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Timișorenii se întorc la rație: 
abonații Colterm primesc căldură 
cu zece grade mai puțin decât 
în iernile trecute

O nouă expoziţie inedită, intitulată 
''Bucuria Crăciunului'', se va inaugura 
mâine, de la ora 10, într-un spaţiu care 
respectă toate reglementările Covid în vi-
goare. Acest spaţiu este curtea exterioa-
ră a Colegiului Naţional ''Constantin Dia-
conovici Loga'' din Timişoara. Iniţiatorul 
conceptului expoziţional la care participă 
cu 273 de spectaculoase lucrări elevii din 
toate clasele de gimnaziu şi liceu din ca-
drul Colegiului ''C.D. Loga'',  în colabora-
re cu elevii din cadrul cercului de pictură 
de la Palatul Copiilor din Timişoara,  este 
pictorul Sorin Scurtulescu,  coordonato-
rul Galeriei ''LogArt'' din 
cadrul ''C.D.Loga''.

„Bucuria Crăciunului'', 
într-o expoziţie inedită

42 de cazuri noi de 
COVID-19 şi două decese 

Autorităţile timişene au raportat ieri două decese și 42 de 
cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 (Timișoara 21, Cărpiniș 
unul, Checea unul, Criciova unul, Dudeștii Noi două, Dumbrava 
două, Dumbrăvița trei, Ghiroda două, Giroc trei, Mașloc unul,  Lu-
goj două, Făget două, Uivar unul), după efectuarea a 2.822 de 
teste, 1.168  fiind de tip rapid. În spitalele din Timiş sunt internate  
205 persoane confirmate şi suspecte COVID-19, dintre care  34  
la Terapie Intensivă. Ieri, conform datelor furnizate de Direcția de 
Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori în județul 
Timiș a fost de 1,41. Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile 
peste 3/1.000 de  locuitori sunt: Liebling 3,64 și 
Dumbrava 3,31. 

Polițiștii au ieșit în stradă 
Protest inedit în fața Prefecturii Județului Timiș: câteva zeci 

de persoane s-au adunat ieri pentru a-și spune păsurile, care s-a 
acumulat în timp. Pata de culoare este dată de faptul că protesta-
tarii erau polițiști, mai exact reprezentanți ai tuturor sindicatelor din 
poliție și din sistemul penitenciarelor. Protestatarii erau înarmați nu 
cu pistoale, ci cu vuvuzele, cu care au provocat un zgomot infernal, 
trezind curiozitatea multor trecători. Timp de aproximativ o oră, cât 
a durat protestul, lumea a devenit foarte curioasă de pichetarea din 
fața Prefecturii Timiș, nevenindu-i să creadă că protestatarii sunt 
chiar polițiști. Și mai interesant era faptul că polițiștii care suflau în 
vuvuzele erau păziți de colegi de-ai lor din cadrul jandarmeriei! În 
ceea ce privește revendicările, acestea sunt de ordin financiar, dar 
privesc și executarea unor sarcini pe care polițiștii 
le consideră nepotrivite. 

Arbitrajul video, 
implementat 
din sezonul viitor
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„Bucuria Crăciunului'', 
într-o expoziţie inedită

Expoziţia este organizată de profesorii mai multor catedre din 
cadrul Colegiului ''C.D. Loga'' şi de la Palatul Copiilor din Timişoara:
Otniel Truică (educaţie muzicală), Sorin Scurtulescu (educaţie plas-
tică), Alina Ardelean (educaţie tehnologică), Alina Florei (religie), 
Ionuţ Mura (religie), Isabela Samfirescu (educaţie fizică şi sport), 
Daniela Scurtulescu (pictură). Expoziţia este susţinută de prof. Ti-
homir Milin, directorul Colegiului ''C.D. Loga'', prof. Violeta Bontilă, 
director adjunct al aceleiaşi instituţii, prof. Lavinia Jurcan, directorul 
Palatul Copiilor Timişoara), prof. Marin Popescu, inspector şcolar 
general, şi de inspectorii şcolari prof. Domolki Ladislau şi prof. dr. 
Dan Băcilă, fiind  este organizată de Colegiul Naţional ''Constantin 
Diaconovici Loga'' din Timişoara, Galeria ''LogArt'', Palatul Copiilor 
din Timişoara, Consiliul Şcolar al Elevilor de la ''C.D Loga'',  în cola-
borare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş.

CODRINA DIANA TOMOV

Continuare din pagina 1

Stagiu iberic pentru elevii 
Liceului de Arte Plastice

26 de elevi din clasele a 
XII-a de la specializarea arhi-
tectură și 3 cadre didactice de 
la Liceul de Arte Plastice din 
Timișoara au avut oportunitatea 

de a participa la stagii de pregă-
tire profesională în Portugalia și 
Spania, după o lungă perioadă 
în care școala a însemnat pen-
tru ei mai mult on-line. Șansa 
acestor elevi a venit ca urmare 

a aplicării unității de învățământ 
la unul dintre proiectele de mo-
bilitate ”Erasmus+”. Aceștia 
au avut posibilitatea de a lucra 
într-un mediu internațional, de 

a vorbi într-o limbă străină și de 
a acumula experiență în utiliza-
rea programelor de specialitate 
Adobe Photoshop si SketchUp, 
perfecționându-și metodele și 
tehnicile de prelucrare compu-

terizată a imaginii și de mode-
lare 2D și 3D în arhitectură. În 
urma activităților desfășurate, 
elevii au devenit mai deschiși, 
mai orientați și mai bine pregătiți 
pentru piața muncii europene și 
au obținut, la finalul stagiului, 
documentul de mobilitate Euro-
pass, care atestă cunoștintele 
și competențele dobândite în 
altă țară a Uniunii Europene cu 
recunoaștere în spațiul euro-
pean. 

În continuare, în cadrul 
aceluiași proiect coordonat de 
profesoara Marinela Kiș, liceul 
și-a propus să abiliteze 144 de 
elevi și cinci proaspăt absolvenți 
(ErasmusPro)  din cinci unități 
de învățământ din regiunea Vest 
și Sud-Vest cu acele instrumen-
te care să le confere posibilita-
tea integrării cu succes în me-
diul socio-economic european. 
Este cel de-al doilea proiect 
Erasmus+ de acest tip pentru 
liceu care coordonează, din  
2018, un consorțiu de mobilitate 
în domeniul educației și formării 
profesionale deținător al Cartei 
Erasmus+ VET.

GIANINA IANĂȘ

„Jos mâinile de 
pe justiție!”

În urma anunțului privind excluderea judecătorului Cristi Danileț 
din magistratură, Societatea Timișoara a transmis un comunicat în 
care se arată: „Am luat act de excluderea judecătorului Cristi Danileț 
din magistratură. Anunțăm pe această cale că am înțeles mesajul, 
care este cât se poate de clar. Justiția rămâne sub controlul politicu-
lui, chiar dacă instituțiile europene ne vor sancționa. Legile justiției 
vor rămâne așa cum au fost gândite de Liviu Dragnea, Florin Iorda-
che și Tudorel Toader, chiar dacă PNL a strâns voturi pe un discurs 
împrumutat din stradă, de la cei ce făceau cordoane în jurul palate-
lor de justiție pentru a-i apăra pe magistrați.

Un troc acceptat de toată lumea: control politic asupra justiției 
contra pensii speciale intacte. Așadar, ne este perfect limpede: 
magistrații care nu acceptă noua ordine vor fi excluși din magis-
tratură. Gestul CSM-ului se adresează și societății civile, pe care 
o îndeamnă să nu-și mai petreacă iarna protestând prin piețele 
orașelor. Pentru că mașinăria, odată pornită, nu se va împiedica 
în manifestațiile unor «golani» sau «huligani». Am înțeles mesajul, 
dar ne rezervăm dreptul, pe care încă mai credem că îl avem, de a 
reacționa. Și pentru că e din nou iarnă și amintirile sunt încă proas-
pete, adresăm un mesaj către clasa politică conducătoare: «Jos 
mâinile de pe justiție!»”. Comunicatul este semnat de Consiliul de 
conducere al Societății Timișoara. (S.F.)

A încercat să treacă 
frontiera pe contrasens
Ca să evite carantina

Șoferul unui microbuz a în-
cercat să treacă frontiera pe 
contrasens ca să evite carantina. 
Șoferul unui microbuz în care se 
aflau 8 pasageri a încercat să in-
tre în țară pe contrasens, pe arte-
rele destinate ieşirii din România, 
la Vama Nădlac, în județul Arad, 
pentru a evita intrarea în caran-
tină. Potrivit Poliției de Frontieră, 
polițiştii de la Nădlac au observat 
un microbuz care se deplasa pe 
contrasens, pe sensul de ieșire 
din țară. Microbuzul a fost oprit 
pentru verificări, ocazie cu care 
s-a constatat că mașina era con-
dusă de un român, iar ca pasa-
geri erau alți opt cetățeni români, 

domiciliaţi pe raza judeţului Ba-
cău, care veneau din Ungaria. 
„Întrucât mai mulți pasageri, in-
clusiv șoferul, nu îndeplineau 
condițiile de exceptare privind 
măsura carantinării la intrarea în 
România, sosind dintr-o țară cu 
risc ridicat de infectare cu virusul 
SARS-CoV-2, aceștia au încer-
cat să evite controlul de frontieră 
şi triajul epidemiologic efectuat 
de lucrătorii Directiei de Sănă-
tate Publică”, a transmis Poliția 
de Frontieră, conform Mediafax. 
Polițiștii continuă cercetările sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
trecere frauduloasă a frontierei 
de stat.

Primarul Timişoarei, Domi-
nic Fritz, a anunţat pe Facebook 
că a emis 11 dispoziții de ridica-
re a unor terase din zona zero 
a orașului, Piața Unirii și Piața 
Libertății.

„Am emis 11 dispoziții de 
ridicare a unor terase din zona 
zero a orașului, Piața Unirii și 
Piața Libertății. Terase ale căror 
responsabili nu au respectat re-
gulamentele în vigoare sau nu 
au cerut autorizație deloc și care 
au fost atenționați și amendați în 
repetate rânduri.

Spun de la început că do-
meniul HoReCa este important 
pentru Timișoara ca oraș turistic 
și Capitală Europeană a Cultu-
rii în 2023. Suntem mândri de 
centrul nostru istoric căruia îi 
dau viață, în fiecare zi, antre-
prenorii pasionați din industria 
ospitalității și clienții lor.

Dar, tocmai pentru că este 
vital pentru oraș să avem o in-
dustrie a ospitalității vie, trebuie 
să ne asigurăm că toate regulile 
sunt respectate. Cei mai mulți 
știu că încrederea consumatori-

lor, care se bucură de frumusețea 
orașului, dar și de calitatea ser-
viciilor, este cea care le aduce o 
bună reputație și prosperitate.

Din păcate, am constatat că 
unii nu vor să înțeleagă. Sunt 
terase lângă clădiri unde cade 
tencuiala pe clienți, altele s-
au extins atât de mult încât nu 
mai lasă loc pentru evacuarea 
clienților în caz de incendiu sau 
în alte situații limită, unele au 
ocupat complet spațiul public 
și trebuie să faci slalom printre 

scaune. Centrul arată dezordo-
nat.

Am înțeles că este o perioadă 
grea, că această industrie a fost 
grav lovită de pandemie și am 
susținut-o prin reducerea taxelor 
de terase la o sumă simbolică. 
Dar nu tolerez ca tocmai aceia 
care sunt, cumva, coacționari la 
centrul orașului, să nu respecte 
regulile și să facă concurență 
neloială antreprenorilor serioși 
din industria ospitalității”, a scris 
Fritz.

Fritz: Am emis 11 dispoziții 
de ridicare a unor terase

Sute de mașini de lux zac în vamă, 
confiscate
Greșeala pe care o fac românii care își cumpără bolizi din străinătate

Încă o metodă de a fenta le-
gea, brevetată de români. Şoferii 
care vor să plătească taxe redu-
se declară valori mai mici pentru 
maşinile cumpărate din străină-
tate. Acestea sunt îmbarcate pe 
navele container și trimise spre 
România. Numai că socoteala 
de-acasă nu se potrivește cu 
cea din… port. Garda de Coastă 
are un întreg parc auto cu zeci 
de mașini confiscate. Printre ele 
și modele de lux, de 100.000 de 
euro bucata. Românii își cum-
pără mașini second-hand din 
străinătate, le transportă în țară 

cu ajutorul navelor container, iar 
în momentul în care ajung aici, 
în porturile de la Marea Neagra, 
declară autoturismele sub prețul 
pieței. Motivul? Ca să plătească 
taxe mai mici. Astfel, mașini care 
valorează chiar și 200 de mii de 
euro sunt declarate în acte la un 
preț de 10.000 de euro. Trucul nu 
ține însă de fiecare dată. Andrei 
Ene, purtător de cuvânt Garda 
de Coastă, a declarat: „Această 
infracțiune, conform codului va-
mal, se pedepsește cu închisoa-
rea de la 2 la 7 ani și interzicerea 
unor drepturi.Unele autoturisme 

zac uitate aici ani de zile. De cele 
mai multe ori, însă, proprietarii 
autovehiculelor confiscate sunt 
din străinătate. Proprietarul nu ia 
la cunostință, noi nu putem face 
absolut nimic decât să păstrăm 
mașina în aceleași condiții”. În 
mod normal, mașinile rămân la 
Garda de Coastă timp de 6 luni. 
Dacă în acest interval de timp 
proprietarii nu vin să le reven-
dice, autovehiculele sunt decla-
rate abandonate. Urmează pro-
cedura de intrare în patrimoniul 
statului, iar ulterior acestea pot fi 
valorificate de ANAF.
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Zilele trecute, primarul Do-
minic Fritz anunța, pe pagina 
personală de Facebook, că a 
mai demarat un proiect impre-
sionant: înființarea Asociației de 
Promovare a Timișoarei. Aceas-
tă nouă structură pare să fie 
exact ce le lipsește zecilor de mii 
de timișoreni abonați la Colterm, 
care, odată cu răcirea vremii, își 
mai pun o haină pe ei. Dar nu 
afară, ci în casă.

Apă caldă sau ceai 
răcit în calorifere?
După ce își făcuseră un 

obicei din a anunța, tot pe Fa-
cebook, avariile la care se lu-
crează, reprezentanții Colterm, 
sătui probabil să îi tot ia lumea 
în șuturi, au luat o pauză. La 
ultima postare, datată 25 no-
iembrie, comentariile oameni-
lor reflectă fidel starea de spirit 
din rândul abonaților Colterm. 
Redăm câteva dintre acestea, 
cu precizarea că sunt făcute în 
ultimele patru-cinci zile, adică 
exact în momentele în care pri-
marul Fritz își prezenta cu fast 
ultima găselniță: “După cele 15-
16 ore de colaps total de ieri, 
caloriferele nu se pot numi nici 
măcar dezmorțite în Bălcescu. 
Ne puteți spune ce se întâmplă 
sau sezonul ăsta chiar mergem 
pe varianta exterminării? E de-
cembrie, dacă mai e necesar să 
reamintesc. Dacă supraviețuim, 
pentru ce anume plătim fac-
turi?”; “E inadmisibil....afară e tot 
mai frig și nu s-a schimbat nimic 
în ceea ce privește gradele din 
calorifere. Totuși, ar trebui să 
se furnizeze căldură populației, 
nu ceai răcit în calorifere. Zona 
Circumvalațiunii”; “Oh, dar la 
mine s-a schimbat. E mult mai 
rău decât zilele trecute, când era 
<doar rau>. Gradele din calorife-
re, după ce au dispărut complet, 

nu mai ajung să dezmorțească 
decât țeava ce duce spre ca-
lorifer, iar apa caldă a dispărut 
complet, nu e <doar rece>...”; 
“Pe strada 1 Decembrie e ger în 
casă, deși NU e menționată (n.r. 
– avaria) în acest anunț făcut în 
ultimul moment. Să vă fie rusine 
pentru acest sezon al groazei: 
ne-ați terorizat, umilit și îmbol-
năvit sub tot soiul de pretexte! 
Proiectul pe care îl menționați 
prevede textual - și verificabil 
pe site-ul PMT - lucrări care se 
desfășoară în sezonul cald! E 
DECEMBRIE! Vă bateți joc de 
sănătatea abonaților de luni de 
zile!; “În Bălcescu idem, plus 
<lucrări pe fonduri europene> 
în miez de iarnă și pandemie. 
Înghețăm în casă, nu avem 
apă caldă, nu se deplasează 
nicio echipă la sesizări repeta-
te la infinit pentru constatare și 
soluționare la fața locului. E de-
cembrie, situația inacceptabilă 
durează de mai bine de 2 luni, 
a trebuit să ne mutăm de aca-
să pentru a putea supraviețui 
și a nu ne pierde locul de 
(tele)muncă. Tratamentul e in-
uman, totală lipsă de implicare 
și responsabilitate. Nu are sens 
să mai menționăm drepturile și 
obligațiile stipulate prin contrac-
tul de furnizare, e ridicol”; “Ne 
explicați, vă rugăm, dacă nu 
deranjăm prea mult, de ce pe 
Take Ionescu, mai exact la PT 
21, din nou nu dați căldură???!!! 
Din nou!! În casă e frig ca dra-
cu’!! Aveți totuși de gând să dați 
căldură în mod decent iarna 
asta sau continuați cu bătaia de 
joc??!!!”.

Unde-s căldurile de 
altădată?

Printre toate aceste comen-
tarii ale timișorenilor s-a strecu-
rat o singură reacție lapidară a 

Colterm-ului, care, în 10 decem-
brie (fix ziua anunțului lui Fritz cu 
înființarea Asociației de Promo-
vare a Timișoarei), le comunica 
abonaților ajunși la capătul răb-

dării că “temperatura de pleca-
re din punctele termice este de 
42,5 grade”.

Așadar, apa caldă care ple-

ca din punctele termice spre 
caloriferele timișorenilor era, în 
10 decembrie, de 42,5 grade, 
temperatură care scade inevita-
bil până ajunge la destinație cu 

vreo două-trei grade, astfel că, 
practic, căldura din calorifere nu 
depășea 40 de grade.

Am solicitat, luni, conducerii 
Colterm, prin intermediul purtă-
torului de cuvânt, să ne comu-
nice situația la zi, mai precis, 
ce temperatură are - atât ziua, 
cât și noaptea - apa caldă ple-
cată din punctele termice. Am 
aflat, astfel, că și ziua, și noap-
tea, se furnizează căldură la 
temperatura de 44,5 grade. Cu 
alte cuvinte, indiferent că afară 
sunt 2-3 grade ziua sau 0 ori -1 
grad noaptea, Colterm asigură 
aceeași temperatură de 44,5 
grade, care, mai spune com-
pania de termoficare, va crește 

treptat în nopțile următoare. 
Doar că, tot treptat, și frigul 
de-afară se va accentua, astfel 
că timișorenii tot atâta căldură 
vor avea în locuințe. Adică atât 
cât să supraviețuiască, cum se 
plângeau oamenii pe rețelele de 
socializare.

Asta fiindcă temperatura 
de 44,5 grade pe care o asigu-
ră Colterm la -1 grad este cu 
fix 11,5 grade mai mică decât 
cea normală! Da, pentru a con-
suma cât mai puțin combustil 
pentru încălzirea apei, astfel 
încât să îi ajungă cât mai mult 
timp banii, Colterm a decis să 
reducă substanțial temperatura 
apei care ajunge în caloriferele 
abonaților. De aici și senzația 
oamenilor că nu au căldură, ci 

ceai răcit în calorifere…
Un grafic oficial al Colterm 

din urmă cu mai bine de zece 
ani, intrat în posesia noastră, 
relevă o corelare a temperaturii 
exterioare cu cea a apei calde 
plecate din punctele termice 
spre calorifere. Astfel, pe-atunci, 
dacă afară erau 10-12 grade, 
Colterm asigura o temperatură 
a apei pentru încălzire de 43-45 
de grade, adică aceeași tempe-
ratură pe care o primesc acum 
timișorenii la minus 1 sau 2 gra-
de! Iar pe-atunci, la temperaturi 
de -1 sau -2 grade, căldura urca 
la 56-57 de grade! Altă viață, 
nu-i așa?

CIPRIAN BRINDESCU

Timișorenii se întorc la rație: abonații 
Colterm primesc căldură cu zece grade 
mai puțin decât în iernile trecute

Acum, la 0 grade afară, apa caldă trimisă spre caloriferele timișorenilor oscilează între 42,5 și 44,5 grade

 În trecut, la 0 grade afară, Colterm furniza căldură de 55 de grade

Tabără nu schimbă 
tabăra 

Alianța dintre PNL și USR merge mai departe la 
nivelul municipiului Timișoara. Deși, pe plan național, 
configurația de la guvernare este cu totul alta, în Timișoara 
nu se va produce o schimbare, cel puțin în viitorul ime-
diat. ”Din punct de vedere administrativ, alianța noastră 
cu USR merge mai departe”, a spus liberalul Cosmin Ta-
bără, viceprimar al Timișoarei. Chiar dacă există abor-
dări politice diferite în anumite cazuri, nu se pune încă 
problema unei rupturi totale, care să ducă la regrupări 
la vârful primăriei. Mai mult, prezent într-o conferință de 
presă alături de colegul său de partid Viorel Coifan, Ta-
bără a declarat că relația sa cu primarul Dominic Fritz a 
devenit mai bună în ultima perioadă, șeful primăriei chiar 
invitându-l la un eveniment al urbei.

SILVIU FLORESCU
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Localitățile cu rata de infec-
tare pe 14 zile peste 2/1.000 și 
mai mică de 3/1.000 de  locuitori 
sunt: Timișoara 1,84, Saravale 
2,63, Dumbrăvița 2,42, Șandra 
2,22, Variaș 2,12, Becicherecu 
Mic  2,07 și Parța 2,04.

Cazuri noi, la nivel 
naţional

Până ieri, pe teritoriul Româ-
niei au fost înregistrate 1.794.589 
de cazuri de infectare cu noul 
coronavirus, dintre care 10.655 
sunt ale unor pacienți reinfectați, 
testați pozitiv la o perioadă mai 
mare de 180 de zile după prima 
infectare. Potrivit Grupului de Co-
municare Strategică, 1.719.084 

de pacienți au fost declarați 
vindecați. Ieri au fost înregistrate 
946 de cazuri noi de persoane in-
fectate cu SARS – CoV – 2, din-
tre care 13 sunt ale unor pacienți 
reinfectați, testați pozitiv la o pe-
rioadă mai mare de 180 de zile 
după prima infectare. Până ieri, 
57.847 de persoane diagnostica-
te cu infecție cu SARS – CoV – 2 
au decedat.

106 pacienţi au 
decedat

„În intervalul 13 decembrie, 
ora 10 – 14 decembrie ora 10 au 
fost raportate de către INSP 106 

decese, dintre care 17 anterioare 
intervalului de referință, (55  de 
bărbați și 51 de femei), ale unor 
pacienți infectați cu noul coro-
navirus, internați în spitalele din 
Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, 
Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăi-
la, Buzău, Brașov, Caraș-Seve-
rin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, 
Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, 
Ilfov, Maramureș, Mehedinți, 
Mureș, Neamț, Olt, Prahova, 
Sălaj, Sibiu, Suceava,Timiș, 
Tulcea, Vaslui și Municipiul 
București. Unul dintre decesele 
înregistrate a fost raportat de 
DSP Mehedinți și este al unui 
pacient infectat în Germania, 
unul raportat de DSP Constanța 
și este al unui pacient infectat în 

Federația Rusă și unul este al 
unui pacient raportat de DSP Bi-
hor și este al unui pacient infec-
tat în Ungaria. Dintre cele 106 
decese, unul a fost înregistrat la 
categoria de vârstă 20 - 29 de 
ani, unul la categoria de vârstă 
30 - 39 de ani, două la categoria 
de vârstă 40 - 49 de ani, 15 la 
categoria de vârstă 50 - 59 de 
ani, 28 la categoria de vârstă 60 
- 69 de ani, 30 la categoria de 
vârstă 70 - 79 de  ani și 29 la 
categoria de vârstă peste 80  de 
ani. O sută dintre decesele în-
registrate sunt ale unor pacienți 
care au prezentat comorbidități, 

trei pacienți decedați nu au înre-
gistrat comorbidități, iar pentru 
trei pacienți decedați nu au fost 
raportate comorbidități până ieri. 
Au fost raportate 17 decese an-
terioare intervalului de referință, 
survenite în județele Argeș, Ba-
cău, Giurgiu, Neamț, Suceava, 
Tulcea, Vaslui, înregistrate în 
lunile octombrie și noiembrie 
2021. În intervalul de referință 
au fost raportate 89 de decese.

Din 106 de decedați, 
95 erau nevaccinați

Din totalul de 106 pacienți 
decedați, 95 erau nevaccinați 
și 11 vaccinați. Cei 11 pacienți 
decedați vaccinați aveau vâr-
ste cuprinse între  50 - 59 ani 
și peste 80 de ani. Toți pacienții 
vaccinați care au decedat pre-
zentau comorbidități'', a precizat 
Grupul de Comunicare Strategi-
că.
665 de pacienţi, la ATI

În unitățile sanitare de pro-
fil, numărul total de persoane 
internate cu COVID-19 este de 
3.848. Dintre acestea, 665 sunt 
internate la ATI. Dintre cei 665 
pacienți internați la ATI, 59 au 
certificat care atestă vaccinarea. 
Din totalul pacienților internați, 
78 sunt minori, 74 fiind internați 
în secții și patru la ATI. "Până 
ieri, la nivel național, au fost pre-
lucrate 10.875.728 de teste RT-
PCR și 5.607.632 de teste rapide 
antigenice. În ultimele 24 de ore 
au fost efectuate 14.078 de teste 
RT-PCR (7.131 în baza definiției 
de caz și a protocolului medical 
și 6.947 la cerere) și 33.616 tes-
te rapide antigenice. Pe teritoriul 
României, 19.433 de persoane 
confirmate cu infecție cu noul 
coronavirus sunt în izolare la do-
miciliu, iar 4.152 de persoane se 
află în izolare instituționalizată. 
De asemenea, 64.811 persoane 
se află în carantină la domiciliu, 
iar în carantină instituționalizată 
se află 29 de persoane. În ulti-

mele 24 de ore, au fost înregis-
trate 1.403 apeluri la numărul 
unic de urgență 112 și 1.390 
la linia TELVERDE (0800 800 
358), deschisă special pentru 
informarea cetățenilor. Ca urma-
re a încălcării prevederilor Legii 
nr. 55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea și combate-
rea efectelor pandemiei de CO-
VID-19, polițiștii și jandarmii au 
aplicat, în ziua de 13 decembrie, 
918 sancțiuni contravenționale, 
în valoare de 226.600 lei. De 
asemenea, prin structurile abi-
litate ale Poliției, a fost întoc-
mit, ieri, un dosar penal pentru 
zădărnicirea combaterii bolilor, 
faptă prevăzută și pedepsită de 
art. 352 Cod Penal. Reamintim 
cetățenilor că Ministerul Afaceri-
lor Interne a operaționalizat, în-
cepând cu data de 04.07.2020, o 
linie TELVERDE (0800800165) 
la care pot fi sesizate încălcări 
ale normelor de protecție sanita-
ră. Apelurile sunt preluate de un 
dispecerat, în sistem integrat, și 
repartizate structurilor teritoriale 
pentru verificarea aspectelor se-
sizate", a transmis, ieri, Grupul 
de Comunicare Strategică. 
Situaţia românilor din 

străinătate
În ceea ce privește situația 

cetățenilor români aflați în alte 
state, 23.815 cetățeni români au 
fost confirmați ca fiind infectați 
cu  noul coronavirus: 2.557 în 
Italia, 16.947 în Spania, 202 în 
Marea Britanie, 132 în Franța, 
3.125 în Germania,  97 în Gre-
cia, 49 în Danemarca, 37 în Un-

garia, 28 în Olanda, doi în Nami-
bia, 11 în SUA, nouă în Suedia,  
146 în Austria, 22 în Belgia, șase 
în Japonia, doi în Indonezia, 75 
în Elveția, cinci în Turcia, doi 
în Islanda, doi în Belarus, opt 
în Bulgaria, 31 în Cipru, patru 
în India, cinci în Ucraina, nouă 
în Emiratele Arabe Unite, 17 în 
Republica Moldova, trei în Mun-
tenegru, 218 în Irlanda, cinci în 
Singapore, cinci în Tunisia, 14 în 
Republica Coreea, doi în Bosnia 
și Herțegovina, doi în Serbia, 
opt în Croația, șase în Portuga-
lia, șase în Polonia și câte unul 
în Argentina, Luxemburg, Malta, 
Brazilia, Kazakhstan, Republica 
Congo, Qatar, Vatican, Egipt, Pa-
kistan, Iran, Slovenia, Federația 
Rusă, Finlanda, Kuweit și Nige-
ria. De la începutul epidemiei de 
coronavirus și până ieri, 200 de 
cetățeni români aflați în străină-
tate, 40 în Italia, 19 în Franța, 43 
în Marea Britanie, 60 în Spania, 
14 în Germania, doi în Belgia, 
trei în Suedia, cinci în Irlanda, 
doi în Elveția, doi în Austria, 
unul în SUA, unul în Brazilia, 
unul în Republica Congo, unul 
în Grecia, unul în Iran, unul în 
Polonia, unul în Bulgaria, unul 
în Nigeria, unul în Turcia și unul 
în Croația au decedat. Dintre 
cetățenii români confirmați cu 
infecție cu noul coronavirus, 798 
au fost declarați vindecați: 677 
în Germania, 90 în Grecia, 18 în 
Franța, șase în Japonia, doi în 
Indonezia, doi în Namibia, unul 
în Luxemburg, unul în Tunisia și 
unul în Argentina.

CODRINA DIANA TOMOV

�2 de cazuri noi de 
COVID-19 şi două decese 
Continuare din pagina 1

A fost predat amplasamentul la 
Pasajul Solventul
n Lucrările pot începe n Costurile proiectului: 132,2 milioane de lei

Primăria Municipiului Timi-
șoara a predat, ieri, amplasa-
mentul pentru începerea lu-
crărilor de execuție a Pasajului 
inferior Solventul. „Pentru a 
conecta cartierele Timișoarei, 
prin rețeaua de transport public, 
pietonal și piste de biciclete, pre-
cum și pentru decongestionarea 
traficului rutier în zona de vest a 
municipiului se impunea realiza-
rea unui pasaj subteran, pasajul 
inferior Solventul, care va fi ra-
cordat cu strada Gării și Calea 
Bogdăneștilor.

Lucrările vor cuprinde:
- Execuția unui pasaj rutier 

inferior, perpendicular pe axul 
căii ferate, care va face legătu-
ra între Calea Bogdăneştilor şi 
strada Gării şi include: o platfor-
mă cu o linie cale pentru tramvai 
amplasată în mijlocul carosabilu-
lui; câte 2 benzi de circulaţie pe 
sens de o parte şi de alta a plat-
formei tramvaiului; trotuare pieto-
nale și piste pentru bicicliști am-
plasate pe ambele părți. Pasajul 
va avea o lungime de traversare 
pe sub liniile de cale ferată de 65 
de metri(10 linii cale) și o lungi-
me totală de 87,10 metri.

- Amenajarea bretelelor ca-
rosabile la pasaj prin amenaja-

rea străzilor Cassian Munteanu 
și Barierei în perimetrul pasaju-
lui-carosabil și trotuare, amena-
jarea Căii Bogdăneștilor-carosa-
bil la 4 benzi de circulație, linii de 
tramvai, noi locuri de parcare și 
un sens giratoriu în intersecția cu 
strada Gării, amenajarea străzii 
Gării, prin refacerea părții ca-
rosabile la 4 benzi de circulație 
rutieră și linii de tramvai.

- Refacerea și extinderea 
rețelelor de utilități, alimentare 
cu apă, canalizare, rețea elec-
trică pentru iluminat public și 
susținerea liniei de contact pen-
tru tramvai.

- Amenajarea a 5534 mp de 
spații verzi.

Contractul de lucrări (actuali-
zare proiect tehnic și execuție lu-
crări) a fost câștigat prin licitație 
de o asociere formată din Spic 
Internazionale (lider/ Italia) Pod-
Proiect (Iași)- Sylc Con Trans 
(Arad).

Valoarea contractului de 
execuție este de 111.641.112 lei 
cu tot cu TVA, iar durata este de 
24 de luni. Costurile totale ale 
acestui proiect major se ridică la 
132,2 milioane de lei”, a comuni-
cat Primăria Timişoara.

TUDOR MIHAI LENGHER
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Polițiștii au ieșit în stradă 

PREMIER ENERGY S.R.L     

Stimați clienți, 

Vă informăm că începând cu luna decembrie 
2021, numărul de telefon prin intermediul căru-
ia se poate transmite indexul este 0800 800 132. 
Serviciul este gratuit. Indexul se poate trans-
mite și prin intermediul site-ului Premier Ener-
gy, https://www.premierenergy.ro/autocitire, în 
perioada de referință specifi cată pe factura de 
consum. Fiecare autocitire transmisă prin inter-
mediul portalului online primește numărul de în-
registrare care atestă validarea datelor furnizate. 
Numărul de telefon din call-center rămâne valabil 
pentru orice alte informații. 

https://www.premierenergy.ro/

PREMIER ENERGY S.R.L     

Concret, e vorba de amen-
darea persoanelor care nu poar-
tă mască sau nu dețin certifi cat 
verde, lucru considerat inadec-
vat de către protestatari. „Ne-am 
săturat să fi m înjurați și scuipați 
de către cetățeni. Noi suntem 
ai voștri, ai societății românești. 
Noi suntem în slujba voastră. 
Suntem sătui de restricții, nu 
mai vrem să fi m înjurați pen-
tru că dăm amenzi de nepur-
tare a măștii. Noi vă cerem să 
respectați viața și veți avea res-
pectul nostru necondiționat”, 
spune liderul sindical Valer Ko-
vacs, agentul de poliție care, 
în timpul stării de urgență, a 
devoalat planul de amenzi im-
pus polițiștilor în acea perioadă.  
Manifestanții au scandat ”Hoții la 
închisoare, nu la guvernare” și 
”Libertate, nu certifi cate”. În ceea 

ce privește anumite restanțe sa-
lariale, Valer Kovacs spune că 
acestea nu au mai fost acordate 
încă din 2009. Următorul protest 
al polițiștilor va avea loc în fața 
Ministerului Afacerilor Interne 
și se va desfășura sub sloganul 
„România cu vuvuzele”. 

SILVIU FLORESCU

Continuare din pagina 1

Ludovic Orban a 
înfi ințat partidul 
Forța Dreptei

Fostul lider liberal Ludovic Orban a anunțat înfi ințarea unui nou 
partid, „Forța Dreptei”. „Doctrina e o sinteză modernă a tuturor idei-
lor validate de timp din marile curente de gândire de centru-dreapta 
- liberalism, conservatorism și creștin-democrație”, spune Orban. 
„Am luat decizia de a pune bazele unei noi construcții politice de 
centru-dreapta. Noi considerăm că este o obligație democratică și 
morală de a continua să reprezentăm cetățenii români care ne-au 
votat, după ce conducerea PNL a decis să nu-i mai reprezinte, ci să 

fi e a cincea roată la căruța PSD. Este o necesitate politică. Nu exis-
tă nicio formațiune politică, cu adevărat de centru-dreapta”, spune 
Ludovic Orban. Numele noii formațiuni este „Forța dreptei”, numele 
moțiunii cu care Orban s-a prezentat la congresul PNL. „Acest nume 
și programul politic e un angajament să punem în practică progra-
mul de reforme, de modernizare. Doctrina e o sinteză modernă a tu-
turor ideilor, valorilor și soluțiilor validate de timp din marile curente 
de gândire de centru-dreapta - liberalism, conservatorism și creștin-
democrație”, adaugă Orban. „Astăzi (n.r. – marți) vom semna actul 
constitutiv și luni vom depune documentele de înregistrare a par-
tidului Forța Dreptei la Tribunalul București. Am decis ca inițiatorii 
să fi e parlamentarii, din motive de procedură, pentru că dacă am 
fi  inițiat partidul cu toți cei care vor să vină probabil ar fi  fost extem 
de complicat din punct de vedere procedural și ar fi  durat mult mai 
mult. Obiectivul nostru pe 2022 este foarte ambițios, dorim să con-
struim un partid cu largă aderență în societate, să avem cel puțin 
25.000 de membri, să avem organizații în toate județe”, a mai spus 
Ludovic Orban. Acesta este convins că și alți parlamentari vor veni 
în partid: „Starea de nemulțumire în grupurile parlamentare ale PNL 
este în creștere constantă”. Un număr de 16 parlamentari au sem-
nat, ieri, înfi ințarea partidului lui Ludovic Orban, Forța Dreptei, cei 
mai mulți deputați. Cei 16 parlamentari care au semnat înfi ințarea 
partidului Forța Dreptei sunt Ludovic Orban, Violeta Alexandru, Ale-
xandru Kocsis, Ion Ștefan, Ionel Dancă, Constantin Șovăială, Geor-
ge Ionescu, Bogdan Bola, Claudiu Chira, Nicolae Giugea, Antonel 
Tănase, Gabriel Plăiașu, Adrian Miuțescu - deputați și Ion Iordache, 
Ovidiu Florean și Adrian Oros - senatori.
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Liga I, etapa a 19-a
În ultimul meci din runda a 19-a din cadrul primului eșalon fot-

balistic: Dinamo Bucureşti - Chindia Târgovişte 1-0. Vă reamintim 
și celelalte rezultate: FCU Craiova - Academica Clinceni 1-2, Rapid 
Bucureşti - FC Argeş 2-0, UTA Arad - FC Botoşani 0-0, FC Voluntari 
- Universitatea Craiova 1-1, Gaz Metan Mediaş – FCSB 0-1, Sepsi 
OSK Sfântu Gheorghe - Farul Constanţa 1-0, CFR Cluj Napoca - 
CS Mioveni 1-0. 

CLASAMENT
 1. CFR Cluj 19 17 0 2 29-8 51
 2. FCSB 19 13 4 2 35-16 43
 3. FC Voluntari 19 10 3 6 23-19 33
 4. Rapid Bucureşti 19 8 7 4 24-17 31
 5. Universitatea Craiova 19 9 3 7 34-21 30
 6. FC Botoşani 19 7 9 3 18-17 30
 7. Farul Constanţa 19 8 5 6 21-11 29
 8. FC Argeş 19 8 3 8 18-16 27
 9. UTA Arad 19 6 8 5 16-13 26
10. Sepsi Sf. Gheorghe 19 5 9 5 20-17 24
11. Chindia Târgovişte 19 4 7 8 12-14 19
12. Gaz Metan Mediaş 19 5 4 10 15-22 19
13. CS Mioveni 19 4 5 10 11-26 17
14. FCU Craiova 19 3 6 10 12-21 15
15. Dinamo Bucureşti 19 3 3 13 14-39 12
16. Academica Clinceni 19 2 4 13 15-40 10

Etapa a 20-a a debutat ieri cu partidele Academica Clinceni 
– FC Voluntari și CS Universitatea Craiova – UTA Arad, întâlniri 
care s-au terminat după închiderea ediției. Celelalteîntâlniri se vor 
desfășura astfel - astăzi: FC Botoșani – Gaz Metan Mediaș (ora 
15), FC Argeș Pitești - Sepsi Sfântu Gheorghe (ora 17,30); FCSB 
– Rapid (ora 20,30); mâine: Chindia Târgoviște – FC U Craiova (ora 
15), CS Mioveni – Dinamo (ora 17,30), Farul Constanța – CFR Cluj 
Napoca (ora 20,30).

În etapa a 21-a sunt programate următoarele întâlniri - vineri, 
17 decembrie: FC Voluntari – UTA Arad (ora 20,30); sâmbătă, 18 
decembrie: Gaz Metan Mediaș - Universitatea Craiova (oar 18), Ra-
pid – FC Botoșani (ora 20,30); duminică, 19 decembrie: Academica 
Clinceni – Chindia Târgoviște (ora 13,30), CFR Cluj - FC Argeș (ora 
16), Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – FCSB (ora 20,30); luni, 20 de-
cembrie: FC U Craiova – CS Mioveni (ora 17,30), FC Dinamo 1948 
- Farul Constanța (ora 20,30). (O.R.)

”Nu sunt mulțumit  
de locul 13”

Selecţionerul echipei naţio-
nale de handbal feminin a Ro-
mâniei, Adrian Vasile, a afirmat, 
după partida cu Suedia, că evo-
luţia echipei îi dă şansa să spere 
pe viitor la mai mult, chiar dacă 
s-a arătat total nemulţumit de lo-
cul 13. “Am fost crescut gândin-
du-mă doar la locul unu şi nu pot 
să mă uit la locul 13 şi să fiu mul-
ţumit, indiferent de evoluţia din 
teren. Pentru mine, după şase 
luni de când sunt pe acest post, 
echipa naţională este schimbată 
faţă de turneul preolimpic şi ca-
lificări. De şase luni echipa asta 
progresează şi o face foarte 
bine. Şi doar din punctul acesta 
de vedere sunt mulţumit, dar lo-
cul 13 nu are cum să mă mulţu-
mească. Nu pot să acord o notă 
echipei pentru acest turneu, dar 
este oricum una de trecere. Din 
ce arată echipa pe teren, din 
foarte multe puncte de vedere, 
lucrurile sunt pe calea bună. Ve-
dem un grup care se stoarce de 
orice fel de resursă, care luptă 

până la capăt, acestea sunt lu-
crurile de bază. Cu acest turneu 
noi ne-am dat şansa să spe-
răm”, a declarat Vasile la finalul 
partidei cu Suedia, pierdut de tri-
colore cu 30-34. El consideră că 
echipa României ar fi avut nevo-
ie şi de puţin noroc la tragerea la 
sorţi, în acelaşi timp precizând 
că nivelul campionatului intern 
ar trebui să se ridice la cel al în-
trecerilor internaţionale pentru a 
obţine performanţe. “E locul 13 
într-o zi de 13. Tot ceea ce con-
tează la sfârşitul unei competiţii 
este clasamentul, într-adevăr. În 
drumul nostru către primele opt 
am dat de campioana mondia-
lă, de trei echipe extraordinare 
şi poate uneori ai nevoie şi de 
puţin noroc la tragerea la sorţi. 

Dar sunt convins că dacă lucru-
rile vor continua corect şi fetele 
acestea vor face un pas înainte 
şi apoi încă unul, poate că acel 
dram de noroc de care ai nevoie 
în sport va veni. Nu a fost acum, 

am fost nevoiţi să mergem la 
deal cu totul. Modul în care s-au 
comportat fetele în toată perioa-
da aceasta arată foarte multe 
lucruri bune despre ele. Trebu-
ie să creadă în ele, au un viitor 
frumos. Turneul acesta arată 
că din punct de vedere fizic am 
făcut un pas în plus faţă de tre-
cut, dar trebuie să îl facem mai 
bine. Trebuie ca munca pe care 
o facem zi de zi la cluburi să se 
apropie şi să fie la nivel interna-
ţional, de top, care se poate ve-
dea aici şi în Liga Campionilor. 
Să te adaptezi la trei sisteme 
diferite de joc arată că jucătoa-
rea română de handbal este in-
teligentă şi asta este OK. Acum 
trebuie să muncim doar la bază. 
Talentul este ‘wow’, dar munca 
este cheia. Trebuie să aliniem 
handbalul care se joacă în Ro-
mânia la nivelul acesta sau la 
cel care se joacă în Liga Campi-
onilor”, a adăugat tehnicianul ro-
mân. Referitor strict la partida cu 
Suedia, Adrian Vasile s-a arătat 
mulţumit de jocul echipei sale, 
precizând că diferenţa a fost fă-
cută de tehnica individuală şi de 
forţa jucătoarelor scandinave. 
“Voiam să câştigăm, de aici am 
plecat, şi voiam să o facem pen-
tru noi. Ăsta a fost planul nostru 
de la început. Ştiam cât de bună 

este Suedia, cred că am avut un 
plan bun, pe care l-am urmărit 
pe parcursul meciului, dar cred 
că într-un final diferenţa se face 
tot la lucrurile alea de bază, la 
tehnica individuală, la putere şi 

la faptul că Suedia este cu un 
plus în zona aceasta de putere. 
Cred că după acest turneu fete-
le simt că pot produce handbal 
de calitate, am jucat împotriva 
unor trei echipe bune şi intrăm 
în teren simţind că putem să le 
batem, acesta este un lucru ex-
traordinar. Cred că este un punct 
de plecare foarte bun, trebuie să 
fie mândre de munca pe care au 
făcut-o”, a afirmat selecţionerul. 
 Vă reamintim că naţionala fe-
minină de handbal a României 
a fost învinsă de selecţionata 
Suediei, cu scorul de 34-30 (19-
14), la Castello, în ultimul său 
meci din Grupa principală II a 
Campionatului Mondial din Spa-
nia. La Mondialul din Spania, 
România a pierdut trei meciuri, 
22-33 cu campioana europeană 
Norvegia, 30-31 cu campioana 
mondială Olanda şi 30-34 cu 
Suedia (locul patru la JO 2020). 
România este singura echipă 
prezentă la toate cele 25 de 
ediţii ale Campionatului Mondial 
(incluzând-o şi pe aceasta). La 
precedenta ediţie, în 2019 (Ja-
ponia), tricolorele s-au clasat pe 
locul 12. România are în palma-
res patru medalii la Campiona-
tul Mondial: una de aur (1962), 
două de argint (1973 şi 2005) şi 
una de bronz (2015).

Campioana mondială a 
plecat acasă

Selecţionata Olandei, campioana mondială en-titre, a ratat cali-
ficarea în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal 
feminin din Spania, după ce a fost învinsă de Norvegia cu scorul de 
37-34, în ultimul meci din Grupa Principală II. Olanda avea nevoie 
de un egal pentru a-şi asigura prezenţa în sferturi, având golaveraj 

mai bun decât Suedia. Batavele au început bine meciul cu campi-
oana europeană şi au condus cu 12-6 (min. 16), dar scandinave-
le au revenit graţie prestaţiilor reuşite de portarul Silje Solberg (13 
şuturi apărate) şi de interul Henny Reistad (9 goluri), susţinute de 
extrema Camilla Herem (7 goluri) şi de interul dreapta Nora Mork 
(8). (O.R.)

Sena, ”coloana vertebrală” a 
Olimpiadei pariziene

Jocurile Olimpice de vară de la Paris din anul 
2024 vor beneficia, pentru prima oară în istoria 
acestei competiții, de o ceremonie de deschidere 
nu doar în afara unui stadion, dar şi pe apă, cu o 
defilare pe râul Sena din capitala Franţei, o adevă-
rată provocare cu aproape 600.000 de spectatori. 
Consiliul de administraţie al comitetului organiza-
tor al JO (COJO) a validat ieri acest proiect ine-

dit, dezvăluit în vară de preşedintele Emmanuel 
Macron cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Tokyo, 
astfel că Sena va fi teatrul unei ceremonii originale 
şi total inedite. “O premieră inedită, avangardistă”, 
a precizat preşedintele Comitetului de organiza-
re, Tony Estanguet, care se vrea în acelaşi timp 
“populară şi accesibilă unei mari mase”, cu acces 

gratuit pentru prima oară pentru o parte a publi-
cului, estimată de organizatori la aproape 600.000 
de persoane, a afirmat acesta, în cadrul unei con-
ferinţe de presă comune cu primarul Parisului, 
Anne Hidalgo. Cheiurile Senei vor fi amenajate cu 
tribune, la fel ca o parte a podurilor de peste acest 
fluviu, ceea ce va permite doritorilor să cumpere 
bilete într-o gamă tarifară, în timp ce partea mai în-
altă a cheiurilor va fi rezervată publicului fără bilet, 
fapt ce reprezintă o bine-venită premieră. “Aceas-
ta va permite spectatorilor să urmărească în direct 
ceremonia”, a afirmat Brigitte Henriques, preşe-
dinta Comitetului olimpic francez. Pentru a descrie 
amploarea proiectului, cifrele arată prezenţa a 206 
delegaţii, peste 10.500 sportivi, care vor defila în 
peste 160 de vapoare pe distanţa de 6 kilometri, 
între podul Austerlitz şi podul Iena, pentru un par-
curs de aproape trei ore. În cursul acestei defilări 
fluviale, sportivi şi oficiali, inclusiv şefi de stat, se 
vor afla pe esplanada Trocadero pentru discursuri 
şi finalul ceremoniei. ”Organizatorii vor continua lu-
crările angajate şi vor pune la punct chestiunile de 
securitate, precum şi consecinţele asupra ecosis-
temului fluviului”, a mai transmis ”Paris-2024”.
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Arbitrajul video, 
implementat din sezonul 
viitor

Preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor 
(CCA), Kyros Vassaras, a declarat că implemen-
tarea arbitrajului video (VAR) în România va avea 
loc începând cu sezonul 2022-2023, conform 
unui acord semnat cu FIFA. El a explicat că este 
posibil ca primul meci cu VAR să fie chiar fina-
la Cupei României, ediţia 2021-2022, dar numai 
dacă pregătirile arbitrilor decurg mai repede de-
cât este stabilit. “Suntem în grafic cu pregătirile 
arbitrilor şi vom continua în acelaşi ritm. Scopul 
nostru este ca implementarea sistemului VAR 
să înceapă pentru toate echipele în acelaşi timp, 
deci de la începutul sezonului viitor. Dacă se va 
ivi posibilitatea să fim gata cu pregătirea, s-ar 
putea să avem VAR la finala Cupei României. În 
momentul de faţă pot spune că avem un acord 
cu FIFA pentru a implementa VAR de la începu-
tul sezonului 2022-2023. Dacă lucrurile merg mai 
repede, dar nu vrem să sărim paşi, şi vom avea 
şi acordul FIFA, atunci e posibil să se folosească 
VAR şi la finala Cupei României. Dar nu pot face 
o promisiune acum”, a explicat preşedintele CCA. 
Acuzat că locuieşte în Grecia şi conduce arbitrajul 
românesc, Vassaras a precizat că stă în România 
dublul zilelor prevăzute în contractul său cu Fede-
raţia Română de Fotbal. “Cel mai bun răspuns ar 
fi să spun că stau atât timp cât este nevoie pentru 
a-mi realiza obiectivele. Dar voi fi clar. Eu am un 
contract care spune de la început câte zile trebu-
ie să fiu aici. Dar eu stau mai mult decât scrie în 
contract. Văd meciuri din Liga I, din Liga a II-a şi 
aşa mai departe, caut arbitri de viitor, cu potenţial, 

pot fi văzut acolo... deci stau multe zile aici pentru 
a-mi oferi serviciile. Contractul meu spune să stau 
până la 10 zile. Dar eu stau aici aproape dublu. 
Iar în restul zilelor trebuie să mă ocup de celelalte 
lucruri, să fiu observator UEFA, să fiu instructor 
UEFA, sunt prezent la seminarii FIFA, la fel sunt 
invitat şi în alte ţări... deci îmi petrec foarte puţine 

zile în Grecia, cele mai multe sunt în România, 
iar restul le dedic UEFA şi FIFA. Dar vă asigur că 
dacă aş sta aici să beau cafea între 8 dimineaţa şi 
17 după-amiaza nu aş avea aceste realizări ală-
turi de arbitrii români”, a mai enţionat el. Întrebat 
dacă deţine o firmă în România prin care oferă 
consultanţă sportivă, Vassaras a răspuns: “Orice 
fac, eu emit o factură. Eu nu dau împrumut bani 
altora şi nici nu iau bani cu împrumut. Sunt total 
transparent cu tot ceea ce fac, şi nu doar acum, ci 
în toată viaţa mea am procedat la fel”.

Un meci mare în 
fotbalul... mic

FC Barcelona o va întâlni pe Napoli într-un duel din play-off-ul 
pentru calificarea în optimile de finală ale Europa League la fotbal, 
potrivit tragerii la sorţi efectuate la Nyon. Gruparea catalană a ocu-
pat locul al treilea în grupa sa din Liga Campionilor, în timp ce Na-
poli a terminat pe locul secund în grupa sa din Europa League. Cele 
două echipe s-au mai întâlnit în sezonul 2019/2020 al Ligii Campio-
nilor, în optimile de finală, catalanii câştigând cu 3-1 pe Camp Nou, 
după 1-1 la Napoli. Un alt duel interesant se anunţă a fi cel dintre 
FC Porto şi Lazio Roma, la care este legitimat şi fundaşul român 
Ştefan Radu. FC Porto a învins-o pe Lazio în semifinalele sezonului 
2002/03 al Cupei UEFA, la finalul căruia câştigau trofeul. ‘’Dragonii’’ 
au câştigat cu 4-1 acasă, iar meciul de la Roma s-a încheiat fără 
goluri, 0-0. Glasgow Rangers, echipă la care joacă românul Ianis 
Hagi, o va înfrunta pe Borussia Dortmund. Cele două echipe au fost 
adversare în opt meciuri în cupele europene, cel mai recent în turul 
al treilea al Cupei UEFA, ediţia 1999/2000, când clubul german s-a 
impus cu 3-1 la loviturile de departajare, după victorii cu 2-0 pe te-
ren propriu pentru cele două combatante. Programul meciurilor din 
play-off-ul pentru optimile de finală ale Europa League este urmă-
torul: Sevilla FC - Dinamo Zagreb, Atalanta Bergamo - Olympiakos 
Pireu, RB Leipzig - Real Sociedad San Sebastian, FC Barcelona 
- SSC Napoli, Zenit Sankt Petersburg - Real Betis Sevilla, Borussia 
Dortmund - Glasgow Rangers, Sheriff Tiraspol - Sporting Braga, FC 
Porto - Lazio Roma. Partidele din prima manşă vor avea loc în data 
de 17 februarie, iar returul, o săptămână mai târziu.

    Pe de altă parte, Slavia Praga, echipa fotbalistului român 
Nicolae Stanciu, va primi replica lui Fenerbahce Istanbul în play-
off-ul pentru calificarea în optimile de finală ale Europa Conference 
League, competiţie aflată la primul sezon, a mai decis tragerea la 
sorţi efectuată la Nyon. Cealaltă formaţie din capitala Cehiei, Spar-
ta Praga, la care joacă Florin Niţă, o va avea adversară pe Par-
tizan Belgrad, iar PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, 
va juca împotriva danezilor de la FC Midtjylland. Leicester City va 
întâlni echipa daneză Randers FC, care a fost una din adversare-
le lui CFR Cluj în Grupa D a competiţiei. Programul meciurilor din 
play-off-ul pentru optimile de finală ale Europa Conference League 
arată astfel: Olympique Marseille - Qarabag FK, PSV Eindhoven 
- Maccabi Tel Aviv, Fenerbahce Istanbul - Slavia Praga, FC Midt-
jylland - PAOK Salonic, Leicester City - Randers FC, Celtic Glas-
gow – Bodo /Glimt, Sparta Praga - Partizan Belgrad, Rapid Viena 
- Tottenham Hotspur /Vitese Arnhem. Partidele din prima manşă vor 
avea loc în data de 17 februarie, iar returul, o săptămână mai târziu. 

Cinci înotători români, 
prezenți la Abu Dhabi

România va participa cu 
cinci sportivi, printre care Ro-
bert Glinţă şi David Popovici, la 

Campionatele Mondiale de înot 
în bazin scurt (25 de metri) de 
la Abu Dhabi (Emiratele Arabe 
United), care vor avea loc de 
mâine până pe data de 21 de-
cembrie. Țara noastră va mai 
fi reprezentată la a 15-a ediţie 
a competiţiei şi de George-Ale-
xandru Stoica-Constantin, Ale-
xandra Dobrin şi Bianca Costea. 
Nu mai puţin de 998 de sportivi 
din întreaga lume vor concura în 
cele 44 de probe care vor avea 
loc în Etihad Arena. Înotătorii 
români, care au plecat luni spre 
Abu Dhabi, sunt însoţiţi de an-
trenorii Adrian Rădulescu şi Ci-
prian Glinţă, de kinetoterapeutul 
Dragoş Luscan, şef de delegaţie 
fiind Silviu Anastase. Competiţia 
de la Abu Dhabi va cuprinde şi 

concursuri de sărituri în apă (di-
ving) şi sărituri în apă de la mare 
înălţime (high diving) - ultima 

etapă a FINA/CNSG Marathon 
Swim World Series 2021 - şi înot 
în ape deschise. Concursul de 
high diving va fi, totodată, ultima 
şansă de calificare la ediţia a 19-
a a Campionatelor Mondiale de 
nataţie de la Fukuoka (Japonia), 
din 2022. România a încheiat 
Campionatele Europene de înot 
în bazin scurt (25 de metri) de 
la Kazan (Rusia), din noiembrie, 
cu trei medalii, una de aur ob-
ţinută de David Popovici la 200 
m liber, una de argint şi una de 
bronz, câştigate de Robert Glin-
ţă la 100 m spate, respectiv 50 
m spate. Popovici a obţinut pri-
ma medalie de aur din istoria 
participărilor româneşti la Euro-
penele în bazin de 25 m, după 4 
medalii de argint şi 8 bronz.

Caleidoscop
L Jucătoarea britanică de 

tenis Emma Răducanu, campi-
oana de la US Open, a anunţat  
că a fost testată pozitiv pentru 

Covid-19 şi nu va participa în 
această săptămână la turneul 
demonstrativ de la Abu Dhabi. 
Emma Răducanu, în vârstă de 
19 ani, al cărei tată este român, 
a scris istorie în luna septembrie 
la US Open, unde a devenit pri-
ma jucătoare din istorie care a 
cucerit trofeul venind din califi-
cări, fără să cedeze vreun set 
pe parcursul competiţiei. 

L Clubul de fotbal CFR Cluj 
a anunţat, pe site-ul său oficial, 
transferul lui Sergiu Buş (29 de 
ani), atacantul revenind la gru-
parea ardeleană după o pauză 
de opt ani.

L Vladislav Nevednichy şi 
Corina Peptan au câştigat titlu-
rile la şah rapid la Campionatele 
Naţionale de şah rapid şi blitz, 
care au avut la Poiana Braşov. 
Titlurile la blitz au fost cucerite 
de Mircea Pârligras şi Luminiţa 
Cosma.

L Spaniolul Pedro Gonzalez 
“Pedri”, mijlocaşul echipei FC 
Barcelona, a primit trofeul Gol-
den Boy, rezervat celui mai bun 

fotbalist sub 21 de ani, în cadrul 
unei gale organizate la Torino.

L Federaţia Internaţională 
de Box Amator (AIBA) a decis 
să-şi modifice acronimul în IBA, 
cu prilejul congresului său extra-

ordinar online de la Lausanne, şi 
a promis o serie de reforme care 
să menţină acest sport în calen-
darul olimpic.

L Sute de gimnaste ameri-
cane care au suferit abuzuri din 
partea lui Larry Nassar, fostul 
medic al lotului naţional de gim-
nastică, au ajuns la un acord ju-
diciar în valoare de 380 milioane 
dolari cu Federaţia şi Comitetul 
Olimpic American pentru a des-
păgubi victimele. Fostul medic 
sportiv Larry Nassar îşi va sfâr-
şi zilele în închisoare, primind o 
pedeapsă de 175 de ani pentru 
agresarea a peste 100 de tinere 
gimnaste, anonime sau campi-
oane olimpice, în cel mai mare 
scandal din istoria sportului 
american.

L Finala Ligii profesioniste 

de fotbal american (NFL) - Su-
per Bowl - urmează să aibă loc 
la Las Vegas (Nevada) în anul 
2024. Meciul care va decide 
campioana NFL era programat 
iniţial la New Orleans.
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ORIZONTAL. 1) Granulează materialele dure. 2) 
Mici modifi cări. 3) Paranteză mare – Cal de mare. 4) A 
bubui printre nori – Berze exotice. 5) Refren oltenesc 
– Sare a acidului acetic. 6) Familia pisicilor – Soţia 
lui Manole. 7) Ion Garcea – Dan Istrate – Localitate 
în Arabia Saudită. 8) Grupuri de oameni – Beat mort. 
9) Jeep aurohton – Primul la fugă. 10) Rigizi – Vreme 
îndelungată.

VERTICAL. 1) Răsplătit prin recompensă. 2) Mo-
ment de aducere-aminte. 3) Compus după regulile 
atonalismului – Clasament muzical. 4) Fără valoare 
– Zile la romani. 5) Poartă – Se uită la femei – Florica 
Novac. 6) Referitoare la joc – În lacrimi! 7) Cifrele pe 
care le folosim – A duşmăni. 8) Traian Ignat – Litere 
cursive. 9) Cel care asanează terenuri. 10) Învârtită 
– Nu suportă schimbarea.

Dicţionar: ULA, IDE.
VICTOR STOIAN

Dezlegarea careului SUBLINGUALE: GRAMI-
NIVOR – RIDICĂTURI – ATOMI – ARAG – NORI – OR – SI – DRĂCOS – IED – ON – ASASINI 
– MEL – TRI – IŢ – ALĂMI – GL – A – NATURALIST – I – ELEGANTE.

SubliniateRebus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2 ♦
3 ♦
4 ♦
5 ♦
6 ♦
7 ♦ ♦ ♦
8 ♦
9 ♦

10 ♦

Rezolvarea problemei anterioare
SUDOKU

Completați spațiile goale din grila de mai 
sus astfel încât fi ecare rând, coloană sau pă-
trat de 3x3 căsuțe să conțină o singură dată 
cifrele de la 1 la 9. DUMITRU RADA

; Nu-ți ignora ideile, planuri-
le, nevoile, altfel riști să acumu-
lezi frustrări și nemulțumiri în 
prag de sărbători. Caută să afl i 
care sunt obiectivele tale priori-
tare, care sunt dorințele cele mai arzătoare și 
să acționezi în acest sens, să bifezi cât mai 
multe din lista ta.

Astăzi este despre grup, 
despre infl uența echipei, despre 
colaborare, dar și despre presti-
giul social. Așteaptă-te la unele 
provocări, pe care le poți trece 
cu multă diplomație. S-ar putea 

să fi i în postura de a fi  nevoit să-ți susții cau-
za, să-ți aperi ideea, numele, poziția.

Concentrează-te pe agenda 
ta, pe planul tău. Păstrează-ți 
atitudinea, fi i pozitiv, zâmbește 
mai des și detașează-te de pro-
blemele celorlalți. Evită confl ic-
tele de orice fel, altfel poți să te trezești că 
ești acuzat pe nedrept de anumite lucruri sau 
că ții partea cuiva.

Astăzi este despre a menține 
totul în echilibru, indiferent des-
pre ce sferă a vieții este vorba. 
Ai răbdare, nu grăbi nimic, nu in-
sista, fi i blând cu tine, cu ceilalți. 

Observă, analizează, evaluează. Lucrurile 
se vor echilibra, se vor aranja, vei ajunge la 
pace, la liniște.

Urmează-ți intuiția! Indife-
rent ce situații vor apărea azi, vei 
ști să te descurci, ai idei bune, 
soluții potrivite. Nu te baza prea 
mult pe ajutorul celor din jur, 
pentru că problemele sau provo-
cările cu care te vei confrunta le vei rezolva 
fără ajutorul lor.

Cadru astral bun pentru 
comunicare, mai ales cu copiii 
sau cu tinerii. Ești mai deschis, 
mai fl exibil, mai maleabil și mai 
jucăuș. Este un moment bun 

pentru aspecte ce țin de casă, dar fi i mai 
atent cu cumpărăturile, pentru că ai tendința 
să depășești bugetul.

Ai toate resursele necesare, 
fi e că va fi  vorba de cele menta-
le, emoționale, fi e de cele fi zice. 
Ar fi  bine să acționezi, să nu mai 
amâni planul din gând sau de pe 
foaie. Cadru astral favorabil pentru studiu, 
cercetare, în plus se echilibrează lucrurile în 
plan fi nanciar.

Astăzi ești mai maleabil, mai 
detașat. Ai parte de o zi foarte 
interesantă în ceea ce privește 
sectorul familiei, căminului, pre-
cum și la capitolul pasiunilor, 

hobby-urilor. Ești mai creativ, îți folosești 
imaginația și ești mai atent la nevoile celor 
din jur.

În ceea ce privește sectorul 
profesional, lucrurile sunt des-
tul de echilibrate. Ar fi  bine să-ți 
îndrepți atenția asupra sectorului 
amoros, pe relația cu partenerul 
romantic. Ești mai axat pe zona familiei, ești 
mai interesat de nevoile părinților, copiilor, 
rudelor.

Azi este despre sentimen-
te, emoții, gesturi, generozitate, 
amabilitate. Ai parte de o zi în 
care ar fi  bine să ții cont de vo-
cea interioară, pentru că intuiția 

va funcționa la cote înalte. Fii mai atent la 
interacțiunile cu ceilalți, precum și la sfera 
sănătății.

Zi bună pentru dezvoltarea 
personală. Te focusezi pe stu-
diu, pe analiză, pe acumularea 
informațiilor, pe căutarea răs-
punsurilor, dar și pe dezvoltarea 
unor abilități. Moment bun pentru 
lectură, pentru discuții cu persoanele mai în 
vîrstă, cu mai multă experiență.

Comunicarea intensă și 
proiectele interesante ies azi în 
evidență. Este bine aspectată 
exprimarea liberă, împărtășirea 
emoțiilor, precum și colaborări-

le, parteneriatele pe termen lung. Dacă ai de 
planifi cat anumite întâlniri sau vizite, acum 
este momentul.
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Oferim spre închiriere spaţiu 
pentru birou, 

în zona centrală a Timişoarei, 
pe Bd. Revoluţiei din 1989 nr. 8, 

cu toate utilităţile.
Informaţii la 0722 348 021.

SC ART PAPEL GROUP SRL,  cu sediul in Timisoara str. 
Jean Monet nr.27, jud.Timis,  anunţă intenţia de revizuire  a 
autorizaţiei de mediu pentru activitatea cu cod CAEN 1721- 
Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a  ambalajelor din 

hartie si carton, desfasurata la punctul de lucru din Timi-
soara str. Jean Monet nr.27, jud.Timis. (1612)

SC ROCORDIS SRL,  cu sediul in Timisoara,  Str. Mi-
ron Costin, Nr. 6, Corp A, Etaj P, Ap. 1 , jud.Timis,  anunţă 
intenţia de obtinere   a autorizaţiei de mediu pentru acti-
vitatea cu cod CAEN 8610- Activitati de asistenta spita-
liceasca, desfasurata la punctul de lucru din Timisoara, 
strada George Ardelean, nr. 13, judet Timis. (1610)

SUN CONCEPT SRL   ,  cu sediul in Timisoara, str. A. 
Demetriade, nr.15, ca. 5A, judetul Timiş,  anunţă intenţia de 
obtinere   a autorizaţiei de mediu pentru activitatea cu cod 
CAEN -cod CAEN 5610 (rev.2); 5530 (rev.1) - Restaurante 
* > 100 locuri, desfasurata la punctul de lucru din Timisoa-
ra, str. Divizia 9 Cavalerie, nr.64, judetul Timis.Alte activitati 
desfasurate pe amplasament:     - cod CAEN 5621 (rev.2) - 
Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente;  cod 
CAEN 5630 (rev.2) - Baruri și alte activități de servire a 
băuturilor;cod CAEN 6820 (rev.2) – Inchirierea si subinchi-
rierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;  cod CAEN 
8230 (rev.2) – Activitati de organizare a expozitiilor, targuri-
lor si congreselor.      (1611)

ANUNT DEMARARE PROIECT
“Capital de lucru SC. PALICI DIG PAL SRL.”

SC. PALICI DIG - PAL SRL. anunta lansarea proiectul cu titlul 
,,capital de lucru SC. PALICI DIG - PAL SRL.,” proiect nr. M2-
16855 înscris în cadrul Māsurii “Granturi pentru capital de lucru”, 
instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, înce-
pând cu data semnārii contractului de fi nantare cu Ministerul Eco-
nomiei, Energiei si Mediului de Ataceri AIMMAIPE TIMIŞOARA, 
respectiv 29-11-2021.

Obiectivul proiectului il reprezintă sprijinirea SC. PALICI DIG 
PAL SRL în combaterea efectelor negative ale crizei provocate de 
COVID-19 asupra societăți, prin intermediul granturilor acordate.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activitāții pe o perioada de minim 6 luni,
-mentinerea numarului locurilor de munca fata de data depu-

nerii cererii, pe o perioada de minimum 6 luni, la data acordarii 
granturilor

Valoarea proiectului este de 135947.25 RON (valoarea tota-
la) din care: 118215 RON grant si 17732.25 RON cofi nantare.

Proiect cofi nanțat din Fondul European de Dezvoltare Re-
gionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. 
(1609)

CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L, anunta pu-
blicul interesat asupra actualizarii acordului de mediu  pentru pro-
iectul Construire ansamblu industrial: Hala de productie, anexa 
spatii sociale, birouri si tehnice amplasate la parter si etaj 1 cu 
regim de inaltime P inalt pentru productie si P+1E pentru anexa 
sociala, birouri si spatiile tehnice, pasarela de legatura intre corpul 
existent si cel nou propus cu realizare legatura la corpul de cladire 
existent, amplasare insemne fi rma. Amenajare alei interioare si 
drumuri pentru circulatie in ansamblu industrial cu racordare la 
cele existente, platforme, locuri de parcare auto si pentru biciclete, 
spatii verzi, bazin de retentie preluare ape pluviale si imprejmuiri, 
retele de incinta, racordare la utilitati si organizare santier, propus 
a fi  amplasat în Timisoara, CF445055, jud. Timiş.Decizia autoritatii 
de mediu, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei 
pot fi  consultate la sediul autoritatii competente pentru protecția 
mediului APM Timis din municipiul Timişoara,B-dul Liviu Rebreanu 
nr. 18-18A, în zilele de luni - joi între orele  8.00 – 16.30,  vineri în-
tre orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet 
http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu.Observatiile/
contestatiile publicului se primesc la sediul autorității competente 
pentru protecția mediului APM Timis din municipiul Timişoara,B-
dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in termen de 10 zile de la publica-
rea anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru 
protectia mediului.      (1616)
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Comemorări
Sunt 10 ani de când, dra-

gul nostru
CORNEL 

VANC
a părăsit această lume, 

iar noi, frații lui, Nuța, Puiu 
și Petrică ne rugăm ca bu-
nul Dumnezeu să-i dea 
odihnă veșnică sufletului lui. 
(12718)

Cu regret anunțăm tre-
cerea în neființă la vârsta de 
84 ani a celei cea fost mamă, 
soacră, bunică și străbunică

TEȘAN PERSIDA
Înmormântarea joi 

16.12.2021 ora 12 la cimi-
tirul Rusu Șirianu. Familia. 
(12733)

ANUNŢ
Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu” cu sediul în 

Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 7, judeţul Timiş, organizează exa-
men/concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de perso-
nal civil contractual, funcţii de execuţie, durată nedeterminată:

- Asistent medical debutant de laborator /Laborator analize medi-
cale/ Imunologie şi hematologie;

- îngrijitor debutant /Laborator analize medicale/ Imunologie şi 
hematologie;

- Muncitor calificat IV/Director administrativ/ Logistică medicală/ 
Spălătorie. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la con-
curs şi a ocupării funcţiei contractuale de execuţie:

- Asistent medical debutant de laborator/Laborator analize me-
dicale/ Imunologie şi hematologie:

- Diplomă de bacalaureat legalizată;
- Diploma de şcoală sanitară postliceală legalizată sau diploma 

de studii postliceale prin echivalare   conform   Hotărâri   Guvernului   
nr.797/1997   privind   echivalarea   studiilor absolvenţilor liceelor 
sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv;

-Certificat de membru eliberat de Ordinului Asistenţilor Medicali 
Generalişti, Moaşelor şi

Asistenţilor medicali din România vizat la zi;
- îngrijitor debutant/Laborator analize medicale/ Imunologie şi 

hematologie:
- studii generale, minim 10 clase;
- fără vechime în muncă. -Muncitor calificat IV/Director adminis-

trativ/ Logistică medicală/ Spălătorie:
- studii generale, minim 10 clase;
- fără vechime în muncă. Alte cerinţe necesare pentru posturile 

scoase la concurs:
 - Capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu şi de 

a-şi asuma responsabilitatea;
 - Capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă;
 - Loialitatea faţă de instituţie;
-Disponibilitate pentru lucrul în program prelungit şi abilităţi de 

comunicare;
-Aptitudini organizatorice, de execuţie şi administrative. Reuşeşte 

să stabilească cu uşurinţă contacte cu
persoanele din jur. Este o fire dinamică.
-Rezistenţă la stres şi efort prelungit. 1.Dosarele de concurs se 

vor depune până la data de 29.12.2021 ora 15.00 (15-29.12.2021) la 
sediul Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu” la Bi-
roul resurse umane.

2.Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Clinic Militar de 
Urgenţă „Dr. Victor Popescu” Timişoara după cum urmează:

- 06.01.2022, ora 10:00 - proba scrisă;
-12.01.2021, ora 10:00 -proba interviu. Persoana de contact 

locotenent colonel BREAZU Iulian şef al personalului al Spitalului 
Clinic Militar de Urgenţa „Dr. Victor Popescu” str. Gheorghe Lazăr, nr. 
7, Timişoara, Judeţul Timiş, telefon 0745.651.107 sau 0256201811, 
interior 171.       (1613)

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE
SC LIDL ROMANIA SCS titular al proiectului “Inlocuire statie de 

epurare ape uzate la centrul logistic Lidl Lugoj ”, propus a fi amplasat 
in Lugoj, str. Timisoarei, nr. 161, CF 411167 , nr. Top. 411167, jud Timis, 
anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de ca-
tre Agentia pentru Protectia Mediului Timis, in cadrul procedurii de eva-
luare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Inlocuire statie de 
epurare ape uzate la centrul logistic Lidl Lugoj ”, propus a fi amplasat in 
Lugoj, str. Timisoarei, nr. 161, CF 411167 , nr. Top. 411167, jud Timis. 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timiş, din 
Timişoara,  B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în zilele de luni - joi între 
orele  8.00 – 16.30,  vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la urmă-
toarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secţiunea Acorduri 
de mediu. 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul de-
ciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe 
pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Timiş. (1614)

Anunțurile de mică publicitate se pot expedia și prin poștă, textul fiind însoțit de dovada plății acestuia (1,30 lei/cuvânt; 1,50 
lei în chenar; 1,70 lei  cu majuscule + chenar;  poză mică 25 lei; poză medie 40 lei, poză mare 63 lei),  prin mandat poștal, în 

contul TIM PRESS S.A. RO 76BACX0000003013312000, deschis la Unicredit Bank Timișoara.

Tel: 0256 495 317;  e-mail: rbpublicitate@gmail.com,  publicitate@renasterea.ro

NOU!!! Cotidianul regional „Renaşterea bănăţeană” a implementat o aplicaţie, Paydemic, furnizată de BIT 
Software, care vă oferă posibilitatea să transmiteţi şi să achitaţi online anunţurile dumneavoastră de mică sau  

de mare publicitate care doriţi să apară în ziarul print.

 Pentru a publica un anunţ în ziarul tipărit, accesaţi de pe telefon sau desktop www.renasterea.ro şi 
identificați casuța din imaginea alăturată.  Apăsați butonul  

«Ai un anunț? Dă-l în Renașterea bănățeană, direct de pe telefon!»  

Aplicaţia funcţionează în paralel cu agenţia noastră de publicitate, însă oferă 
avantajul că este activă non-stop (inclusiv în weekend sau la sărbători legale).

Momentan, aveţi posibilitatea să transmiteţi doar text, NU şi fotografii!

De luni şi până vineri, pentru anunţurile de matrimoniale, comemorări şi de-
cese, precum şi pentru cele de mare publicitate (ale instituţiilor, asociaţiilor sau 
persoanelor juridice), dacă doriți publicarea în ziarul de a doua zi, vă rugăm să vă 
prezentați, obligatoriu, la Agenţia de publicitate (Timişoara, Bd. Revoluţiei 1989, 
nr. 8, între orele 9 -15:30). 

ATENŢIE! Doar anunţurile de decese, transmise prin Paydemic în zilele de 
weekend, cel târziu până duminică,  la ora 14, vor fi luate în considerare  
şi publicate în ziarul de luni sau în cel de marţi, în funcţie de precizarea dvs.!

Cum publici un anunț în ziarul “Renașterea bănățeană”

Regretăm profund decesul vecinei și prietenei noastre 
dragi

NUȚA ȘCHIOP
pensionară “Azur”. Dumnezeu să o odihnească în pace! 

Fam. Tănase și Moțiu. (12730)

Cu adâncă durere în suflet anunț decesul mamei mele 
dragi

NUȚA ȘCHIOP
pensionară “Azur”. Înmormântarea va avea loc joi 16 decem-

brie în cimitirul de pe str. Mătăsarilor, ora 13. Fiul Gigi. (12730)

Decese Vă oferă zilnic spații  importante 
pentru anunțurile  dumneavoastră de 
mică publicitate la rubricile: vânzări, 
felicitări, matrimoniale,  cumpărări, 
servicii, diverse, pierderi,  închirieri, 

comemorări, decese.

RENAȘTEREA 

BĂNĂȚEANĂ
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UMOR

RUPT
MÂNĂ

SPECIE
A 

CUNOAȘTE
IERI, ÎN 
AMURG

ÎN PIPĂ !
ZIS ȘI…

CÂNTEC DE 
CIOCÂRLIE
ÎN NAOS !

COROANE 
PAPALE

GRĂMEZI 
ORDONATE

ZGOMOT 
LA RUPERE

ASTFEL

CONTINENT 
URIAȘ

MOȘUL CU 
SOMNUL

CETE DE 
OAMENI
MÂHNIT

MOD DE 
LUCRU
NEAMȚ 
AUTO

ÎN ARAD !
VIZITĂ 

SCURTĂ

DORMITOR 
RUSTIC
FEMEIE 

GLUMEAȚĂ

PERIOADĂ 
GEOLOGICĂ

1.000 DE 
KILOGRAME

JUNĂ
DOMENII 
ALE FRU-
MOSULUI

CERB 
POLAR

CRISTIAN 
MARCU

RADU 
TUDOSE

A NU 
LUCRA

A PROVO-
CA

CURGE LA 
ROBINET

METAL DE 
INELE

LUCRATĂ 
CU FUSUL

LOCALUL… 
ANCUȚEI

ÎN CASĂ !
ÎN PACE !

VPRBA 
MÂȚEI

DIN ZIAR !

TURTIT LA 
CAPETE ! CAPABILI OCOLUL 

PISTEI

TRĂSURĂ 
ELEGANTĂ

POTRIVIRI 
PE CENTRU

Fără măsură
Un poliţist opreşte o şoferiţă blondă 

şi îi zice:
- Doamnă, aţi întrecut orice măsură. 

În ultima săptămână aţi călcat deja cinci 
pietoni.

- Şi câţi am voie?

Într-adevăr...
M-a sunat ieri o tipă: "Vino acum, nu-i 

nimeni acasă". M-am dus. Într-adevăr, nu 
era nimeni...

Bună cuviinţă
Merge o băbuță pe calea ferată. Din 

urmă se apropie trenul, fl uierând. Băbuța, 
fără se se întoarcă:

- Fetele cuminți nu întorc capul când 
sunt fl uierate...

Localizare
- Alo! Bună, iubito, ce faci?
- Rău iubitule, acasă, mi-e rău. Tu?
- La intrarea în club, chiar în spatele 

tău!

Verbul preferat
Profesoara:
- Copii, care este verbul vostru pre-

ferat?
Maricica:
- A dormi.
Gigel:
- A mânca.
Costel:
- A plimba.
Bulă:
- Pentru a nu fi  dat afară din clasă, eu 

voi formula astfel: "a îmbunătăți situația 
demografi că".

Control
În tramvai:
- E cineva fără bilet, în fund?
- Eu, dar mi-l bag imediat!

Niciodată
Ion şi Gheorghe, la taclale:
- Spune, Ioane, găsit-ai vreodată 

bărbați străini în şifonier?
- Nu! Toți erau români...

De� niţie
Căsnicia este o relaţie ofi cială între 

două persoane, din care una are întot-
deauna dreptate. Cealaltă este soţul.

Om serios
Anunţ matrimonial: "Doresc să fac 

cunoștință cu trei-patru domnișoare, pen-
tru o relație serioasă".

Încă nu
- Acuzat, recunoști că eşti vinovat?
- Încă nu, onorată instanță, să vedem 

mai întâi ce știu martorii...

Explicație
În Ardeal, la ora de religie, profesorul 

îl întreabă pe Gheorghiță:
- De ce a mușcat Adam din măr, co-

pile?
- Că n-o avut brișca la el.

Ziua cea mare
Într-o zi va apărea în viața ta acea 

persoană care te va înțelege perfect. Va 
fi  cam 200 de lei ședința.

Activitatea fi zică implică, în egală 
măsură, consum și acumulare de ener-
gie, ambele situații fi ind la fel de necesa-
re unei vieți sănătoase. În plus, mişcarea 
este cea care îți încarcă bateriile și îţi 
compensează lipsa de energie. Nu vor-
bim doar despre tonusul fi zic, ci şi despre 
cel psihic, deoarece sportul de agrement 
sau de întreținere alungă stresul şi e 
dătător de optimism. Aşadar, între a fi  o 
persoană activă sau una sedentară, deja 
știm care e alegerea sănătoasă. Efectu-
ează acest test și afl ă dacă faci sufi cientă 
mișcare.

1. După ce urci pe scări trei etaje...
a. Abia mai respiri. Preferi întotdeau-

na liftul.
b. Respiri destul de greu, deși ai fă-

cut pauze.
c. Respiri mai greu, dar asta pentru 

că urci câte două trepte de-odată.
2. Ești la 50 de metri de stație, iar au-

tobuzul tocmai se apropie. Ce faci?
a. Mergi normal, îl vei prinde pe ur-

mătorul dacă acesta pleacă.
b. Grăbești pasul, poate îl prinzi.
c. Alergi până în stație și îl prinzi. Faci 

asta des.
3. Ce fel de vacanțe preferi?
a. Undeva unde e cald și poți lenevi 

pe plajă.
b. În locuri în care te poți relaxa.
c. Cu rucsacul în spate, pentru că îți 

place să explorezi natura.
4. Tocmai ai constatat că te-ai 

îngrășat cu trei kilograme. Ce faci?

a. Îţi propui să renunţi la excesele cu-
linare, dar nu prea îţi iese.

b. Începi o dietă și renunți la junk-
food și la dulciuri.

c. Îți faci abonament la o sală de sport 
sau la un bazin de înot.

5. Ai avut o zi solicitantă la birou, iar 
prietenii te invită în oraș.

a. Refuzi, căci ești epuizat(ă) și abia 
aștepți să ajungi acasă.

b. Accepți, dar le spui din start că nu 
stai mai mult de o oră.

c. Accepți imediat, ți-ar prinde bine să 
te relaxezi.

6. Ce relație ai cu sportul?

a. Nu ai practicat niciun sport până 
acum.

b. Din când în când mergi pe bicicletă 
sau înoţi și cam asta e totul.

c. Îl practici de câte ori ai ocazia, fi e 
că joci în echipă cu prietenii sau mergi 
la sală.

7. Prin natura muncii tale...
a. Stai prea mult la calculator și deja 

ai probleme cu spatele.
b. Faci prea puțină mișcare, iar asta 

nu îți este deloc pe plac.
c. Ești mereu în mișcare, iar ăsta este 

unul dintre motivele pentru care îți place 
serviciul tău.
Interpretarea răspunsurilor

Majoritatea "a": sportul te lasă rece. 
Nici nu prea ai motivaţia să renunţi la se-
dentarism. Dacă nu te poţi mobiliza să 
practici regulat o formă de sport, încear-
că măcar să faci câte o plimbare timp de 
30 minute, de câteva ori pe săptămână.

Majoritatea "b": simți că nu ești într-o 
formă excelentă: te mai doare din când 
în când spatele sau îți simți mușchii 
încordați. Ca urmare, din când în când 
dai o tură cu bicicleta, înoţi sau faci alte 
tipuri de mişcare de întreţinere. Alege 
orice îți face plăcere, eşti pe drumul cel 
bun.

Majoritatea "c": ești dependent(ă) de 
sport. Ai practicat dintotdeauna mişca-
rea, iar în perioadele în care timpul sau 
programul nu îți permit, te frustrează lip-
sa ei. Încerci să compensezi prin a mer-
ge pe jos sau prin câteva exerciții simple 
acasă.

Faci sufi cientă mişcare?

POZA 
ZILEI
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Cel mai mare safir natural 
albastru, la licitație

Cel mai mare safir albastru 
corindon natural din lume, cân-
tărind 310 kilograme, care a 
fost găsit într-o mină de pietre 
preţioase în urmă cu aproxima-
tiv trei luni, va fi scos la licitaţie 
pe piaţa internaţională, au infor-
mat autorităţile locale, transmite 
Agerpres. Supranumită “Regina 
Asiei”, nestemata va fi scoasă 
la vânzare anul viitor. “Această 
nestemată, cântărind peste 310 
kilograme, este o descoperire 
rară. Preconizăm să o scoatem 
la licitaţie la Dubai, pe 20 ianua-
rie”, a declarat EFE, preşedinte-

le Autorităţii Pietrelor Preţioase 
din Sri Lanka, Tilak Weerasin-
ghe. Nestemata a fost găsită în 
Ratnapura, o regiune bogată în 
pietre preţioase. Ratnapura este 
cunoscută şi sub numele de 
“capitala pietrelor preţioase” din 
această ţară din Asia de Sud, li-
der mondial în exportul de safire 
şi de pietre preţioase. Sri Lanka 
a câştigat în 2020 aproximativ 
o jumătate de miliard de dolari 
din exportul de safire, diamante 
şi alte nestemate, au raportat 
reprezentanţii industriei locale 
de pietre preţioase. Corindonul 

albastru, în stare naturală, ar 
putea atinge un preţ foarte mare 
pe piaţă. “Chiar dacă s-ar putea 
găsi doar un kilogram de sa-
fir transparent în interiorul său, 
credem că ar putea atinge preţul 
de 100 de milioane de dolari”, a 
spus Tilak Weerasinghe. 

În luna iulie, Sri Lanka, care 
deţine importante zăcăminte 
de coridon albastru, a anunţat 
descoperirea unui grup de safi-
re, denumit “Serendipia”, într-o 
mină din Ratnapura. Proprietarii 
doresc să vândă “Regina Asiei” 
pentru a aduce resurse financia-
re în arhipelag, într-un moment 
în care ţara se confruntă cu o 
importantă criză economică pro-
vocată de o epuizare a resursei 
de devize. (sursa foto: thejakar-
tapost.com)

Viața amoroasă a Gretei 
Garbo

Greta Garbo a fost un fenomen al cinematografiei americane și 
un „subiect fierbinte” al ziarelor vremii. O carte biografică, lansată 
recent, vorbește despre viața mai puțin cunoscută a actriței care a 
fost poreclită „Gurra” de prietenii ei, notează protv.ro. Greta Garbo, 
născută Greta Lovisa Gustafsson, a interpretat o serie de roluri me-
morabile în drame celebre. Considerată una dintre cele mai mari 
actrițe ale cinematografiei americane clasice, Greta Garbo a avut o 
viață personală tumultuoasă. Născută în Suedia, la 18 septembrie 
1905, actrița s-a stins din viață la 15 aprilie 1990, la New York. A 
fost curtată de mulți bărbați celebri, însă nu s-a măritat niciodată. În 
schimb, viața sa intimă a fost subiect de interes pentru presa vre-
mii, fiindcă actrița accepta în patul ei inclusiv bărbați însurați, femei 
și bărbați gay. În volumul său intitulat ”Garbo”, scriitorul american 
Robert Gottlieb dezvăluie detalii neștiute din intimitatea actriței. Con-
form autorului, Greta Garbo avea doar 15 ani când și-a început viața 
intimă cu înotătorul suedez Max Gumpel. Scriitorul notează că spor-
tivul nu a fost și genul de bărbat pe care Garbo să-l ia de soț, cum, 
de altfel, niciunul nu a fost. Actrița a acceptat în patul ei persoane de 
același sex, bărbați căsătoriți sau singuri, dar și gay. Actorul Gilbert 
Roland scrie în memoriile sale că actrița l-a sedus și l-a atras în patul 
ei când a aflat că s-a înrolat în armată în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial. Când s-a întors de pe front, actorul nu a mai fost 
interesant pentru Garbo, care și-a îndreptat atenția spre fotograful 
gay Cecil Beaton. Vreme de trei decenii, cei doi au fost văzuți îm-

preună, la braț, în New York, Londra și Paris. „Destul de ciudat, dar 
Cecil a fost unul dintre puținii oameni care au satisfăcut-o fizic”, îi 
spunea Truman Capote lui Hugo Vickers, biograful fotografului. Unul 
dintre cele mai mari mistere ale vieții actriței este relația cu Marlene 
Dietrich. La începutul anilor ’20, Garbo a cunoscut-o la Berlin pe 
Marlene Dietrich, pe atunci o actriță anonimă. Zvonuri referitoare la 
o relație intimă între cele două au apărut câțiva ani mai târziu, însă 
n-au fost dovedite niciodată. În 1925, Greta Garbo a fost distribuită 
în filmul ”Flesh and The Devil”, care nu a atras-o deloc. Însă, a rămas 
în distribuție grație actorului John Gilbert, de care s-a îndrăgostit pe 
loc. Cei doi au început o relație care s-a răsfrânt și asupra prestației 
lor în film. „Ei erau într-o lume a lor. Părea că era o intruziune să 
strigi <<Tăiați!>>. Obișnuiam doar să mut echipa într-o altă parte a 
platoului și să-i las să termine ceea ce făceau”, și-a amintit regizorul 
Clarence Brown, în cartea Dark Star. Grație rolurilor sale memora-
bile, actrița a avut ocazia să cunoască nenumătați bărbați, mai mult 
sau mai puțin cunoscuți. Greta Garbo stârnea fluturi în stomac oricui 
și, la rândul ei, se îndrăgostea pe loc. Azi putea fi cu un translator 
sexy din Los Angeles, mâine ceda avansurilor unui actor celebru. 
La o serată era vrăjită de un scriitor la modă, chiar dacă era însurat, 
pentru ca mai apoi să aducă în pat un regizor cu care lucra la un nou 
film. Cât privește relațiile cu femei, Greta Garbo le-a avut în intimitate 
pe Tallulah Bankhead, Billie Holiday și Louise Brooks și s-a zvonit că 
a avut o aventură și cu Josephine Baker.

O familie a petrecut trei ani pe mare, 
călătorind în jurul lumii

O familie din Novosibirsk 
(Rusia) și-a încheia recent că-
lătoria în jurul lumii, la bordul 
iahtului Lady Mary. Timp de 
trei ani, Andrei și Marina, îm-
preună cu fiicele lor Anastasia 
și Lada, au înconjurat globul 
de la vest la est. Călătoria lor 
a constat în cinci etape: ultima 

a durat 85 de zile și s-a încheiat 
în același loc în care a început 
în noiembrie 2018 - în Poline-
zia Franceză, potrivit protv.ro. 
Familia Klochkov este cunos-

cută printre navigatori, pentru 
că nu este la prima expediție de 
acest fel. Ideea de a descoperi 
lumea, călătorind pe mare, le-
a venit acum 8 ani. De atunci, 
au străbătut mări și oceane, vi-
zitând toate continentele lumii. 
Fiica lor mai mică Lada avea 
doar 2 ani când și-a început pri-

ma călătorie. Dintr-o asemenea 
aventură nu pot lipsi și situațiile 
neprevăzute. În luna noiem-
brie, cu doar câteva zile înainte 
de finalul călătoriei, familia s-a 

confruntat cu o situție extremă. 
Din cauza restricțiilor legate 
de pandemia Covid-19, mem-
brii acesteia nu se puteau opri 
nicăieri și au fost nevoiți să se 
autoizoleze pe apă. Pe blogul 
lor, călătorii au scris că în cea 
de-a 70-a zi trebuiau să-și um-
ple rezervele de apă, dar cei de 
pe Insula Crăciunului, cea mai 
apropiată destinație, au refuzat 
să-i ajute. „Această atitudine 
din partea autorităților încal-
că legea maritimă și drepturile 
omului. Pur și simplu le lipsește 
bunul simț: echipajul a fost izo-
lat timp de 70 de zile și nu exis-
ta vreun risc. Dacă era necesar, 
le puteam oferi un istoric, unde 
datele arată absența opririlor în 
locuri locuibile. Dar nimeni nu a 
întrebat despre dovadă. Nu le-a 
păsat nici de faptul că sunt copii 
la bord”, au scris ei pe blog. Din 
fericire, la scurt timp, echipajul 
a găsit o insulă nelocuită, unde 
a reușit să găsească apă, nuci 
de cocos și alte fructe.

Sânziana Buruiană s-a mutat cu 
familia în Budapesta

Sânziana Buruiană a anunțat recent că s-a 
mutat din țară și că s-a stabilit cu familia în Buda-
pesta. Cu ani în urmă, Sânziana Buruiană era una 
dintre cele mai apreciate asistente TV și era mai 
mereu invitată în cadrul a diferite emisiuni. Însă, 
după ce a devenit mamă, a început să aibă mai 
puține apariții. Recent, Sânziana Buruiană și soțul 
ei au decis să părăsească România și s-au mutat 
în Budapesta. Vedeta ar fi primit o ofertă de la o 
televiziune din țara gazdă și ar câștiga foarte bine, 
pentru un program scurt de lucru, relatează protv.
ro. “Îi mulţumesc lui Dumnezeu că El nu mă lasă 
niciodată pentru sufletul meu bun. (..) Am primit 
oferta de a prezenta emisiuni de teleshopping la 
Budapesta. Am acum un salariu dublu faţă de cel 
din ţară şi să lucrez o singură oră pe zi!”, a decla-
rat ea. 

Bărbatul care își ține brațul drept 
ridicat de peste 45 de ani

Amar Bharati se plimbă cu mâna dreaptă ridicată de zeci de 
ani, iar brațul său s-a atrofiat. Sunt peste 45 de ani de când Amar 
Bharati, bărbat căsătorit, cu trei copii, care lucra într-o bancă, a de-
cis să renunțe la viața sa în numele păcii, acesta fiind și motivul 
pentru care stă de atâția ani cu brațul drept ridicat, relatează protv.
ro. El a decis să se dedice unei zeități hinduse numite Shiva și, în 
încercarea de a-și arăta devotamentul, i-a venit ideea de a-și ridica 
brațul și de a-l menține astfel. ”Nu cer mare lucru. De ce ne luptăm 
între noi, de ce există atâta ură și dușmănie între noi? Vreau ca toți 
indienii să trăiască în pace”, a spus bărbatul, potrivit dailystar.co.uk. 
Bărbatul a mai declarat că, în primii doi ani, durerea de braț a fost 
insuportabilă, apoi, încet, încet, a început să nu mai simtă nimic.
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Biroul Romån de Audit
al Tirajelor a eliberat
Certificatul de Audit

pentru ziarul "Rena[terea 
b`n`]ean`" \n confor-
mitate cu Standardele 
Interna]ionale de Audit.

Uniunea Europeană sancţionează o firmă 
militară rusească

Uniunea Europeană a impus, luni, sancţiuni 
împotriva companiei de securitate rusești Wag-
ner Group şi a trei indivizi, din cauza activităţilor 
militare clandestine efectuate în Ucraina, Siria şi 
Libia şi în ţări din Africa. “Uniunea Europeană ră-
mâne profund preocupată de încălcările drepturi-
lor omului şi de abuzurile comise în diverse părţi 
ale lumii, precum acte de tortură şi de cruzime, 
tratamente inumane şi degradante sau aplicarea 
de pedepse, execuţii extrajudiciare, execuţii su-
mare sau arbitrare, comise în Ucraina, Siria, Libia, 
Republica Centrafricană, Sudan şi Mozambic de 
către Wagner Group, o entitate militară privată cu 
sediul în Rusia. În acest context, trei persoane şi 

o entitate trebuie incluse pe lista persoanelor fizi-
ce, persoanelor juridice şi organismelor vizate de 
măsuri restrictive”, anunţă Consiliul Uniunii Euro-
pene, conform Deciziei 2197/2021, adoptată luni. 
În afară de Wagner Group, sancţiunile îi vizează 
pe Dimitriy Utkin, un fost ofiţer al Serviciului rus de 
informaţii militare (GRU) care este fondatorul fir-
mei de securitate, precum şi pe alţi doi colabora-
tori, Stanislav Dychko şi Valery Zakharov, acesta 
din urmă fiind un fost ofiţer al Serviciului Federal 
de Securitate (FSB). Sancţiunile au fost decise în 
contextul în care Uniunea Europeană este preo-
cupată de activităţile militare ruse în apropierea 
Ucrainei.

Proteste în Letonia
Mai multe mii de persoane s-au adunat luni la Riga pentru a pro-

testa împotriva guvernului şi a măsurilor anti-COVID-19, cel puţin 
un ofiţer de poliţie fiind rănit. “Vom relua puterea!”, a scandat mulţi-
mea în timp ce poliţia încerca să calmeze protestul care, în actualul 
regim al situaţiei de urgenţă, nu era legal, fiind permise doar întruniri 
de cel mult 20 de persoane. “Guvernul continuă să impună şi să 
schimbe regulile anti-COVID (...), dar situaţia nu se îmbunătăţeşte, 
ceea ce ridică întrebarea dacă oficialii ştiu cu adevărat ce fac”, a de-
clarat unul dintre protestatari pentru AFP. Oamenii au protestat, de 
asemenea, şi împotriva preşedintelui Egils Levits, bănuit că a folosit 
bani publici pentru a-şi dota reşedinţa cu un pian considerat foarte 
scump. Protestatarii au adus mai multe piane la miting, intenţionând 
să le ofere drept “cadou preşedintelui Levits”. Un poliţist a fost rănit 
de un pian şi patru protestatari au fost arestaţi.

O maşină cu migranţi  
s-a izbit de o casă,  
în Ungaria

Şapte persoane au murit şi patru au fost rănite după ce o maşi-
nă cu numere de înmatriculare sârbești care transporta migranţi s-a 
izbit de o casă luni seară în Ungaria, informează poliţia. Accidentul 

s-a produs după ce şoferul autovehiculului a refuzat să oprească la 
un control al poliţiei în oraşul Morahalom, în apropiere de graniţa cu 
Serbia. Poliţia a precizat că şoferul a fost reţinut şi că împotriva sa 
vor fi deschise dosare penale pentru trafic de persoane şi pentru 
producerea unui accident soldat cu victime.

China a detectat primul caz  
de Omicron

China a detectat primul caz de variantă de 
coronavirus Omicron din zona continentală, ceea 
ce reprezintă o nouă provocare pentru strategia 
țării “zero-Covid” în perspectiva Jocurilor Olimpi-
ce de iarnă de la Beijing, scrie CNN. Autoritățile 
sanitare din orașul portuar Tianjin, situat în nordul 

țării, au reușit să identifice și să izoleze purtătorul 
variantei - un călător care a sosit din străinătate 
la 9 decembrie, înainte ca acesta să pătrundă în 
comunitate, a anunțat presa de stat. Persoana in-
fectată a fost identificată inițial ca fiind un purtător 

asimptomatic. Secvențierea ulterioară a genomu-
lui, analizată de Centrul chinez pentru controlul 
și prevenirea bolilor, a confirmat că era vorba de 
varianta Omicron. Omul este acum tratat în izo-
lare în spital, a precizat raportul, fără a oferi alte 
detalii. Varianta Omicron, care se răspândește 
rapid, a stârnit alarme în întreaga lume, determi-
nând guvernele să impună restricții de călătorie. 
Varianta a fost raportată în peste 50 de țări de 
când a fost detectată pentru prima dată, în Africa 
de Sud, la sfârșitul lunii trecute. Experții chinezi în 
domeniul sănătății publice și mass-media de stat 
și-au exprimat anterior încrederea în capacitatea 
țării de a aborda noua variantă, citând măsurile 
stricte de control la frontieră ale Chinei și capaci-
tatea acesteia de a identifica și izola rapid cazu-
rile infectate și contactele apropiate ale acestora. 
În China, toate persoanele care sosesc în străi-
nătate trebuie să fie testate pentru Covid înainte 
de a părăsi aeroportul, urmate de cel puțin două 
săptămâni de carantină centralizată. Aceasta este 
adesea urmată de o altă perioadă lungă de izolare 
la domiciliu.

Cutremur în Indonezia
Un seism cu magnitudinea 

7,3 s-a produs ieri în estul Indo-
neziei provocând scene de pa-
nică în rândul rezidenţilor, care 
şi-au părăsit în grabă locuinţele, 
însă o alertă de tsunami emisă 
iniţial a fost ulterior ridicată. Nu 
au fost semnalate victime sau 
pagube materiale importante 
până la această oră în regiuni-
le unde a fost resimţit seismul, 
dar autorităţile au făcut apel la 

prudenţă. Seismul, la o adân-
cime de 18,5 kilometri, a avut 
loc la ora 03:20 GMT la nord 
de Insula Flores, în marea cu 
acelaşi nume, la circa 100 de 
kilometri de oraşul Maumere, 

potrivit Serviciului de prospec-
tare geologică al Statelor Unite 
(USGS). ‘’Eram pe un câmp. 
Oamenii, panicaţi, au început 
să o ia la fugă. Încă mi-e frică’’, 
a povestit Nuraini, un locuitori 
din Insula Adonara, din regi-
unea Flores Est. ‘’În regiunile 
cele mai apropiate de epicentru 
(...), nu s-au produs pagube’’, 
a declarat pentru Metro TV An-
tonius Hubertus Gege Hadjon, 

responsabil al districtului Flo-
res Est. Dar ‘’când s-a produs 
cutremurul, toată lumea a fugit 
din locuinţe’’. Primele imagini 
obţinute din regiunea afectată 
arată indonezieni părăsindu-şi 

în grabă locuinţele, precum şi 
ambuteiaje de motociclete şi 
vehicule îndreptându-se spre 
regiunile mai înalte. ‘’Eram la 
telefon când s-a produs seis-
mul. L-am resimţit timp de 30 
de secunde. A fost puternic’’, a 
povestit Alwan, un locuitor din 
Buton, din sud-estul Insulei Su-
lawesi. Centrul de alertă pentru 
tsunami din Oceanul Pacific, cu 
sediul la Honolulu, a precizat că 
nu mai există risc de tsunami. 
Iniţial, avertizase asupra riscului 
valurilor periculoase de-a lungul 
unei regiuni de coastă pe o rază 
de 1.000 de kilometri în jurul 
epicentrului. Arhipelagul a ră-
mas marcat de seismul produs 
în 26 decembrie 2004, cu mag-
nitudinea 9,1, în largul coastelor 
insulei Sumatra, care a provocat 
un tsunami gigantic şi a dus la 
moartea a 220.000 de persoane 
din regiune, dintre care 170.000 
de victime din Indonezia. În ia-
nuarie, circa 100 de persoane 
şi-au pierdut viaţa în urma unui 
seism cu magnitudinea 6,2 pro-
dus pe Insula Sulawesi, care a 
dărâmat numeroase construcţii 
din oraşul de coastă Mamuju.

Explozie cu zeci de 
morți în Haiti 

Cel puţin 50 de persoane au murit, iar altele au fost rănite, după 
explozia unei cisterne care transporta benzină, în Haiti, conform 
noului bilanţ, anunţat de un oficial local. Explozia a avut loc ieri în 
oraşul Cap-Haitien. “Am constatat la faţa locului între 50 şi 54 de 
persoane decedate în urma arsurilor grave. Este imposibil să fie 
identificate”, a declarat Patrick Almonor, un membru al Consiliului 
Municipal din oraşul Cap-Haitien, citat de cotidianul Le Figaro. “Ex-
plozia s-a produs în timp ce în jurul autocisternei erau zeci de per-
soane care încercau să se aprovizioneze cu benzină”, a precizat 
Patrick Almonor. Aproximativ 20 de clădiri au luat foc în urma ex-
ploziei, iar bilanţul victimelor ar putea creşte. Zeci de persoane sunt 
spitalizate, multe fiind în stare gravă. “Suntem depăşiţi de situaţie, 
avem nevoie urgentă de materiale medicale”, a declarat un medic 
local, Calhil Turenne, citat de publicaţia Le Nouvelliste. 
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