a început sã dea lecþii de gra-
maticã ºi sã analizeze tirajul celui
mai vechi cotidian al Craiovei.

“Valetul” lui Bucºaru confundã
Craiova cu Urziceniul ºi ªtiinþa
cu o echipã comunalã. Nu am
observat nicio poziþie vehemen-
tã a “oficialului” ialomiþean când
Universitatea era batjocoritã de
prietenii sãi din Capitalã, fiind
catalogatã drept “clonã” sau
“Craiolguþa”. Dimpotrivã, “Feli-
xao” se trage de ºireturi cu aceºti
denigratori din presa centralã,
demonstrând cã-l intereseazã
doar imaginea personalã, nu cea
a clubului pe care îl reprezintã.
Orice conducãtor cu demnitate
ºi un dram de afecþiune faþã de
culorile alb-albastre ar sparge în
bucãþi în faþa suporterilor trofeul
de “cel mai bun preºedinte de
club”, cerându-ºi în acelaºi timp
scuze pentru cã echipa are un an
interdicþie la transferuri, a ratat
toate obiectivele, se pregãteºte
sã vândã jucãtori ºi va avea un
antrenor fãrã CV ºi licenþã PRO.
Mercenarul incompetent dove-
deºte cã nu are nicio ideea de-
spre ce înseamnã Craiova, con-
siderând cã este criticat pe ne-
drept, deºi echipa este într-un
moment deloc favorabil. Pur ºi
simplu, omul nu are nimic în co-
mun cu Craiova, iar profesioni-
alismul sãu este discutabil, dupã
ce clubul se aflã în imposibilitate
de a achiziþiona jucãtori. Oare

chiar acest oraº încãrcat de is-
torie fotbalisticã nu poate oferi
un conducãtor capabil sã-ºi punã
mintea ºi sufletul în slujba Uni-
versitãþii Craiova?
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La Universitatea Craiova,
postura de cãpitan este sinoni-
mã cu trecerea pe lista de trans-
feruri. În sezonul trecut, Mihãiþã
Pleºan a pãrãsit echipa la finalul
turului. În vara trecutã, primii doi
cãpitani ai echipei, Brandan ºi
Frãsinescu, au fost expulzaþi. În
urmãtoarea pauzã competiþiona-
lã, oficialii Craiovei pregãtesc o
nouã debarasare a liderilor echi-
pei. Astfel, Cristian Bãlgrãdean
ºi Thaer Bawab sunt puºi pe lis-
ta de transferuri, din cauza sala-
riilor mari. Dacã-l mai adãugãm
aici ºi pe cãpitanul de dupã pro-
movare, Costin Curelea, de care
conducerea clubului încearcã sã
scape de mai mult timp, alãturi
de Ferfelea, constatãm cã ban-
derola de cãpitan este de fapt ti-
chetul de plecare de la Craiova.
Cel mai probabil, urmãtorul cã-
pitan al Universitãþii Craiova va
fi Alex Mateiu, iar pentru el exis-
tã deja oferte.
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Chiar dacã nu este vorba de
o ofertã oficialã a Barcelonei
pentru Ivan, fie ºi doar interesul
campioanei lumii pentru jucãto-
rul Craiovei este o loviturã de
imagine. Pentru fanii Craiovei
însã nu poate fi un mare motiv
de bucurie. O plecare a unuia
dintre cei mai buni jucãtori ai
echipei nu poate sã-I facã sã exul-
te, mai ales într-un moment în
care clubul nu poate face trans-
feruri. Fãrã îndoialã, un transfer
la Barcelona nu se poate refuza,
dar pe fani îi intereseazã în primul
rând situaþia ªtiinþei, nu cariera ju-
cãtorilor la alte echipe. Ivan a fost
adus la Craiova la sugestia fostu-
lui manager general al Universitã-
þii, Gheorghiþã Geolgãu, care în-
tre timp a fost îndepãrtat din con-
ducere, în timp ce Felix a fost pro-
movat în locul sãu.
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