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2018 vine cu multe provocãri
pentru Uniunea Europeanã :

FinalizareaFinalizareaFinalizareaFinalizareaFinalizarea
Brexitului ºiBrexitului ºiBrexitului ºiBrexitului ºiBrexitului ºi
bugetul comunitarbugetul comunitarbugetul comunitarbugetul comunitarbugetul comunitar

2017 a fost un an extrem de
dificil pentru Uniunea Europeanã.
Brexitul, migraþia, terorismul au
fost provocãri la care UE a fãcut
faþã cu greu. Nici anul viitorul nu
va fi unul mai uºor. Provocarea
numãrul unu pentru europeni
rãmâne Brexitul, susþine europar-
lamentarul Marian Jean Mari-
nescu, vicepreºedintele grupului
EPP, din Parlamentul European,
într-un interviu acordat cotidianu-
lui Cuvântul Libertãþii. Vorbim de
negocierile cu Marea Britanie, de
bani, de business, de drepturile ce-
ãþenilor, iar toate acestea vor fi
dezbãtute rând pe rând.
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Medicii doljeni vor fi la datorie în noaptea de Revelion, dar ºi
în primele zile ale lui 2018. Serviciile de urgenþã vor funcþiona
fãrã întrerupere pentru ca pacienþii care au nevoie de îngrijiri
medicale sã fie trataþi corespunzãtor. În schimb, policlinicile din
sistemul public de sãnãtate au program
de zile libere în perioada 30 decembrie
2017– 2 ianuarie 2018.
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ºi farmaciile de Anul Nouºi farmaciile de Anul Nouºi farmaciile de Anul Nouºi farmaciile de Anul Nouºi farmaciile de Anul Nou
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Îºi petrece anul 2017 ulti-
mele zile din calendar ºi bate
timid la uºã anul ce vine –
2018 – pe care, cu toþi, ni-l
dorim mai generos, mai plin
de împliniri, mai bun pe toate
planurile. Facem propriile re-
trospective personale ºi fami-
liale, unele ies convenabil,
altele mai puþin sau deloc, ne
gândim ºi la apropiaþii noºtri,
nutrind în acelaºi timp rotun-
de speranþe tonice, ca tot ro-
mânul, pentru anul ce vine.
Oricum, 2017 îºi ia rãmas bun
ºi pe meleagurile Doljului, ini-
ma Olteniei istorice. Judeþul
sau partea de þarã cu specifi-
citatea sa inegalabilã, prin oa-
menii sãi dârji, dintr-un aluat
aparte, greu de îndoit, în as-
piraþiile lor, capabili sã sfide-
ze adevãrul na-
poleonian, cã
istoria nu-i alt-
ceva decât „o
poveste conve-
nabil ticluitã”.
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Cum va fi vremea

în cele douã zile

pânã de Revelion
Regimul termic va marca o

scãdere în toatã þara, astfel încât
vremea va deveni apropiatã de
normalul perioadei în majorita-
tea regiunilor, informeazã ANM.
Sâmbãtã, temperaturile maxime
se vor situa între 1 ºi 9 grade, iar
cele minime vor fi cuprinse între
-10...-8 grade în estul Transilva-
niei ºi 3...4 grade pe litoral. În
vestul ºi sud-vestul þãrii cerul va fi
variabil, dar cu înnorãri noaptea,
când izolat vor fi condiþii de
precipitaþii slabe mixte ºi polei. În
restul teritoriului, îndeosebi în
cursul zilei vor fi înnorãri ºi se
vor semnala precipitaþii slabe,
predominant ploi în Muntenia,
Dobrogea ºi local în Moldova,
mixte pe arii restrânse în Mara-
mureº ºi Transilvania, iar la
munte va ninge, posibil moderat
cantitativ în zona Carpaþilor de
Curburã. Vântul va sufla slab ºi
moderat, cu unele intensificãri în
a doua parte a intervalului pe
crestele montane înalte. Spre
sfârºitul nopþii în zonele joase,
mai ales din sud, centru ºi est va
fi ceaþã. Duminicã, valorile
termice se vor situa peste mediile
climatologice ale perioadei, astfel
maximele vor fi cuprinse între 1
ºi 10 grade, iar minimele de la -
5...-4 în depresiuni, pânã în jurul
a 3 grade în dealurile vestice. În
nord-vestul ºi centrul þãrii cerul
va fi mai mult noros ºi mai ales
în cursul zilei vor fi precipitaþii
slabe, predominant ploi, în
Maramureº, local în Criºana ºi
izolat în Transilvania, ce pot
favoriza în primele ore apariþia de
polei, în timp ce în Munþii
Apuseni ºi nordul Carpaþilor
Orientali vor fi mai ales lapoviþe
ºi ninsori. În restul teritoriului,
cerul va fi variabil la senin, cu
înnorãri trecãtoare ziua. Vântul
va sufla slab ºi moderat, cu unele
intensificãri la munte ºi, trecãtor,
în Dobrogea. Dimineaþa ºi
noaptea, în zonele joase, pe arii
restrânse va fi ceaþã.
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MIRCEA CANÞÃR

Îºi petrece anul 2017 ultimele zile din ca-
lendar ºi bate timid la uºã anul ce vine – 2018
– pe care, cu toþi, ni-l dorim mai generos, mai
plin de împliniri, mai bun pe toate planurile.
Facem propriile retrospective personale ºi fa-
miliale, unele ies convenabil, altele mai puþin
sau deloc, ne gândim ºi la apropiaþii noºtri,
nutrind în acelaºi timp rotunde speranþe toni-
ce, ca tot românul, pentru anul ce vine. Ori-
cum, 2017 îºi ia rãmas bun ºi pe meleagurile
Doljului, inima Olteniei istorice. Judeþul sau
partea de þarã cu specificitatea sa inegalabilã,
prin oamenii sãi dârji, dintr-un aluat aparte,
greu de îndoit, în aspiraþiile lor, capabili sã
sfideze adevãrul napoleonian, cã istoria nu-i
altceva decât „o poveste convenabil ticluitã”.
N-a fost un an uºor de traversat, 2017, ºi
scoatem referirea de faþã din necurmata gãlã-
gie politicã, devenitã fãrã leac. Dar s-a mun-
cit, dacã nu trudit cu spor, ca ºi poate în alte
judeþe ale þãrii, deºi nu despre acestea este
vorba. Doljul s-a miºcat cu nerv, fãrã inerþii
supãrãtoare, pe multiple planuri, cel econo-
mic în primul rând, aspirând ca niciodatã fon-
duri europene ºi guvernamentale, menite sã-i
amelioreze infrastructura. ªi exemplele con-
crete nu lipsesc, în nicio localitate micã sau
mare, ºi le-am tot depãnat, în decursul anu-
lui. E o exagerare, fireºte, sã spunem cã gata,
cã tinerii instruiþi sau numai cu ºcoala vieþii,
nu mai pleacã, departe, doar-doar destinul le
va surâde pe meleagurile de aiurea, cã potic-

neli funciare nu se mai fac resimþite, cã prostia
– inocentã ºi permisã – nu mai supãrã pe ni-
meni, cã rãutatea a fost asanatã, cã toþi politi-
cienii sãi – deºi unii au anvergurã, atestatã de
sondaje – plâng noaptea de neputinþã. ªi nu
mai continuãm în cheia asta descumpãnitoa-
re. Dar cu umbrele ºi beteºugurile sale, Doljul
are, cum spuneam, ºi lumini fosforescente,
imposibil de neluat în seamã. Fotografia Dol-
jului de astãzi este una în care ne regãsim, sã
ne înþelegem, cu toþii, loialiºti ºi naivi, cei care
ne iubim glia strãbunã, strãinã fiindu-ne trã-
darea bine urzitã, ce încã se poartã, într-un
râs rostogolit, dar atât de viril. Doljul e desti-
nul nostru ºi de destin nu ai cum sã scapi.
Doljul e fiecare dintre noi, care nu poate rã-
mâne indiferent la faptul cã reºedinþa sa are
un mare aeroport internaþional, de pe care
decoleazã sãptãmânal avioane cu 11 destinaþii
europene, cã numãrul pasagerilor a ajuns la
jumãtate de milion, dublul anului trecut, cã
notabile repere culturale, modernizate, ºi un
impunãtor hotel – Ramada Plaza – de patru
stele, la „kilometrul zero”, lângã altele, aoleo
sã nu uitãm marele ºi modernul stadion Cra-
iovei, inaugurat nu demult, împlinind o aspi-
raþie mai veche a oltenilor, s-au adãugat unei
moderne infrastructuri, primenitã vizibil ºi lua-
tã în seamã de vizitatori. A apãrut pe harta
municipiului un nou spital pe Calea Bucureºti
ºi se pregãteºte construcþia altuia. Sã nu ui-
tãm miraculoasele vinuri ale podgoriei Dome-

niile Coroanei de la Segarcea, devenite ºi ele
un ambasador al Doljului în marile competiþii
oenologice. Contãm în balanþa cerealierã a
þãrii, rãmânem renumiþi prin lubeniþele ºi pe-
penii de Dãbuleni. ªi atâtea altele. Vãzutã din
car, deasupra ªimnicului, cu decenii în urmã,
Craiova i s-a pãrut marelui poet Marin Sores-
cu „cel mai frumos oraº din lume”. Va spune
ulterior, într-o împrejurare, cã i-a plãcut mai
mult decât New York-ul din avion. Cu sigu-
ranþã, i-ar place Craiova vãzutã astãzi, de sus,
din înaltul cerului. ªi ceea ce nu putem uita,
în ruptul capului, fiindcã alimenteazã de fapt
combustia noastrã lãuntricã, rãmâne splendi-
dul edificiu imaginar, printr-o demonstraþie
savant condusã, de o logicã impecabilã, con-
ceput de Bogdan Petriceicu Haºdeu în „Isto-
ria criticã a românilor”, conform cãreia Olte-
nia a fost ºi rãmâne nucleul naþionalitãþii ro-
mâne, leagãnul poporului român, marcatã de
fapte înscrise în marea istorie a neamului.
Respingând diminutivita cronicã, fiindcã
atunci când totul e mãrunþel sau plãpândel,
lucrurile nu sunt deloc în regulã, chiar ºi scrâº-
nind ºi suspinând, Doljul nostru, al tuturor,
creºte nealintat de ºoapte duioase, iubit cu
pasiune ºi urã, cu resemnare ºi speranþã.
Universitatea din Craiova a împlinit anul aces-
ta 70 de ani de la înfiinþare, ºi vârsta ei însãºi
spune multe. Doljul meu fãrã egal, oamenii lui
aparte, intrã în 2018, încrezãtori în viaþã.
La mulþi ani tuturor doljenilor mei iubiþi!

Astfel, 75% dintre cei care
au fost intervievaþi considerã
cã lucrurile merg într-o direc-
þie greºitã în România ºi doar
17% considerã cã lucruri le
merg într-o direcþie bunã. Din-
tre respondenþii cu vârste în-
tre 36 ºi 50 de ani, 81% consi-
derã cã cã lucrurile merg într-
o direcþie greºitã în România.

Aproape 60% dintre respon-
denþi sunt deloc (19%) ºi nu prea
mulþumiþi (40%) de felul în care
trãiesc, 36% sunt destul de mul-
þumiþi în timp ce doar 4% sunt
foarte mulþumiþi. Pe de altã par-
te, 45% cred cã 2017 a fost un
an mai prost decât 2016, 30%
cred cã a fost la fel iar 24%
cred cã a fost mai bun.

În acelaºi timp, 46% din-
tre respondenþi cred cã pes-
te un an vor trãi mai prost,
25% cred cã vor trãi la fel,
ºi numai 26% cred cã vor
trãi mai bine. Tot 46% din-
tre respondenþi cred cã anul
2018 va fi mai prost pentru
România în comparaþie cu
2017, 24% cred cã va fi la
fel, 28% cred cã va fi mai
bun.

Sondajul a folosit metoda
CATI, a avut un eºantion de
1627 de persoane, eroarea
maximã fiind de +/- 2,5%.

Sondaj IRES: Trei sferturi dintre români
cred cã lucrurile merg în direcþia greºitã

Un sondaj IRES intitulat „Bilanþul anului
politic 2017. Perspective pentru 2018” ºi desfã-
ºurat la începutul lunii decembrie relevã faptul

cã trei sferturi dintre români considerã cu
lucrurile merg într-o direcþie greºitã.

Românii,
mai îngrijoraþi

de criza politicã
decât de creºterea

preþurilor
Un sondaj IRES intitulat „Bi-

lanþul anului politic 2017.Per-
spective pentru 2018”, desfã-
ºurat la începutul lunii decem-
brie a relevat faptul cã în 2017
românii au fost mai îngrijoraþi
de criza politicã decât de creº-
terea preþurilor, iar aproape toþi
românii sunt nemulþumiþi de
prestaþia politicienilor. Astfel, la
întrebarea deschisã „Ce v-a în-
grijorat cel mai mult în 2017?”,

cei mai mulþi dintre respondenþi,
respectiv 27%, au indicat criza
politicã.

Pe locul doi figureazã „creº-

terea preþurilor”, indicatã de
24% dintre respondenþi, în timp
ce 15% au indicat „frica de boa-
lã”, iar 13% s-au referit la lipsa
locurilor de muncã. Un procent
de 90% dintre respondenþi sunt
deloc mulþumiþi ºi nu prea mul-
þumiþi de prestaþia politicenilor.
Astfel, 56% dintre respondenþi
s-au declarat deloc mulþumiþi de
politica româneascã în 2017, în
timp ce 34% nu prea mulþumiþi.

În ceea ce priveºte responsa-
bilitãþile, 47% dintre respondenþi
considerã cã Guvernul este res-
ponsabil pentru felul în care au
mers lucrurile în 2017, urmat de
Parlament (23%) ºi preºedinte
(23%). Sondajul a folosit meto-
da CATI, a avut un eºantion de
1627 de persoane, eroarea ma-
ximã fiind de +/- 2,5%.
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Rep. : Suntem la sfârºit de an ºi
este timpul bilanþului. Cum vedeþi
activitatea în învãþãmântul doljean,
în acest an?

Monica Leontina Sunã:  A
fost un an valoros, cu rezultate
semnificative la examenele, con-
cursurile ºi olimpiadele naþionale.
S-a asigurat calitatea procesului
instructiv educativ, s-a dezvoltat
parteneriatul ºcoalã – pãrinþi – co-
munitate localã, care a condus la
reducerea pãrãsirii timpurii a sis-
temului de educaþie ºi la diminua-
rea actelor de violenþã în unitãþile
de învãþãmânt. Personal, a fost un
an plin de împliniri, prin promova-
rea concursului pentru postul de
inspector general, iar munca în
echipã a constituit factorul cel mai
important în obþinerea rezultatelor.

R: În 2017 s-a discutat foarte
mult despre reforma în educaþie.

Cinci autobuze noi, marca „Solaris” au
ajuns la Craiova. Potrivit autoritãþilor locale,
acestea se aflã în procedurã de înmatricula-
re ºi urmeazã imediat, în luna ianuarie, sã
fie date în folosinþã RAT Craiova, apoi sã fie
scoase pe traseu. „S-a ajuns astfel la un
numãr de 29 de autobuze achiziþionate în
ultimii trei ani. Continuã seria achiziþiilor ºi
anul viitor ºi, bineînþeles, vom veni cu acel
pachet de 30 de autobuze pe fonduri euro-

În noaptea dintre ani, Poliþia Localã
acþioneazã cu 104 poliþiºti locali. Agen-
þii locali cu atribuþii de circulaþie vor asi-

Craiovenii sunt aºteptaþi sã întâmpine
Noul An în centrul oraºului. Startul pe-
trecerii de Revelion se va da în jurul
orei 22.30, de pe scena care va fi
amplasatã pe strada „A. I. Cuza”, în
dreptul Universitãþii. Mai mulþi artiºti
ai scenei româneºti vor fi prezenþi
pentru a le þine companie petrecãre-
þilor care vor ieºi în stradã: Direcþia
5, Morris, Dana Torop ºi Trupa Ma-
xim. Noul An va fi întâmpinat, ca în
fiecare an, cu un foc de artificii, care
se anunþã spectaculos. „Aºteptãm
toþi craiovenii sã vinã la acest spec-
tacol, care se va încheia cu foc de
artificii la ora 24.00”, a lansat invi-

Monica Leontina Sunã, inspector general al ISJ :Monica Leontina Sunã, inspector general al ISJ :Monica Leontina Sunã, inspector general al ISJ :Monica Leontina Sunã, inspector general al ISJ :Monica Leontina Sunã, inspector general al ISJ :
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Învãþãmântul doljean a traversat un an dificil, ca în

toatã þara, dar cu rezultate valoroase ºi cu speranþa cã
acestea vor continua ºi în 2018. Despre toate acestea, a
vorbit prof. Monica Leontina Sunã, inspector general al
învãþãmântului judeþean, într-un interviu.

Ce pãrere aveþi de demers?
MLS:  În aceastã toamnã, la

Craiova s-a desfãºurat o dezbate-
re regionalã, pe aceastã temã, unde
a fost prezent ºi domnul  Liviu
Pop, ministrul educaþiei naþionale,
participând directori, directori ad-
juncþi, inspectori ºi inspectori ge-
nerali din zece judeþe. Pentru noi a
fost o provocare. Dacã vorbim de
a treia sesiune a Bacalaureatului,
cred cã vine în sprijinul elevilor. În
ceea ce priveºte manualul ºcolar,
acesta trebuie sã faciliteze dobân-
direa de cunoºtinþe, fiind singurul
instrument prin care se controlea-
zã procesul de învãþãmânt.

 R: Cum stã situaþia în ceea ce
priveºte încadrarea pe posturi a
cadrelor didactice?

MLS: Avem un grad mare de
acoperire cu cadre didactice titu-
lare – peste 87% .Este adevãrat,

existã deficit la unele discipline:
Educaþie plasticã, Educaþie muzi-
calã, Muzicã instrumentalã (voca-
þional arte) ºi Limba rromani. La
catedrele de muzicã instrumenta-
lã, avem posturile ocupate de cã-
tre personalul didactic angajat al
Filarmonicii Oltenia, iar la Limba
rromanii se susþine concurs pen-
tru necalificaþi. Putem spune cã,
la Dolj, din cele 6659 de posturi
existente, 5452 sunt ocupate de ti-
tulari, 3557 fiind în mediul urban.

R: Cum începe anul 2018 în în-
vãþãmântul doljean?

MLS:  Vor demara etapele de
mobilitate a personalului didactic
din învãþãmântul judeºþean, pentru
2017/2018, iar la finalul lunii înce-
pe Bacalaureatul, cu prima etapã,
cea de înscriere a candidaþilor, pe
12 februarie debutând primele pro-
be de evaluare a competenþelor lin-
gvistice ºi digitale. Vor urma faze-
le locale ale olimpiadelor ºcolare ºi
va fi configurat planul de ºcolari-
zare pentru 2018/2019.

R: Ce vã doriþi pentru 2018?
MLS: Pentru noi, punctul prin-

cipal este realizarea unui învãþã-

mânt de calitate, în ºcoli dotate la
nivel european. Ne dorim obþine-
rea unor rezultate bune, dezvolta-
rea învãþãmântului profesional ºi
tehnic, prin acoperirea cât mai
mare a pieþei munci, precum ºi re-
ducerea ratei de pãrãsire a pieþei
muncii.

R: În final, vã urãm un an mai

bun decât cel care tocmai se în-
cheie ºi vã mulþumim pentru tim-
pul acordat.

MLS:  ªi eu vã mulþumesc ºi
vã transmit atât celor de la „Cu-
vântul Libertãþii”, cât ºi cititorilor
dumneavoastrã un an cât se poate
de bun ºi multã bucurie.

CRISTI PÃTRU
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pene. Sper sã ne încadrãm în toate condiþii-
le impuse de Uniunea Europeanã ºi sã le
putem lua. Ne-am apropia de necesarul Cra-
iovei ºi am putea discuta de un parc de au-
tobuze nou care sã acopere întreaga supra-
faþã”, a declarat primarul Craiovei, Mihail
Genoiu. Primãria Craiova intenþioneazã sã
achiziþioneze, tot pe fonduri europene, ºi un
numãr de 9 tramvaie.

LAURA MOÞÎRLICHE

Peste 100 de poliþiºti locali,Peste 100 de poliþiºti locali,Peste 100 de poliþiºti locali,Peste 100 de poliþiºti locali,Peste 100 de poliþiºti locali,
pe strãzile din Craiovape strãzile din Craiovape strãzile din Craiovape strãzile din Craiovape strãzile din Craiova

gura închiderea ºi restricþionarea trafi-
cului rutier în zona de desfãºurare a eve-
nimentelor organizate de Primãria Cra-

iova pentru petrecerea de
Revelion, precum ºi flui-
dizarea circulaþiei, inclusiv
în zona parcãrii subterane,
iar poliþiºtii locali cu atri-
buþii de ordine publicã vor
acþiona în toatã zona cen-
tralã a municipiului. „Vor
exista patrule de ordine
publicã ºi echipaje de cir-
culaþie care vor acþiona ºi
în fiecare cartier al muni-
cipiului Craiova, în vede-
rea menþinerii ordinii pu-
blice”, a precizat Tavi Ma-
teescu, directorul Poliþiei
Locale Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE

C r a i o v e n i i  s u n t  i n v i t a þ iC r a i o v e n i i  s u n t  i n v i t a þ iC r a i o v e n i i  s u n t  i n v i t a þ iC r a i o v e n i i  s u n t  i n v i t a þ iC r a i o v e n i i  s u n t  i n v i t a þ i
l a  R e v e l i o n  î n  s t r a d ã !l a  R e v e l i o n  î n  s t r a d ã !l a  R e v e l i o n  î n  s t r a d ã !l a  R e v e l i o n  î n  s t r a d ã !l a  R e v e l i o n  î n  s t r a d ã !

taþia primarul Craiovei, Mihail Genoiu.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Vor funcþiona non-stop Unita-
tea de Primiri Urgenþe a Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã din Cra-
iova, Compartimentul de Primiri
Urgenþe al Spitalul Clinic Munici-
pal Filantropia din Craiova, Came-
ra de Gardã a Spitalului Clinic de
Boli Infecþioase din Craiova ºi Ca-
mera de Gardã a Spitalului Clinic
de Neuropsihiatrie Craiova. Nu
însã ºi policlinicile acestor unitãþi
sanitare. De asemenea, Serviciul
Judeþean de Ambulanþã ºi SMURD,
apelabile la numãrul de telefon 112,
vor avea în zilele de sãrbãtoare pro-
gram normal de lucru.

Se asigurã asistenþã ºi pentru
urgenþele stomatologice

Cabinetele de medicinã de fami-
lie asigurã permanenþa prin centrele
de permanenþã cu funcþionare non
stop din localitãþile: Amãrãºtii de
Jos, Bechet, Brabova, Bulzeºti-Frã-
þila,Coþofenii din Dos, Gherceºti,
Ghidici, Goicea, Murgaºi, Pleniþa,
Piscu Vechi, Vârvoru de Jos, Sa-
dova ºi Craiova, str.George Enes-
cu, nr.76, bl. 15 (Craioviþa Nouã)
ºi str. Împãratul Traian, nr.213,
bl.P4.

Urgenþele stomatologice sunt

Vineri, 29 decembrie, dimineaþa, în urma
unor informaþiilor exploatate ºi a activitãþilor
specifice întreprinse, poliþiºti din cadrul Poli-
þiei oraºului Bechet au pus în executare 4 man-
date de percheziþie domiciliarã ºi au descins
la locuinþele unor doljeni de 27, 41 ºi respec-
tiv 47 de ani, toþi trei din comuna doljeanã
Sadova, unde au depistat aproximativ 4000
de articole pirotehnice, cu o greutate totalã
de peste 5 kilograme, precum ºi 3 arme - o
puºcã cu aer comprimat ºi 2 pistoale tip air-
soft -, pe care aceºtia le deþineau fãrã drept,
nefiind autorizaþi în acest sens, dupã cum au
precizat reprezentanþii IPJ Dolj. Poliþiºtii au
gãsit puºca cu aer comprimat, calibrul 4,5
mm, ºi un pistol tip air-
soft, calibru 6 mm, la lo-
cuinþa unei femei, în vâr-
stã de 47 ani, ambele arme
fiind deþinute ilegal ºi ridi-
cate de poliþiºtii IPJ Dolj.
La locuinþele bãrbaþilor de
27, respectiv 41 de ani,

Reprezentanþii Inspectoratului de Poliþie
Judeþean (IPJ) Dolj, au anunþat cã, de as-
tãzi, 30 decembrie ºi pânã pe 2 ianuarie 2017,
la nivelul unitãþii au fost dispuse mãsuri spe-
ciale pentru asigurarea unui climat de liniºte
ºi siguranþã publicã în judeþ. Peste 1000 de
poliþiºti doljeni vor acþiona în stradã, în de-
cursul celor 4 zile ale minivacanþei de Anul
Nou, pentru descurajarea comiterii de fapte
antisociale prin creºterea vizibilitãþii elemen-
tului poliþienesc, dar ºi pentru a fi în mãsurã
sã intervinã cu celeritate maximã la toate
sesizãrile venite din partea cetãþenilor. Poli-
þiºtii de la structurile de ordine publicã ºi
poliþie rutierã vor acþiona în echipe de sigu-
ranþã publicã ºi în filtre auto, urmãrindu-se
depistarea conducãtorilor auto care ar fi ten-

Ce program au spitalele ºi farmaciile de Anul Nou
Medicii doljeni vor fi la datorie în noaptea

de Revelion, dar ºi în primele zile ale lui 2018.
Serviciile de urgenþã vor funcþiona fãrã între-
rupere pentru ca pacienþii care au nevoie de

îngrijiri medicale sã fie trataþi corespunzãtor.
În schimb, policlinicile din sistemul public de
sãnãtate au program de zile libere în perioa-
da 30 decembrie 2017– 2 ianuarie 2018.

asigurate non stop de cabinetele de
medicinã dentarã de la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova
(str.Tabaci, nr.1),Spitalul Munici-
pal Filantropia Craiova (str.Brestii,
nr.8) ºi Spitalul Municipal Calafat.

La nivelul Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj funcþioneazã serviciul
de gardã epidemiologie  zilnic între
orele 8 ºi 22, telefon 0251/554872.

Farmaciile cu program non stop,
în relaþie cu CAS Dolj, sunt: Anedio
farm – str.George Enescu, complex
Racheta, nr. 76, bloc 15; Farm
Galan. - str. Calea Bucureºti, nr. 37,
bloc 21e parter; Farmacia Trei F. –
str. Calea Bucureºti, bl 17 b parter;
Medplastik Tehnology - str. Tabaci
nr. 22; Urania farm - str. Calea Bu-
cureºti, nr. 29, bl. 17c, parter; Pri-
ma Warehouse - str. Tabaci, nr. 10,
zona a, zona b, zona c.

Bolnavii cronic trebuie sã evite
excesele

Pentru a nu ajunge totuºi la spi-
tal în zilele de sãrbãtoare, medicii
craioveni avertizeazã cã petrece-
rea de Anul Nou nu trebuie sub nici
o formã sã se transforme într-un
prilej de exces alimentar. Un con-
sum cumpãtat de produse tradiþi-

onale ºi bãuturã este recomandat
pentru a nu trece de la masa festi-
vã direct pe patul spitalului. Frip-
turile din carne de porc, caltaboºii
ºi dulciurile trebuie consumate cu
moderaþie, pentru cã toate aceste
preparate culinare sunt digerate
greu de organism. De preferat pen-
tru bolnavii cronic ar fi sã opteze
pentru carne de pasãre sau de vitã,
fiartã sau la grãtar. Aceeaºi reco-
mandare se aplicã ºi în cazul car-
diacilor, diabeticilor ºi persoanelor
cu afecþiuni digestive renale. Sa-
rea ºi condimentele – ardei iute,
hrean, usturoi – trebuie consuma-
te cu prudenþã, mai ales de per-
soanele cardiace. Medicii ne atrag
atenþia ºi în ceea priveºte consu-
mul de alcool. Nu este indicat
amestecul de bãuturi, în special
spirtoase.

Tot în aceastã perioadã, bolna-
vii cronic nu trebuie sã întrerupã
regimurile recomandate de medici.
Persoanele cu afecþiuni cunoscute
sunt sfãtuite sã pãstreze continuu
legãtura cu medicii curanþi pentru
a evita agravarea stãrii de sãnãtate
ºi sã ia mãsuri profilactice supli-
mentare. De altfel, potrivit medi-
cilor, în zilele de sãrbãtoare cei mai

mulþi pacienþi care ajung la Urgen-
þã sunt bolnavii cronic care uitã de
recomandãri ºi se înfruptã din bu-
catele tradiþionale fãrã sã mai þinã
cont de consecinþe. Foarte mulþi
se aleg cu suferinþe digestive, dar
ºi cu afecþiuni cardiovasculare, fi-
ind nevoiþi sã-ºi petreacã sãrbãto-
rile pe patul de spital.

Cumpãtarea este cuvântul de
ordine

O la fel de mare atenþie trebuie
acordatã ºi bãuturilor consumate.
Sunt de evitat pe cât posibil sucu-
rile carbogazoase. Aportul de lichi-
de trebuie sã fie de minimum doi
litri pe zi. Dupã ospãþul de Reve-
lion, recomandate sunt ceaiurile de
plante neîndulcite, apa platã sau

sucurile naturale.
Medicii spun, de asemenea, cã

friptura de porc trebuie consuma-
tã în cantitãþi moderate, alãturi de
garnitura de legume: broccoli, fa-
sole verde, varzã, salate ºi mai pu-
þin cu garnituri de cartofi, orez sau
paste. Alimentele prãjite (de la car-
ne pânã la legume) trebuie evitate
mai ales de cei care au probleme
digestive, fiind preferat grãtarul sau
friptura la tavã ºi legumele la grill.
Dulciurile, mai ales prãjiturile cu
cremã, trebuie consumate în can-
titãþi foarte mici sau chiar înlocui-
te cu salate de fructe sau fructe
proaspete. Alcoolul trebuie ºi el
consumat cu moderaþie, fiind de
evitat bãuturile spirtoase.

RADU ILICEANU

Mii de articole pirotehnice ºi trei arme
deþinute ilegal descoperite în urma

unor percheziþii la Sadova

Peste 1000 de poliþiºti ai IPJ Dolj acþioneazã
în perioada minivacanþei de Revelion

Poliþiºtii din cadrul
IPJ Dolj – Poliþia oraºu-
lui Bechet cerceteazã 3
doljeni, doi bãrbaþi ºi o
femeie, cu vârste cuprin-
se între 27 ºi 47 de ani,
pentru efectuarea de
operaþiuni cu articole
pirotehnice efectuate
fãrã drept ºi nerespecta-
rea regimului armelor ºi muniþiilor,
dupã ce, la locuinþele acestora, au
fost descoperite 4000 de articole
pirotehnice ºi 3 arme deþinute ilegal.

poliþiºtii au gãsit în urma percheziþiilor un nu-
mãr de 3500, respectiv 470 de articole piro-
tehnice încadrate în clasele a II-a ºi a III-a
conform prevederilor Legii nr. 126/1995 pri-
vind regimul materiilor explozive, precum ºi
un pistol de tip airsoft calibru 9 mm, care
urmeazã a fi expertizat criminalistic. Poliþiºtii
doljeni continuã cercetãrile pentru a stabili cu
exactitate provenienþa acestor bunuri depista-
te în urma percheziþiilor domiciliare. „În ca-
uzã au fost întocmite dosare de cercetare pe-
nalã sub aspectul sãvârºiii infracþiunii de e-
fectuarea de operaþiuni cu articole piroteh-
nice efectuate fãrã drept, faptã prevãzutã de
Legea nr. 126/1995R, privind regimul mate-
riilor explozive, precum ºi sub aspectul sã-
vârºirii infracþiunii de nerespectarea regimului
armelor ºi muniþiilor, faptã prevãzutã ºi pe-
depsitã de art. 342 din Codul Penal. Întrea-
ga cantitate de articole pirotehnice, cât ºi cele

3 arme au fost ridica-
te în vederea continuã-
rii cercetãrilor”, a pre-
cizat purtãtorul de cu-
vânt al IPJ Dolj, in-
spector principal Cãtã-
lin Dochia.

CARMEN ZUICAN

Peste 1000 de poliþiºti doljeni,
de la toate structurile, vor fi la
datorie în perioada minivacanþei
de Revelion, pentru ca bucuria
trecerii în noul an sã nu fie umbritã
de evenimente nedorite.

taþi sã se urce la volan dupã ce au consumat
bãuturi alcoolice, în timp ce poliþiºtii de la
structurile de investigaþii criminale vor acþi-
ona pentru monitorizarea locurilor ºi medii-
lor cunoscute cu potenþial criminogen ºi
pentru depistarea persoanelor urmãrite în
temeiul legii care ar putea sã îºi petreacã
sãrbãtorile la domiciliul personal. Poliþiºtii de
investigarea fraudelor vor acþiona în zona
marilor complexe comerciale ºi în pieþele
agroalimentare pentru prevenirea ºi comba-
tarea actelor de comerþ ilicite care ar putea
aduce atingere intereselor consumatorilor.
De asemenea, poliþiºtii de la Serviciul Arme,
Explozivi ºi Substanþe Periculoase vor acþi-
ona pentru depistarea persoanelor care co-
mercializeazã materiale pirotehnice interzi-
se. „În aceastã perioadã, poliþiºtii doljeni
vor fi la datorie, în slujba comunitãþii, pentru
asigurarea unui climat de ordine, liniºte ºi
siguranþã publicã, astfel încât toþi cetãþenii
sã îºi petreacã minivacanþa de Revelion în
liniºte”, a declarat inspector principal Cãtã-
lin Dochia, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN
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Domnule europarlamentar
Marinescu, care a fost cea mai
mare provocare a Uniunii Euro-
pene în 2017 ?

Negocierile Brexit. În primul
rând a fost o noutate, nu s-a mai
întâmplat aºa ceva. ªi în al doilea
rând, politic,  este extrem de im-
portant ce se va întâmpla în viitor.
Pot sã constituie un precedent.
Pentru Uniune nu ar fi foarte bine
deloc. Negocierile continuã ºi s-a
ajuns la încheierea primei etape, dar
urmeazã sã se finalizeze  acordu-
rile privind bugetul,  drepturile ce-
tãþenilor ºi graniþa irlandezã ºi acum
încep acordurile dupã ieºirea Ma-
rii Britanii din UE.

Oficialii europeni au fost
luaþi prin surprindere. Rezulta-
tul referendumului a fost unul
neaºteptat…

Da…aºa este. Dar oficialii eu-
ropeni s-au repliat imediat, spre
deosebire de guvernul britanic
care este într-un haos total. Dupã
ce guvernul a semnat prima eta-
pã, parlamentul britanic a spus cã
de fapt nu guvernul, ci parlamen-
tul are ultimul cuvânt, adicã, o lo-
viturã destul de puternicã primitã
de guvern.

Sã trecem de la Marea Brita-
nie, la Polonia. Recent, s-a de-
marat procedura pentru activarea
articolui 7. Nici noi nu suntem
prea departe…

România este la un pas…Aþi au-
zit diverse voci care spun cã exis-
tã derapaje de la statul de drept în
Polonia, în Ungaria, în România…-
Sã vedem forma finalã a legilor
justiþiei. S-ar pãrea cã sunt deja
modificãri ciudate. Sunt convins
cã UE va avea o reacþie, ceea ce
este nemeritat pentru poporul ro-
mân, pentru români, în general.
Nemeritat pentru România ºi asta
pentru cã ceea ce vedem astãzi nu
este acþiunea unei þãri, ci a unui
grup din Parlament, dar nu sunt
foarte convins cã tot PSD-ul sus-
þine aceste modificãri.

Dar sã le explicãm oamenilor
ce ar putea sã facã UE ºi cum
ne-ar afecta pe noi toþi ?

Prin activarea acelei clauze nu
mai ai drept de vot în Consiliu.
Adicã nu mai poþi participa la nicio
discuþie din cadrul celor 10 Con-
silii. Adicã, alþii vor lua decizii pen-
tru þara noastrã. Iar în 2019 ar tre-

Interviu realizat de MARGA BULUGEAN

2017 a fost un an extrem de dificil pentru
Uniunea Europeanã. Brexitul, migraþia, tero-
rismul au fost provocãri la care UE a fãcut
faþã cu greu. Nici anul viitorul nu va fi unul
mai uºor. Provocarea numãrul unu pentru eu-
ropeni rãmâne Brexitul, susþine europarla-
mentarul Marian Jean Marinescu, vicepre-
ºedintele grupului EPP, din Parlamentul Eu-
ropean, într-un interviu acordat cotidianului
Cuvântul Libertãþii. Vorbim de negocierile cu
Marea Britanie, de bani, de business, de drep-

turile ceãþenilor, iar toate acestea vor fi dez-
bãtute rând pe rând. O altã provocare la care
UE trebuie sã reacþioneze cu diplomaþie, cu
tact, este împãrþirea bugetului. Va da sau nu
Germania mai mulþi bani, va fi sau condiþio-
nalitate impusã pe fondurile de coeziune, se
va activa sau nu articolul 7 din Tratat pentru
Polonia ?!  Cam acestea vor fi întrebãrile la
care Uniunea Europeanã va trebui sã rãspun-
dã, iar la final, sã se gãseascã ºi soluþiile care
sã ducã la “More Europe !”

bui sã deþinem preºedinþia Consi-
liului, adicã, sã conducem aceste
structure. Va fi o situaþie extrem
de delicatã…ªi aceste aspecte au
imediat consecinþe directe în eco-
nomie. Vom avea în materie de in-
vestiþii foarte mult de suferit. În
interior nu se fac investiþii pentru
cã banii se duc în alte direcþii, iar
din exterior nu vor mai veni inves-
tiþii. Oamenii vor avea de suferit,
iar tinerii  vor migra.

Care este cel mai important
proiect al europarlamentarului
Marian Jean Marinescu,  în
2017 ?

Dosarul Agenþiei Europene pen-
tru Siguranþa Aerianã. Cu el aº
vrea sã încep. Mai sunt ºi altele,
dar acest proiect este cel mai im-
portant.  Dupã un “rãzboi legisla-
tiv” cu Consiliul a fost în sfârºit
votat sãptãmâna trecutã, mai précis
vineri,  22 decembrie, cu mari
împotriviri. ªi în special din par-
tea  Franþei.Pânã la urmã, Franþa a
votat ºi a spart minoritate de blo-
caj care culmea, chiar ea o con-
struise cumva contrat tuturor re-
gulilor europene, pentru cã nu a
anunþat nici preºedinþia estonianã,
iar motivele principale nu au nicio
legãturã cu industria sau cu pasa-
gerii. Au legãturã doar cu adminis-
traþia francezã, pentru cã i se pare
cã pierde din putere deºi noul re-
gulament aduce mari îmbunãtãþiri
în ceea ce priveºte siguranþa aeri-
anã, securitatea. Apare pentru data
ºi o reglementare pentru drone.
Sunt câteva lucrurile introduse de
mine în regulament care se referã
la zborurile deasupra zonelor de
conflict, sistem de trimitere la sol
a datelor de zbor în caz de inci-
dent major, astfel încât sã nu mai
cauþi cutia neagrã pe fundul mãrii
în secolul nostru.

ªi totuºi care a fost motivul
pentru care Franþa s-a opus
initial ?

Faptul cã o Agenþie Europeanã
ar putea sã verifice o Agenþie Na-
þionalã. Acesta este motivul real.
Ultima confruntare a fost pe sub-
iectul dronelor. Eu am reuºit sã
introduc o limitã pentru înregistra-
re. Nu se dorea sã se impunã limi-
te, deºi, dupã pãrerea mea, în vii-
torul apropiat dronele vor determi-
na mari probleme atât pentru si-
guranþã, cât ºi pentru viaþa priva-
tã. ªi trebuia sã ne asigurãm în

vreun fel cã ºtim ale cui sunt ºi
cum sunt. ªi dacã analizezi comu-
nicatul de presã al preºedinþiei es-
toniene, jumãtate din comunicat se
referã la drone. Este un dosar care
a durat doi ani, un an negocieri ºi
un an a durat în Consiliu pânã s-a
ajuns la un text. Se considerã în
lumea industriei ºi a companiilor
aeriene cã este un mare pas în
acest domeni. Urmeazã acum vo-
tul în Parlamentul European, un vot
pe acordul pe care l-am încheiat,
dar în mod cert, nu va exista nici-
un fel de probleme.

Ok, a fost acest regulament pe
aviaþie. Ce aþi mai menþiona în
dreptul lui 2017 ?

Apoi am fost raportor în Comi-
sia Transport ºi în Comisia Indus-
trie pe  viitorul cadru financiar dupã
2020. Douã momente foarte im-
portante. Am enunþat opinia  Par-
lamentului asupra bugetului pe
2020 pentru Transport, pentru
Energie, pentru Cercetare, pentru
domenii foarte importante. ªi pe
linie politicã aº menþiona ceva ºi
anume, cã am condus un grup de
lucru la partid, la PPE ºi luna aceas-
ta am finalizat documentele tot
despre cadru financiar 2020 ºi vor
fi aprobate de adunarea generalã a
PPE la sfârºitul lui ianuarie 2018.
Am condus grupul de lucru ºi am
reuºit sã mai introduc acolo diver-
se amendamente care ne avanta-
jeazã ºi pe noi, mai ales pe coeziu-
ne sau pe agriculturã. PPE cere ca
toate discuþiile sã se finalizeze îna-
inte de alegerile din 2019 pentru
cã, politic va fi foarte complicat
dacã þinem cont cã populismul este
în creºtere în Europa ºi nu se ºtie
ce va ieºi din alegerile din 2019,
dacã nu ai ceva de spus pânã
atunci. Alegerile vin dupã Brexit-
…martie 2019, alegerile au loc la
douã luni dupã…mai 2019. Dacã
nu avem buget ºi politici aprobate,
atunci se va discuta numai despre
Brexit ºi va fi foarte grav.

ªtiu cã aþi pus ºi bazele unei
întreprinderi mixte europene…-
Mai exact…

S-a finalizat procesul de imple-
mentare a proiectului pilot pe care
l-am propus în 2016 ºi care s-a
semnat între industrie ºi Comisie,
un document care pune bazele unei
întreprinderi mixte europene, un
parteneriat public privat. Acum,
sunt 7 astfel de întreprinderi, deci
va ºi fi a 8-a, înfiinþatã de mine ºi
destinatã cercetãrii în domeniul
aero-spaþial. ªi este important pen-
tru cã tehnologia spaþialã va avea
un rol mare în viitor. Putem sã
spunem cã are deja, pentru cã,

economia UE depinde în proporþie
de 7% de tehnologia spaþialã.

Ce pregãtiþi pentru anul
2018…?

O sã continui în 2018 cu pa-
chetul pe drumuri unde apar direc-
tivele pe transportul de marfã.
Cunoaºteþi foarte bine problemele
cu ºoferii, cu tirurile ºi acolo o sã
avem mult de lucru. Nu sunt ra-
portor, dar trebuie sã pregãtesc
multe amendamente, pe care tre-
buie sã le ºi susþin ºi apoi vine, sper,
în luna mai 2018, bugetul unde voi
avea un cuvânt serios de spus.

Despre Grecia, despre criza re-
fugiaþilor…ce ne va aduce anul
2018 ? Vor mai constitui subiec-
te de discuþii, vor mai reprezenta
preocupãri  pentru Uniune ?
Pare cã s-a diluat subiectul cu
imigranþii…

Guvernul grec a luat mãsuri ºi
Grecia s-a stabilizat oarecum din
punct de vedere macroeconomic.
Cã ei au de plãtit din urmã datorii
foarte mari. Acesta este un alt sub-
iect. Despre imigraþie…s-a stopat
acel val necontrolat, dar existã mi-
graþie în continuare pe Marea Me-
diteranã, însã prin acordul cu Tur-
cia s-a reuºit stoparea unui numãr
foarte mare de posibili refugiaþi.
Dar de discutat se discutã în con-
tinuare, inclusiv PPE a propus o
linie bugetarã special pentru migra-
þie. A rãmas o provocare în conti-
nuare pentru viitor. Existã o capi-
tol bugetar nou care va fi apãrare
ºi securitate ºi o linie bugetarã nouã
care va fi migraþia. Migraþia poate
fi un subiect de securitate.

Am ajuns ºi la acest subiect…
apãrarea. Cum stãm cu  demer-
surile în aceastã direcþie ?  Ce se
va întâmpla în anul viitor ?

Cred cã suntem cu discuþiile
într-o etapã extrem de avansatã.
Existã déjà un proiect în baza cã-
ruia se vor da bani, nu mulþi, dar
se vor da pentru cercetare în apã-
rare ºi se discutã foarte serios dupã
2020, despre un capitol în bugetul
european pentru apãrare. Pentru a
se ajunge la achiziþii comune va
mai dura ceva, dar în direcþia cer-
cetãrii s-a fãcut un pas important
ºi se va continua cu aceeaºi forþã.

Are ºi România interese în do-
meniul acesta al cercetãrii în ceea
ce priveºte apãrarea ? Cam pe
unde ne clasãm…?

Eu cred cã. Noi avem oameni
pregãtiþi care pot lucre în acest
domeniu ºi avem o industrie care
poate sã particiep, sã se încadre-
ze  în acest efort. Depinde cum

jucãm aceastã carte…

Dar la ce provocãri sã ne aº-
teptãm  în 2018 ?

Finalizarea brexitul ºi bugetul
dupã 2020. Toate negocierile tre-
buiesc încheiate în octombrie
2018, ca sã poatã sã fie aprobate
în celelalte state member pânã în
martie 2019 când se împlinesc cei
doi ani. ªi bugetul care este ex-
treme de important. Existã o di-
viziune clarã între þãrile net con-
tributoare ºi cele beneficiare ºi va
fi o discuþie foarte complicatã.
Primul lucru pe care trebuie sã-l
stabileascã statele membre este
nivelul. Trebuie vãzut dacã va
creºte bugetul sau se va micºora.
Vorbim de un anumit procent din
PIB. Acum este pe undeva la 1%
din PIB, se discutã despre 1,2 –
1,3 %, dar nu cred cã se va ajun-
ge la 1,3 pentru cã în Tratat se
stipuleazã limita de 1,23%, însã
semnalul va fi dat de Germania,
dar asta dupã ce va avea govern.
Germania este dispusã sã dea mai
mult. Coeziunea va exista, dar cu
ceva condiþionalitãþi ºi trebuiesc
acceptate, dar nu se va ajunge la
condiþionalitatea de tip stat de
drept. Însã a condiþiona fondurile
europene de recomandãrile de þarã
pe problem de macroeconomie s-
ar putea ºi pe undeva este cor-
rect. Adicã, atâta timp cât tu nu
respecþi niºte condiþii recomandate
de Comisia Europeanã în ceea ce
priveºte economia de la tine din
þarã atunci de ce sã mai primeºti
fonduri.

Am ajuns la un subiect care
ne doare. Fondurile europene. Ce
se întâmplã cu noi…? Bulgarii
au accesat de 7 ori mai mult.

Cred cã este foarte multã in-
competenþã. Cine dã vina pe
UE…o dã tot din incompetenþã. ªi
nu m-aº uita la alþii, nici la bulgari.
M-aº uita la mine în þarã pentru cã
nu mã intereseazã ce fac alþii, ci
ceea ce fac eu. În primul rând s-a
întârziat cu acreditatea agenþiilor de
management…ºi aici este o poveste
cu digitalizarea, cu anumite firme
care trebuia sã facã aceasta digi-
talizare ºi acum le vedem cã au
problem cu justiþia. Aºa cã este ºi
incompetenþã, însã în acelaºi timp
este ºi un fel de rea voinþã.

Cu banii am înþeles, cu migra-
þia mai vedem, cu justiþia nu pare
totul a fi roz, cu brexitul e mult
de lucru,  dar, personal, ce vã
doriþi pentru anul viitor ?

Sã fiu sãnãtos…acelaºi lucru îl
doresc tuturor românilor. Sãnãta-
tea este cel mai de preþ lucru…
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Gabriel BratuGabriel BratuGabriel BratuGabriel BratuGabriel Bratu

... Casa sã
o mãturaþi...

... O, ce veste
minunatã...

... Cã vã vin
colindãtori...

M-am aºezat astãzi pe o
bancã în parc, lângã un cer-

ºetor, ºi i-am zis: 
- Sãptãmâna trecutã am

pierdut într-o singurã zi tot ce-
am avut... Bucãtarul-ºef

care-mi pregãtea mâncarea zilnic,
femeia de serviciu, spãlãtoreasa...

tot. Chiar ºi acoperiºul cald de dea-
supra capului. 

- Ce s-a întâmplat? mã întrebã
el atunci. Droguri? Bãuturã? Jocuri

de noroc? O femeie?
- Nu. M-au eliberat din închisoare.

*** 

- Bãrbate, cum eºti tu cam urâ-

þel, dacã ãsta micu’ ar semãna cu
tine mi-ar pãrea cam rãu, sincer! 

- ªi sã vezi ce rãu o sã-þi parã
dacã n-o sã-mi semene!

*** 

Dupã ce îi examineazã atent dan-

tura, stomatologul îi spune lui Bulã:
– Cred cã va trebui sã vã pun o

placã.
– Foarte bine. Puneþi-o aia cu

Veta Biriº!

*** 

Un bãrbat merge la o salã de fit-

ness ºi se adreseazã antrenorului: 
- Vreau sã cuceresc o fatã; ce

aparat îmi recomandaþi sã folo-
sesc? 

- Bancomatul…

*** 

Dupã ce m-am certat cu soþia
mea astãzi, am aprins câteva lumâ-

nãri pe masã ºi m-am gândit sã
dreg treaba cu o cinã romanticã. 

A mai rãmas doar sã vinã ea aca-
sã ºi sã o gãteascã!

... Sorcova,
vesela...

Radio Erevan rãspunde
  - De ce îi este fricã leului?          
  - De euro.

*** 

  - Care este avantajul ºi care este dezavantajul
cãsãtoriei?

  - Avantajul e cã þi se aduce micul dejun la pat
ºi dezavantajul cã în fiecare zi þi-l aduce aceeaºi
persoanã.

*** 

  - Ce este Revelionul? 
  - Este momentul când bei într-un an ºi te îm-

beþi în altul.

*** 

- De ce se spune limba maternã ºi nu paternã?
     - Pentru cã mama vorbeºte mai mult decât

tata.

- Ce este un “titlu onorific”?      
- Titlu onorific este atunci când soþia spune: “Soþul meu este capul familiei”.

- De ce pun ardelenii pâinea în ciorbã?
- Ca sa nu caºte gura de douã ori.

- Un bãrbat are dreptul sã deschidã scrisorile soþiei?
- Drept are, dar curaj, ba!

Dacã nu reuºeºti sã-þi gãseºti jumãta-
tea, cautã douã pãtrimi.

 ***
Urare strãmoºeascã: “Sã ai parte de no-

roc exagerat, succese nemeritate ºi bani
nemunciþi!”

***
Învãþãtoarea a scris în carnetul elevei:

,,Liliana vorbeºte prea mult”. Tatãl, sem-
nând observaþia de luare la cunoºtinþã,
adaugã: „Daca i-aþi cunoaºte mama!”

***
- Cum sa obþii pacea interioarã...
Iatã câteva sfaturi de la un psiholog fai-

mos: Dr. Neil este convins cã pentru a
obþine pacea interioarã trebuie sã termini
toate lucrurile pe care le-ai început. Deci,
m-am uitat prin casã, cãutând lucruri pe
care le-am început, dar n-am reuºit sã le
termin încã... ªi, înainte de a pleca de
acasã, în dimineaþa asta, am terminat o
sticlã începutã de Pinot Noir, una de Char-
donnay, una de Bailey, o cutie de bom-
boane de ciocolatã, ce a mai rãmas din
reþeta de Prozac ºi Valium pe luna asta,
restul de plãcintã cu dovleac ºi rãmãºiþe-
le fripturii de vitã de la cinã. N-aveþi idee
ce bine m-am simþit!

- Iubito, plec la salã. Ai vrea sã mergi cu mine?

- Îþi par grasã?

- Dacã nu vrei sã mergi, nu mergi!

- Acum sunt ºi leneºã?

- Calmeazã-te, dragã! Nu am insinuat nimic!

- Acum sunt ºi istericã, nu?

- Nu am spus asta!

- Aha, deci sunt ºi mincinoasã...

- Ok. Nu mergi!

- Stai puþin! Dar de ce vrei sã te duci singur?

... Moº Crãciun
pribeag soseºte...

de GABRIEL
BRATU-MIBOFF-uri
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... Sã trãiþi,
sã-mbãtrâniþi...

... Sculaþi, sculaþi
boieri mari...

... Staþi aºa
ºi nu mânaþi...

Din colinde adunate, pentru acum adaptateDin colinde adunate, pentru acum adaptateDin colinde adunate, pentru acum adaptateDin colinde adunate, pentru acum adaptateDin colinde adunate, pentru acum adaptate!!!!!

 Azi, când am ajuns aca-
sã, nu mi-a venit sã cred ce
am auzit de la nevastã-mea
ºi anume cã fiul meu de cinci
ani nu e de fapt al meu! Am
fost distrus!

Ea mi-a spus cã, altãdatã,
sã fiu mai atent pe cine iau de
la ºcoalã!

 *** 
O doamnã, cumpãrându-ºi o hai-

nã de blanã, la casierie scoate din
geantã bancnote mototolite ºi ume-
de. Vãzând faþa nedumeritã a ca-
sieriþei, îi spune:

- Soþul a plâns. Tare, tare a mai
plâns.

  *** 
 Pentru a stimula pofta clienþi-

lor de a face cumpãrãturi, un su-
permarket american a recurs la o
soluþie ingenioasã: când te apropii
de sectorul carne, un dispozitiv
emanã mirosuri de barbecue ºi
cârnaþi prãjiþi. În dreptul rafturilor
cu ouã ºi produse de pui se aude
cotcodãcitul gãinilor, însoþit de o
aromã de ouã cu ºuncã sau omle-
tã. La fel, la lactate se aude mu-
getul vacilor ºi se simte mirosul
fânului proaspãt cosit.

De atunci nu mai cumpãr hârtie
igienicã de la ei.

  *** 
- Salut, am sã te rog sã nu îi mai

scrii prietenei mele. Vrei probleme? 
- ªi dacã vreau ? 
- OK, noteazã: dacã un tren cir-

culã cu 83 km/orã, pe o distanþã de
877 km, cât timp face pânã la des-
tinaþie? 

- Gata frate, uºor, ce te-ai ener-
vat aºa! O las! 

 *** 
- Azi mi-am fãcut CV-ul, l-am

scris, l-am redactat, apoi m-a buºit
plânsul.

- De ce?!
- E pãcat sã trimiþi un asemenea

om la muncã.

... Care bucurie
ºi aici sã fie...

- Tatã, tu te-ai însurat la bi-
serica ori la starea civilã?

- La beþie, dragul meu, la
beþie.

 ***
Azi împlinesc 30 de zile fãrã

alcool.
Nu consecutiv, e adevãrat. 
Dar în ultimii 10 ani s-au tot adunat...

 ***

Se întâlnesc douã femei.
- Ai o rochie frumoasa! De unde ai cum-

pãrat-o?
- De la cel mai scump magazin. Este

penultimul rãcnet!
- De ce penultimul?!
- Pai, ultimul va fi al soþului meu, când

va vedea cât am dat pe ea!
 ***

Marin îl vede pe Ion cã tãia un copac
cu un briceag ºi-l întreabã:

- Ioane, n-ar fi mai simplu sã foloseºti

toporul?
- Ba da, dar sunt plãtit cu ora!

 ***
Anunþ într-o instituþie:
- “ATENÞIE! În caz de incendiu, pãrã-

siþi clãdirea înainte de a comenta despre
asta pe Facebook!”

- Ce v-ar plãcea? mã întrebã barmanul.

- Ce mi-ar plãcea?... Pai, o casã mai

mare, bani mai mulþi ºi o soþie mult mai

frumoasã.

- Nu, zise barmanul calm, am vrut sã

zic: “Ce doriþi?”

- Îmi doresc sã câºtig la loterie, sã moa-

rã soacrã-mea ºi copilul meu sã se nascã

sãnãtos.
- Ce sã fie???..., zise barmanul înce-

pând sã-ºi piardã rãbdarea.
- Bãiat sau fatã... nu conteazã, îi spun.
- Domnule (enervat de-a dreptul), m-ai

înþeles greºit, te-am întrebat doar: “Ce vrei
sã bei??!”

- Aaa... îi zic, pai de ce nu spui aºa?!...
Ce ai?

Barmanul:
- Absolut nimic! Sunt perfect sãnãtos!!!

 ***
 - Chelner, o ciorbã ºi douã linguri, cã

mã grãbesc!

***
Te-a supãrat nevasta? Du-te în bucãtã-

rie ºi strânge bine capacele tuturor borca-

nelor!

 ***

Femeia vorbeºte cu 75 % mai repede

decât ascultã bãrbatul!

 

Un scoþian se plângea de serviciile unei
firme de curãþãtorie:

- E prea scump. Eu nu v-am adus decât
o singurã rufã la spãlat!

- Aveþi dreptate, dar într-un buzunar al
gecii dumneavoastrã am gãsit douã tricouri,
în altul - un pulover ºi în al treilea - alte douã
tricouri.

***
- Tãticule, þie þi s-a îndeplinit vreo dorinþã

din copilãrie??
- Sigur ca da!! Toatã lumea mã trãgea

de pãr ºi eu visam sã fiu chel.

- Domnule, ieri, la Operã, am
vãzut-o pe soþia dumneavoastrã.
Tuºea atât de tare, cã toatã lumea
se uita la ea. Are bronºitã cronicã?

- Da’ de unde, domnule: avea o
rochie nouã!

*** 

Fantezia supremã a unei femei: sã fie cu doi bãrbaþi în acelaºi
timp. Unul care sã gãteascã, celãlalt care sã facã curãþenie.

 

Prietenie femininã este atunci când douã femei se invidiazã
reciproc în tãcere.

*** 

Toþi oamenii aduc fericire. Unii prin prezenþã, alþii prin
absenþã.

*** 

- Când te poate ajuta o femeie
sã devii milionar?

- Când eºti miliardar.
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S-au împlinit, în noiembrie 2017,
3 ani de când Teatrul „Colibri” a
anunþat oficial parteneriatul cu Tea-
trul ACT. V-am vãzut, în acest timp,
în spectacolele „Pãi... despre ce vor-
bim noi aici, domnule?” de Cãtãlin
ªtefãnescu, dupã romanul „Morome-
þii” de Marin Preda, „Absolut” dupã
„Ivan Turbincã” de Ion Creangã ºi
„N-ai tu treabã!”, de Cãtãlin ªtefã-
nescu, dupã „Dãnilã Prepeleac” de
Ion Creangã, toate în regia lui Ale-
xandru Dabija, ca ºi în „Furtuna”
de William Shakespeare, în regia lui
Cristian Pepino. Cum au fost aceºti
3 ani pentru dvs.?

A fost… hrãnitor. Plãcut. Din foar-
te multe puncte de vedere… Eu da-
torez acestui loc educaþia, ºcoala,
ideea de prietenie, de împãrtãºit cul-
turã, o bunã parte din modelele mele,
din tinereþe. E un oraº cu o marcã
minunatã – ºi teatralã, ºi culturalã,
educaþionalã, a fost ºi industrialã…
E adevãrat cã ea nu se simte foarte
bine în zilele noastre, dar se hrãneº-
te dintr-o nostalgie a acelor vremuri.
Vremuri care erau, sã zic aºa, domi-
nate de ideea de mers în sus, era un
marº forþat cãtre modernitate, cãtre
propãºirea asta de tip industrial.
Mare lucru din visul ãsta nu mai ara-
tã ca atunci. Faptul cã acest Teatru
„Colibri”, care are o vârstã, s-a nãs-
cut în condiþiile astea dinainte de
1989 mie mi se pare cã a adãugat ora-
ºului. E un bun câºtigat. Nu putem
sã nu þinem cont unii de alþii, mai ales
în situaþia în care se naºte o institu-
þie. Care, de fapt, duce mai departe o
tradiþie serioasã în materie de teatru
pentru copii. ªi atunci a fost o întâl-
nire minunatã…

Ideea a venit de la doamna Adria-
na Teodorescu ºi prima reacþie a fost:
cum de nu ne-am gândit pânã acum la
asta? ªi aºa a început… Ne admirãm
reciproc. Relaþia este foarte troficã.
Pentru cã ACT este un teatru de pro-
iecte, el a dat piept ºi cu momentele
de disperare, ºi cu incertitudine, a
avut ºi victorii greu plãtite, a învãþat
foarte multe… E o instituþie pe care
eu o þin deschisã în ciuda tuturor vici-
situdinilor ºi mediului destul de acid.
ªi mi s-a pãrut binevenit, prietenos sã
colaborãm, mai ales cã vin în oraºul
meu, între ai mei. S-a legat o prietenie
cu toþi actorii, cu instituþia. Iar cãldu-
ra asta dintre noi a iradiat o bunã par-
te din publicul din Craiova – sunt oa-
meni care cer, care vor, întreabã… Ceea
ce este formidabil!

De la premiera din 25 noiembrie
2016 ºi pânã în prezent, „Furtuna”
a vãzut nu numai scena craioveanã,
ci ºi pe cea a festivalurilor din Bucu-
reºti, Arad, Alba Iulia, Timiºoara.
Cum ºi-a fãcut loc acest spectacol în
sufletul ºi în repertoriul dvs.?

Marcel IureºMarcel IureºMarcel IureºMarcel IureºMarcel Iureº, în prag de An Nou:, în prag de An Nou:, în prag de An Nou:, în prag de An Nou:, în prag de An Nou:     „Am dorinþa de„Am dorinþa de„Am dorinþa de„Am dorinþa de„Am dorinþa de
a rãmâne sãnãtos ºi prietenos”a rãmâne sãnãtos ºi prietenos”a rãmâne sãnãtos ºi prietenos”a rãmâne sãnãtos ºi prietenos”a rãmâne sãnãtos ºi prietenos”

„Sunt un om curios – ºi profesional, ºi uman. Iar
când eºti un om curios, chiar ºi atunci când nu baþi þi
se deschide!”, susþine Marcel Iureº, oferind cel mai
sincer argument pentru colaborarea începutã în urmã
cu doi ani cu Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Co-
libri” din Craiova. O experienþã care, mãrturiseº-
te, l-a îmbogãþit. Afirmaþia mã face sã mã uit ºi mai
atentã la actorul cu carierã la Hollywood, unde a
jucat în „Misiune: Imposibilã” (1996) alãturi de Tom
Cruise, în „Pacificatorul” (1997) împreunã cu Nico-
le Kidman ºi George Clooney, în „Rãzboiul lui Tom
Hart” (2002), avându-i ca parteneri pe Bruce Willis
ºi Colin Farrell, iar în teatrele din þarã a fost Cali-
gula, Hamlet ori Richard III. Însã Marcel Iureº nu

rosteºte cuvinte mari… Pentru cã, deºi a ajuns de-
parte, a pãstrat mereu în suflet copilãria din satul
de lângã Bãileºti, cu sinceritatea ºi inocenþa ei. Co-
pilãria sãrbãtorilor cu miros de pâine caldã, zãpadã
multã-multã ºi bomboane în poleialã, copilãria cu
fascinaþia poveºtilor de la Teatrului de Pãpuºi din
Craiova, unde pãrinþii l-au adus mereu… Despre
„Furtuna” ºi întâlnirea „cu o artã pe care oricum o
bãnuiesc filosoficã, misterioasã”, despre bucuria de
a fi împreunã de sãrbãtori ori aniversarea celor 20
de ani de existenþã a Teatrului ACT, Marcel Iureº
povesteºte pe îndelete. Surâde, mai trage din þigarã
ºi, sub privirea-i caldã, albastrã, simt bucuria enor-
mã a întâlnirii cu un om special…

Interviu realizat de MAGDA BRATU

Sunt un om curios – ºi profesional,
ºi uman. Iar când eºti un om curios,
chiar ºi atunci când nu baþi þi se des-
chide! În plus, am luat în seamã lista
de beneficii – cã sunt de-aici, cã am
prieteni, cã lumea mã ºtie, cã mi-e drag
de acest oraº, de cultura lui, de marca
lui, de istoria lui ºi aºa mai departe.

Eram curios ce-i cu arta asta a pã-

puºilor, a marionetelor… N-am intrat
niciodatã în „camera” asta. Dar mi-a
plãcut sã vãd. Ai mei m-au dus de pe
la 4 ani jumate – 5 ani la Teatrul de
Pãpuºi, la fostul sediu, vizavi de Uni-
versitate. Acolo am vãzut tot Crean-
gã, am vãzut „Capra cu trei iezi”, „Soa-
cra cu trei nurori”, „Scufiþa Roºie”…
câte nu am vãzut! M-au dus pãrinþii ºi
pe mine, ºi pe sorã-mea, doar cã ea
era mai mititicã, avea 2 ani. Era abso-
lut fascinant ce vedeam acolo!

ªi am zis: domne, dacã tot s-a des-
chis uºa asta, hai sã intru! ªi am intrat
cumva sub auspiciile cele mai fericite,
pentru cã am fost invitat într-o po-
veste scrisã de Cristi Pepino dupã un
text shakespearian ºi la o întâlnire cu
o artã pe care oricum o bãnuiesc filo-
soficã, misterioasã. ªi atunci… a fost
un cadou, pur ºi simplu! Rãmâne de
vãzut cât am învãþat… Dar pofta de a
face asta, curiozitatea au rãmas în pi-
cioare. Sunt convins cã existã teren
mult ºi adâncimi de explorat. De-asta
ºi vreau sã fac un spectacol la ACT, o
dramatizare dupã „Don Quijote”. În-
cercãm sã stabilim perioada, deoare-
ce Cristi Pepino este un om extrem de
ocupat, dar cred cã se va concretiza
undeva în preajma Paºtelui.

La Craiova am vãzut reacþia pu-
blicului la „Furtuna”. Cum a fost
primit ºi receptat în þarã Marcel
Iureº într-un spectacol cu pãpuºi ºi
marionete?

Vedeþi… trebui pãstrat un echili-
bru între nume. Toatã lumea e înne-
bunitã sã vadã superstaruri, actori
celebri… Nu trebuie înþeles cã eu „re-
morchez” Teatrul „Colibri” sau teatrul
mã „remorcheazã” pe mine. Nu e vor-
ba despre asta, e vorba despre o co-

laborare din care eu am învãþat enorm
ºi despre faptul cã foloseºte aceastã
alãturare – care e nouã, nu a mai fãcut
nimeni asta. Publicul a venit din cu-
riozitate. De multe ori, lumea crede cã
e o coborâre de nivel sã te duci la
Teatrul de Pãpuºi: hai, domne, e o
chestie neserioasã, e pentru copilaºi!
Ei, nu! E posibil sã urci…

Declaraþi la Craiova, în urmã cu
3 ani, cã vã „lipsea aceastã experien-
þã” a teatrului de pãpuºi. Acum o
aveþi, aºadar vã pot întreba: Ce în-
seamnã, de fapt, sã dai viaþã unei pã-
puºi? Pentru cã, privit de cei care nu
cunosc dedesubturile meseriei, a lu-
cra cu pãpuºile pare relativ simplu...

Încã nu am mânuit pãpuºi. Proba-
bil cã urmãtorul pas va fi sã intru sã
mânuiesc într-un spectacol. S-ar pu-
tea chiar în cel de la ACT, am sã-l rog
pe Cristi Pepino sã mã înveþe ºi sã mã
lase sã mã joc…

Aici încep întrebãri complexe. Cine
pe cine mânuieºte? Cine de cine de-
pinde? Cine sunt eu, cel care spun
un text ºi pretind, mânuind pãpuºa,
cã e al pãpuºii? E o întreagã nebu-
nie, e fascinant! Face parte din dato-
ria fiecãrui actor sã descopere mai
mult… Gândiþi-vã ce responsabilita-
te ºi ce bucurie, în acelaºi timp, este
sã dai viaþã unei pãpuºi. Care nu îþi
cere nimic, decât sã te împrieteneºti
cu ea. Sã îi dai glasul tãu, sufletul tãu

ºi mintea ta ca sã existe. Dupã care
ea nu mai e… se culcã în poziþia în
care o laºi tu…

Sunteþi într-un teatru de pãpuºi,
o lume magicã pentru copii, un tã-
râm al inocenþei. Cât de mult s-a în-
depãrtat lumea în care trãim de aceas-
tã stare specialã – inocenþa?

Inocenþa e o vorbã… O vorbã care
are adâncimile ei, are întinderile ei. Nu
o pricepem, trebuie sã meditezi asu-
pra ei. Trebuie sã fii conºtient de asta.
Ca ºi atenþia, trebuie sã fie mare, cu-
riozitatea de asemenea. Sunt lucruri
care nu ne costã nimic… Cred cã unul
din pragurile inocenþei este sã nu ai
deloc senzaþia cã te costã ce faci. Des-
chiderea maximã, dupã pãrerea mea,
este o formã de inocenþã. Doar sã pre-
tinzi cã existã inocenþã fãrã sã o prac-
tici… e o minciunã! Eºti un farsor al
propriei tale vieþi. Ca ºi cu binele, bu-
nãtatea… Nu poþi rãmâne doar la sta-
diul de invocare a unor lucruri pre-
þioase, minunate. O bunã parte din
suspiciunile noastre – ºi faþã de noi,
ºi faþã de ceilalþi – vine exact din lipsa
asta de deschidere. Transferãm cum-

va din lãcãtuirile astea personale cã-
tre ceilalþi.

Regãsiþi, poate, în teatrul e pãpuºi
ºi o frânturã din copilãrie, din viaþa
copilului de la þarã, de la Bãileºti?

Nu ºtiu dacã reuºesc! E o perfor-
manþã ce ziceþi, sã te poþi întoarce
atât de departe, în viaþa ta! Ce pot sã
spun este cã îmi confirmã existenþa
copilãriei. Copilul nu piere nicioda-
tã. Doar cã albeºte, îi cad dinþii, unul
vede mai bine decât altul pânã nu
mai vede niciunul…

Sãrbãtorile de iarnã sunt ºi ele,
cumva, despre copilãrie ºi despre
magie... Cum venea iarna în copilãria
dvs.? Cum era aºteptat Crãciunul?

De obicei, îl petreceam la þarã, adi-
cã la vreo 40 km de Craiova, spre Bãi-
leºti. Þin minte mirosurile – ºi de pâi-
ne caldã, ºi zãpada mirosea într-un fel,
mâncarea. Tot, tot, tot! Basm! Tãrâ-
mul era de basm, era zãpada mare,
multã. Þin minte cum mirosea rãsufla-

rea animalelor, când le scoteau din
grajd sã ia aer, le mai þesãlau. Aºa am
petrecut sãrbãtorile, pânã aproape de
liceu. Nu erau banane, portocale…

Cea mai mare bucurie era cã în di-
mineaþa de Crãciun – bineînþeles, cre-
deam cã existã Moº Crãciun, cum cred
ºi acum! – ne dãdeau tot felul de bu-
nãtãþi: bomboane în poleialã (nu ºtiu
de unde fãceau rost de ele la þarã, pro-
babil veneau la Craiova ºi le luau…),
nuci, cozonac, mere… De Sfântul Va-
sile ne dãdeau câte o hârtie de 3 lei
sau de 5 lei, ca sã ne luãm noi ce vrem.
O datã am primit patine, a fost epocal!
În rest, era un dar faptul cã era cald,
era toatã lumea acolo… Brad au fãcut
târziu, pentru cã nu era obiceiul ãsta,
globurile au apãrut ºi mai târziu, când
ne-am tras la oraº. ªi apoi au început
ºi micile cadouri – mânuºi, bocãncei…

Cum vã regãsiþi azi în zgomotul,
aglomeraþia, febra cumpãrãturilor de
sãrbãtori, specifice Craiovei, Bucu-
reºtiului ºi probabil cã oricãrei urbe,
fie ea mai mare sau mai micã? Ce vã
bucurã în perioada aceasta?

Nu mã regãsesc. De-asta ºi fug din
oraº. Am ºansa de a avea o micã pro-
prietate înspre Comarnic, un fel de li-
vadã, ºi acolo când e zãpadã, e zãpa-
dã multã, acolo poþi sã auzi vaca, oaia,
câinele hãmãind, pisica miorlãind…
De aproape 20 de ani, acolo mergem.
Ce mã bucurã azi e faptul cã stãm îm-
preunã. Este extrem de important!
Asta facem. ªi ne îmbrãþiºãm diminea-
þa ºi seara…

Suntem la sfârºit de an... Care au
fost bornele lui 2017? ªi cum se con-
tureazã 2018, cu ce aºteptãri, cu ce
proiecte?

A fost un an fãrã borne, m-am þi-
nut dupã linia din mijloc a drumului!
(râde) Mi-e o luminã în faþã ºi cred cã
o sã o atingem – vorbesc de Teatrul
ACT. A devenit aºa, ca respiratul, in-
stituþia asta numitã ACT. Împlinim 20
de ani de existenþã. ªi cred cã e im-
portant sã sãrbãtorim în 2018. Mai
sãrbãtorim ºi 10 ani de relaþie cu o
mare bancã, Raiffeisen. Un lucru ia-
rãºi unic sã fie atât de longevivã ºi
sãnãtoasã relaþia aceasta. ªi, ca tot
omul, am dorinþa de a rãmâne sãnã-
tos ºi prietenos.

Cât priveºte Craiova ºi Teatrul
„Craiovei”, vã doriþi continuarea co-
laborãrii?

Bineînþeles! Avem deja planuri, în
ciuda norilor negri! Sunt anunþate pri-
mele spectacole de la început de 2018,
pânã prin martie ne întindem cu pla-
nul… E important sã rãmânem împre-
unã. ªi sã dãm chiar ºi puþinul care ne
mai rãmâne… De altfel, cred cã orice
artist – am mai zis-o – trebuie sã plece
cu buzunarele goale de pe lumea asta.
Sã lase tot, cã nu îi foloseºte… Ce îþi
trebuie dincolo?

Foto: Bogdan Dãnescu
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Anunþul tãu!
ANUNÞ DE VÂNZARE PRIN

LICITAÞIE. Teatrul Naþional „Marin
Sorescu„ Craiova, cu sediul în
Craiova, strada A. I. Cuza Nr. 11,
conform HG nr. 841 / 1995, anunþã
organizarea unei licitaþii pentru
vânzarea unui autoturism fabrica-
þie 2007, numãr locuri 9, culoare
negru, capacitate 1870 CMC sur-
sa de energie motorinã. Licitaþia
pentru vânzarea bunului va avea
loc la sediul Teatrului Naþional
„Marin Sorescu” Craiova, cu se-
diul în Craiova, str. A. I. Cuza nr. 11,
la data de 04.01.2018, ora 12.00.
Relaþii suplimentare se pot obþine
la telefon: 0742/ 016.864. Poate
participa la licitaþie orice persoa-
nã fizicã sau juridicã din România.

Anul Nou 2018 sã vinã  cu voie bunã, trai uºor, sãnãtate,
bucurii ºi mult spor!Le doresc locuitorilor comunei Podari,
acum, când orologiul stã sã batã trecerea dintre ani, sã-l
întâmpinaþi cum se cuvine, cu inimile pline de dragoste ºi
bunãtate, cu mesele îmbelºugate, familiile sã vã fie unite ºi sã
aveþi parte de tot ceea ce este mai bun! Cele mai alese gân-
duri de preþuire ºi încredere, multã sãnãtate, putere de muncã
ºi „LA MULÞI ANI!” vã ureazã Primarul Comunei Podari,
Constantin Gheorghiþã

OFERTE DE SERVICIU
LICEUL de Arte
“Marin Sorescu”,
cu sediul în locali-
tatea Craiova,
Dolj, str. Tabaci,
Nr. 4, organizeazã
concurs pentru
ocuparea postului
temporar vacant
de îngrijitor. Infor-
maþii suplimentare
se pot obþine la
sediul liceului.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon:
0767/674.328.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone.
Relaþii la telefon:
0763/869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament
2 camere semide-
comandate, 1/4,
zona Puºkin. Tele-
fon: 0758/153.669.
Vând apartament
cu douã camere în
Bucureºti, Prelun-
girea Ghencea.
Telefon: 0722/
244.888.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
3 camere, confort
1 sporit, Bulevar-
dul Dacia, etaj 3/
4, poziþie deosebi-
tã. Telefon: 0771/
504.064.

CASE

Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 ca-
mere 2400 mp te-
ren satul Ghizdã-
veºti - Celaru, ca-
dastru, carte fun-
ciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/
542.454.
Vând casã Craio-
va, 5 camere, încãl-
zire centralã, izola-
tã termic, 570 mp.
73.000 Euro. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere
parter sau etaj 1.
Telefon: 0730/
504.515.
Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând sau schimb
cu apartament Cra-
iova, casã mare  cu
toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând 10 ha pãdu-
re stejar 100-110
ani comuna Bãrbã-
teºti - Gorj. Telefon:
0722/943.220.

Vând teren intra-
vilan cadastru,
vie, pomi fructi-
feri, 60 cuiburi
bujori, suprafaþa
4200 mp, douã
fântâni cu apã,
stradale. Telefon:
0727/884.205.
Vând 4200 mp te-
ren intravilan, ca-
dastru fãcut la 10
km de Craiova
sau schimb cu
garsonierã plus di-
ferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren agri-
col spatele Metro
ºi teren agricol
Gara Plaiul Vulcã-
neºti. Telefon:
0251/548.870.
Proprietar vând te-
ren 3000 cartier
Bordei strada Car-
penului cu gard ºi
cabanã. Telefon:
0752/641.487.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

Vând pãdure de
salcâm 7800 mp
în comuna Albeni,
judeþul Gorj cu
7000 lei. Telefon:
0770/303.445.
Proprietar vând
1000 mp Cîrcea
lângã Complex
Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti
lângã Fabrica de
termopane Q
Fort. Telefon:
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile,
împrejmuit, as-
falt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/
402.056; 0744/
563.640.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr carte te-
lefonicã veche
cu adresa com-
pletã a abonatu-
lu i .  O plãtesc
foarte bine. Cra-
iova.  Telefon:
0723/684.511.

CUMPÃRÃRI AUTO

Cumpãr MATIZ, an
fabricaþie 2004-
2008, cu GPL. Ofer
maxim 3000 lei. Te-
lefon: 0727/700.411.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi pro-
ductiv cu fructe de
lãmâi în el, preþ
1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând 5 calorifere
din fontã ºi frigider.
Informaþii la telefon:
0251/ 510.300.
Vând combinã fri-
gorificã. Telefon:
0748/408.819.
Vând þuicã (fãcutã
din vin), triploc, mo-
toare 380 V, arbo-
re motor 1,6. Tele-
fon: 0745/589.825.
Vând lãmâi în anul 15
de fructificare, caut
colaboratori pentru în-
fiinþarea unei cres-
cãtorii de fazani, gîº-
te, curcani, raþe. Te-
lefon: 0768/661.401,
0742/023.399.
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La cumpãna dintre ani, lumina bucuriei ºi speranþei
sã pãtrundã în casele tuturor locuitorilor oraºului
Calafat, sã le bucure inimile de liniºte sufleteascã,
sã aibã realizãri, belºug, ºi împliniri, sã poarte în
suflete izbânda ºi speranþa! Încrederea ºi bucuria
aduse de Sfintele Sãrbãtori sã vã însoþeascã pe tot
parcursul anului ce va urma!

 ”LA MULÞI ANI 2018!”
Ciobanu Lucian, Primarul Oraºului Calafat

Vând alain-delon
pentru bãrbaþi, cos-
tum damã (3 piese)
Telefon: 0729/684.222.
Vând roþi Merce-
dez 195/65  R-15,
cu cauciucuri de
iarnã, televizor Tos-
hiba Telefon: 0762/
183.205.
Vând garniþã de un-
turã cu capac 15 kg
– 20 lei, frigider 2
uºi defect- 100 lei,
televizor color -100
lei, sãpun de casã-
5 lei kg. Telefon:
0770/ 303.445.
Vând robot de bu-
cãtãrie nou, marca
“PHILADELPHIA”,
preþ 150 lei. Tele-
fon: 0766/598.880.
Vând cutie meta-
licã pentru pãs-
trat arma de vâ-
nãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 apometre
în bunã stare 15 lei
/ bucatã,  maºinã
electricã de fãcut
pâine “Alasca” – 70
lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând frigider „ZIL”
puþin folosit, maºi-
nã de cusut „Ileana”
stare bunã de func-
þionare, maºinã de
spãlat rufe ”Alba
Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon:
0351/464.563.
Vând combinã fri-
gorificã BOSCH,a-
ragaz 3 ochiuri
SOMEª, chiuvetã
fontã bucãtãrie, ca-
lorifer fontã 5 ele-
menþi. Telefon:
0728/011.731.
Vând taburele din
pal melaminat cu-
loare gri - 12 bu-
cãþi. Telefon: 0728/
911.350.
Vând cuptor elec-
tric nefolosit. Preþ
250 lei. Telefon:
0775/383.003;
0351/805.288.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidra-
ulicã mase plasti-
ce, coº din þeavã D
20 mm, pentru fum.
Telefon: 0767/
153.551.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor un-
ghiular, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare gaze sobã
D 600, alternator
12V nou, pick-up
Tesla cu boxe ºi
dozã de rezervã
nouã, discuri cu
muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor
color 100 lei buca-
ta, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.

DECESE
Familia anunþã cu
nemãrginitã durere
trecerea în nefiinþã
a celui ce a fost
D I N C U L E S C U
CORNEL, om bun,
iubitor ºi bucuros
de viatã. Cei ce do-
resc sã-i aducã un
ultim omagiu vor
gasi trupul neînsu-
fleþit depus în Co-
muna Leu, la casa
familiei, începând
de sâmbãtã, 30 de-

cembrie ora 12.00.
Inhumarea va avea
loc duminicã 31 de-
cembrie la cimitirul
Comunei Leu, sluj-
ba religioasã des-
fãºurându-se la bi-
serica din comunã,
începand cu ora
12.00. Dumnezeu
sa-l o odihneascã!

Vând maºinã de
cusut Casnica, în
funcþiune. Preþ 250
lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând frigider Arc-
tic, funcþionabil,
ladã frigorificã cu
trei sertare funcþio-
nabilã, ambele 400
lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând jgheaburi
galvanizate lungi-
me 3,4m x 20 lei/
bucãþi, 2 tuburi be-
ton 1100 mm, tub
azbociment D
220x2500 mm,
Telefon: 0766/
598.880.
Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz
SOMEª - 3 ochiuri,
cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã
total 250 lei ºi chiu-
vetã pentru bucã-
tãrie din fontã - 60
lei. Telefon: 0728/
011.731.

Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folosit.
Telefon: 0720/
231.610.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Spaþiu ultracentral,
excepþional pentru
înfrumuseþare sa-
loane cabinete me-
dicale. Telefon:
0722/ 956.600.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Sâmbãtã, 30 decembrie 2017

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

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

Subsemnatul.................................................................................

Domiciliat în ............................................................................

Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

la rubrica ...................................... la data de ....................

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Consiliul Local al Comunei Iºalniþa,
Primarul Flori Ovidiu ºi Viceprimarul

Bãlan Eugen transmit tuturor locuitori-
lor comunei, calde urãri la ceas de

Sfinte Sãrbãtori, sã aibã parte de un
Crãciun îmbelºugat, iar casele sã le fie

colindate de multe bucurii ºi împliniri!
Fie ca ºi Noul An sã vã gãseascã

mulþumiþi sufleteºte, sã vã îmbie cu
sãnãtate, dragoste ºi multe realizãri!

„LA MULÞI ANI!”
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Ianuarie

12 - Geolgãu: „O datã cu noul
stadion, Craiova va reintra în cir-
cuitul internaþional” – interviu ex-
clusiv cu fostul internaþional al
ªtiinþei, actualul scouter la FRF.

Februarie

5 - Spectacol în nãmol - Uni-
versitatea Craiova a surclasat Vo-
luntariul pe „Extensiv”, la primul
meci oficial al anului

19 - Hashtagu’ în loc de praz
nu fu’ cu nimic mai breaz -
Universitatea Craiova a avut o pre-
staþie horror în repriza a doua a
derby-ului de la Severin ºi a pier-
dut, ca de obicei, cu Steaua

28 - Nuno Rocha, Madson ºi
Acka, excluºi din lot - Cei trei ju-
cãtori aflaþi în ultimele luni de
contract i s-au alãturat lui Kay la
echipa a doua

Martie

6 - De bucurie rar avurãm
parte, în unele duminici... - Uni-
versitatea Craiova s-a calificat în
play-off, dupã ce a învins-o în
Trivale pe Gaz Metan Mediaº

30 - S-a vrut „execuþie”, dar
s-a fãcut justiþie, într-o noapte de
martie - Meci dramatic la Seve-
rin, în sferturile Cupei României,
cu ªtiinþa în 10 oameni trecând
peste Dinamo ºi arbitrul Haþegan,
dupã 120 de minute de joc ºi exe-
cutarea loviturilor de departajare

Aprilie

10 - „Florii” ofilite pentru cra-

Cuvântul Libertãþii în 2017 – De pe „OZN-ul” din Bãnie,Cuvântul Libertãþii în 2017 – De pe „OZN-ul” din Bãnie,Cuvântul Libertãþii în 2017 – De pe „OZN-ul” din Bãnie,Cuvântul Libertãþii în 2017 – De pe „OZN-ul” din Bãnie,Cuvântul Libertãþii în 2017 – De pe „OZN-ul” din Bãnie,
pânã pe San Siro ºi Santiago Bernabeupânã pe San Siro ºi Santiago Bernabeupânã pe San Siro ºi Santiago Bernabeupânã pe San Siro ºi Santiago Bernabeupânã pe San Siro ºi Santiago Bernabeu

Cuvântul Libertãþii a avut un an de graþie din punct de vede-
re sportiv. V-am obiºnuit cu cronici, analize, declaraþii de la
meciurile Universitãþii Craiova ºi în 2017 am fost în aproape
toate deplasãrile, iar pentru ªtiinþa orice partidã a fost în „exil”,
pânã la inaugurarea noului stadion. Meciul de poveste din Cupã
cu Dinamo, accederea în play-off, sinonimã cu calificarea în cu-
pele europene, ratarea finalei Cupei, „deraierea” titlului spre
Viitorul, dubla cu AC Milan din Europa League, inaugurarea
noii arene din Bãnie ºi cele 3 victorii frumoase obþinute acolo,
dar ºi reportajul de la El Clasico dinainte de Crãciun au fost
momente speciale, pe care Cuvântul Libertãþii vi le-a înfãþiºat
cu pasiune, cu realism, în detaliu. Nu am ratat nici celelalte
evenimente din sportul craiovean ºi nu o vom face nici în 2018,
an în care ne punem speranþe cã ascensiunea va continua pe
toate planurile. La mulþi ani!

ioveni - O reprizã secundã mo-
destã, câteva ratãri mari ºi „ciu-
peala” arbitrului au stricat sãrbã-
toarea aºteptatã de peste 10.000
de fani, la Severin

23 - Remizã de încurcat „câi-
nii” - Universitatea Craiova a ega-
lat în prelungirile derby-ului cu
Dinamo, de la Severin

Mai

1- Oltenii, la nivel maxim în
Gruia - Alb-albaºtrii au reuºit
cel mai bun meci al anului, pe
terenul CFR-ului, revanºându-
se pentru eºecul din tur, de la
Piteºti.

8 - Omenie, cât s-a putut... -
Universitatea Craiova nu i-a me-
najat decât pe Calancea ºi, preþ
de o reprizã, pe Ivan, pierzând
cu Viitorul, spre bucuria fanilor
olteni

15 - Devis Mangia, de la Ver-
ratti ºi Insigne, la Ivan ºi Bã-
luþã - Antrenorul de 43 de ani
care a condus naþionala under 21
a Italiei pânã în finala Euro 2013
va prelua formaþia din Bãnie,

dupã plecarea lui Gigi Mulþescu
19 - Vis pierdut - Universita-

tea Craiova n-a marcat în returul
cu FC Voluntari ºi a ratat ocazia
de a juca finala Cupei României
dupã 17 ani

Iunie

12 - In bocca al lupo, Devis
Mangia! - Antrenorul italian în
vârstã de 43 de ani a fost pre-
zentat la Universitatea Craiova

Iulie

14 - „Lei” vs „Diavoli” în
Europa League - Meciul seco-
lului 3 pentru ªtiinþa, la reveni-
rea în cupele europene, cu AC
Milan

17 - Ivan, vândut la ruºi pe 3
milioane de euro - Atacantul de
20 de ani a semnat pe 5 ani cu
FK Krasnodar, unde va încasa
aproximativ 400.000 de euro pe

sezon

26 – Forza Craiova! - În cel
mai important joc al sãu din ul-
timele 3 decenii, Universitatea
Craiova întâlneºte astãzi, la Se-
verin, septupla campioanã a Eu-
ropei, AC Milan

28 - Milan italian, Craiova
- la înãlþime, dar ghinionistã
- Unul dintre cele mai impor-
tante meciuri din istoria ªtiinþei
s-a disputat la Severin, fiind
pierdut la limitã în faþa septu-
plei campioane a Europei, AC
Milan

August

2 – N-avem respiro, e fies-
ta pe San Siro! - La 37 de ani
de la duelul cu Inter Milano,
ªtiinþa revine pe legendara are-
nã, întânind AC Milan, a doua
echipã a  Europei  ca  t rofee
Champions League

4 – Craiova finisce l’aventura
con Bonaventura

20 – Mitraliera Mitriþã -
Alex Mitriþã a reuºit o dublã
spectaculoasã contra fostei
sale echipe, pentru victoria
ªtiinþei pe litoral contra cam-
pioanei, Viitorul.

Septembrie

20 – BancONE - La o zi dupã
ce a împlinit 25 de ani, Nicuºor
Bancu a purtat banderola de cãpi-
tan la Braºov, unde a obþinut un
penalty ºi a marcat golul victoriei

30 - Alb-albaºtrii garanteazã
spectacolul - ªtiinþa a ratat mult
pânã sã-ºi desãvârºeascã victo-
ria în Banat ºi terminã turul pe
podium

Octombrie

22 - Succes De vis, in extre-
mis - Victorie obþinutã în prelun-
giri de Universitatea Craiova, la
Chiajna, într-o atmosferã senza-
þionalã creatã de fanii olteni

25 - Zmei, nu pigmei! - Mig-
nonii Mitriþã ºi Bãluþã au marcat
pentru calificarea ªtiinþei în op-
timile Cupei României

30 - Coºmar alb-albastru - Un
meci de tristã amintire pentru ol-
teni, duminicã seara la Severin,
ªtiinþa fiind umilitã de rivala
FCSB prin joc ºi rezultat

Noiembrie

12 - E spectaculos, sã ne bu-
curãm de el! - Noul stadion al
Craiovei a fost inaugurat cu fast,
în prezenþa gloriilor ªtiinþei ºi cu
o coregrafie deosebitã realizatã
de Peluza Nord, dar alb-albaºtrii
s-au prezentat sub orice criticã,
fiind demolaþi de Slavia Praga

28 - Oltenii, afumaþi, dar nu
arºi! - Universitatea s-a calificat
chinuit în sferturile Cupei, în pre-
lungiri, dupã ce a fost condusã
de douã ori de divizionara secun-
dã CS Afumaþi

Decembrie

3 - Remontada a declanºat tor-
nada...în tribune - Alb-albaºtrii au
fost conduºi la pauzã de cam-
pioana Viitorul, dar au revenit ºi
au prilejuit o atmosferã superbã,
demnã de noua arenã a Craiovei

17 - : CFRicite Sãrbãtori! - În-
curajatã frenetic de 27.000 de
fani, ªtiinþa a încheiat anul cu o
victorie frumoasã în faþa liderului

27 - Un Real – Barca pe viu,
înainte de Crãciun – reportaj de
pe Santiago Bernabeu, de la El
Clasico


