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Ce-au servit craiovenii de 1 Decembrie:

Sarmale naţionale, învelite în
mesaje electorale

Ziua Naţională a României a trezit spiritul patriotic în craioveni.
În ciuda gradelor cu minus indicate de termometru, mulţi dintre
locuitorii Băniei şi-au pus cojoacele de iarnă şi au ieşit cu mic, cu
mare, în număr de câteva sute, în Piaţa A.I. Cuza, pentru a
participa, alături de oficialităţi, la ceremonia organizată în cinstea
zilei de 1 Decembrie. Pentru lecţia lor de patriotism au fost
răsplătiţi cu cocarde tricolore, steaguri, o paradă
militară bine organizată, dar şi cu eşarfe de
partid care au defilat, nou-nouţe, la gâturile
politicienilor noştri. După “repriza”
solemnă, a urmat pomana cu sarmale şi
fasole, care i-a
îmbiat şi pe cei
mai friguroşi
dintre participanţi.

 Politicienii au confiscat ziua de 1 Decembrie...
Studenţii timoceni, alungaţi de la depunerea de coroane
 Senatorul Mario Ovidiu Oprea :
“La mulţi ani România, la mulţi ani români, oriunde vaţi afla!”
 1 Decembrie, sărbătorit la Colegiul „Carol I”
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Când memoria
e scurtă
şi inteligenţa
îndoielnică
La ultima şedinţă a Consiliului
Judeţean Dolj, consilierii PDL s-au
dorit, ca şi în alte împrejurări, un
„comando” pregătit de diversiune.
Erau mai puţini la număr, datorită
unor absenţe mai mult sau mai puţin justificate, ceea ce nu prea interesează, dar determinaţi, sticlele cu kerosen „incendiate” urmând
a fi aruncate de consilierul judeţean Cosmin Roşulescu, avocat de
profesie, bănuit, la sediul partidului, a mai şti şi ceva carte. Iluzie
deplină. Ce-a spus, între altele,
Cosmin Roşulescu, purtătorul de
vorbe a aripii pedeliste?
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Răsfoind pagini
din istoria
comunei Cârcea...

Corupţia
accentuează
criza zonei euro
Corupţia accentuează criza datoriilor în Europa , estimează
Transparency International, care
subliniază slaba poziţie a Italiei şi
Greciei, în raportul anual publicat
joi. Potrivit organizaţiei menţionate, dificultăţile economice care traversează zona euro se datorează,
parţial, incapacităţii autorităţilor
publice de a lupta împotriva corupţiei şi evaziunii fiscale, care se
află printre principalele cauze ale
crizei, se mai arată în raport. Pe o
scară de la zero la zece (zero fiind
nivelul perceput ca maximum al
corupţiei), Italia a primit nota 3,9,
iar Grecia nota 3,4...
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Alexandru
Tocilescu –
nu doar un artist,
ci şi un mod
de a face teatru...
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 30 noiembrie 2011-anunþat de BNR
1 EURO ........................... 4,3539 ............. 43539
1 lirã sterlinã..........................5,0988.......................50988

A murit Andrei Blaier
Regizorul ºi scenaristul român
Andrei Blaier a încetat din viaþã
ieri, la vârsta de 78 de ani, în
locuinþa sa, dupã o lungã ºi grea
suferinþã. Sicriul cu trupul
neînsufleþit al regizorului va fi
depus, astãzi, la capela Cimitirului Bellu Catolic, ceremonia de
înmormântare urmând sã aibã
loc, mâine, de la ora 12.00.
Potrivit apropiaþilor sãi, cei care
vor dori sã-ºi ia rãmas bun de la
Andrei Blaier o vor putea face
începând de astãzi, de la ora
14.00. Andrei Blaier a fost mai
mult decât un regizor ºi un
scenarist, el fiind renumit atât
pentru creaþiile sale, la care a
colaborat de-a lungul anilor cu
nume mari ale cinematografiei,
cât ºi pentru activitatea sa de
profesor universitar, care a
format noi generaþii de regizori
de film ºi televiziune.

Directorii SPP ºi STS, avansaþi
în grad de preºedinte

Directorii SPP ºi STS, Lucian
Pahonþu ºi Marcel Opriº, au fost
înaintaþi, miercuri, în grad de
preºedintele Traian Bãsescu, pe
lista decretelor de avansare
semnate de ºeful statului figurând ºi numele lui Ilie Botoº,
director general adjunct al
Direcþiei Generale de Informaþii
a Armatei. Atât Pahonþu, cât ºi
Opriº, au fost înaintaþi la gradul
de general cu patru stele. ªi
secretarul CSAT, Ioan Opriºor, a
fost înaintat în gradul de general
cu patru stele. Tot miercuri, au
fost înaintaþi în grad ºi mai mulþi
oficiali din MAI, deºi ºeful
statului a criticat în mai multe
rânduri Poliþia ºi a renunþat,
pentru aproape un an, la serviciile instituþiei, dupã un miting al
poliþiºtilor din septembrie 2010.
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Bãsescu – baie de mulþime
la Bucureºti, Boc – huiduit la Alba Iulia
Preºedintele Traian Bãsescu a fost prezent, ieri, la parada militarã
de la Arcul de Triumf din Capitalã, la care au asistat aproximativ 7.000
de persoane, aproape de trei ori mai mult decât în anii trecuþi, transmite
Mediafax. Dupã încheierea paradei, ºeful statului a plecat de la tribuna
oficialã cãtre maºina prezidenþialã, s-a urcat, însã dupã câþiva metri
autoturismul a oprit, iar acesta a coborât ºi s-a îndreptat spre mulþime.
A dat mâna cu zeci de persoane, dar au fost ºi oameni care i-au adresat
reproºuri ºi l-au huiduit. Dupã câteva minute, Bãsescu a urcat iar în
maºinã, însã doar pentru a traversa Piaþa Arcului de Triumf, dupã care
a coborît din nou pentru a da mâna cu oamenii. La un moment dat, o
femeie i-a urat preºedintelui „La mulþi ani ºi sãnãtate!”, iar acesta i-a
rãspuns: „Doamnã, La mulþi ani, sãnãtate ºi putere, cã dumneavoastrã
vã e greu, nu mie”. Odatã aceastã a doua baie de mulþime încheiatã,
înainte de a pleca, Traian Bãsescu a declarat cã acum este un moment
aproape la fel de greu ca în urmã cu 93 de ani: „De 1 Decembrie s-au
întâmplat lucruri extraordinare în România acum 93 de ani, însã acum
este un moment aproape la fel de greu, cã aºa este situaþia peste tot în
lume. Ar trebui sã fim cel puþin la fel de tari”. La ceremoniile de la Arcul
de Triumf au mai fost prezenþi miniºtrii Gabriel Oprea, Daniel Funeriu,
Cãtãlin Predoiu, Elena Udrea, ºi preºedintele Senatului, Vasile Blaga.
Premierul Emil Boc a fost la Alba Iulia, iar în momentul în care a
depus o coroanã de flori la statuia lui Mihai Viteazul a fost huiduit de mai
multe persoane din mulþime, care au strigat „Hoþii”. În paralel, câteva
zeci de membri ai PDL au încercat sã acopere huiduielile, strigând „România, România”, iar unii dintre aceºtia s-au îndreptat spre cei care
huiduiau, spunându-le sã înceteze: „Terminaþi mãi nesimþiþilor”. ªi reprezentanþii PDL au fost huiduiþi în momentul în care au depus o coroanã de flori. La manifestãrile de la Alba Iulia au participat aproximativ
2.000 de persoane, între care ministrul Administraþiei ºi Internelor, Traian Igaº, liderii USL, Crin Antonescu, Victor Ponta ºi Daniel Constantin,
fostul premier Adrian Nãstase, ministrul Agriculturii, Valeriu Tabãrã, ºi
primarul din Chiºinãu, Dorin Chirtoacã. Dupã ceremonialul militar-religios a urmat primirea soliilor din Cetãþile de Scaun ale Unirii, moment în
care delegaþia PSD, în frunte cu liderul Victor Ponta, a pãrãsit Sala
Unirii, dupã ce edilul municipiului, Mircea Hava, a afirmat cã „unii au
venit la Alba Iulia doar ca sã fie vãzuþi”.

Liderii USL, Victor Ponta, Crin Antonescu ºi Daniel Constantin,
au preferat sã-ºi transmitã mesajul de 1 Decembrie prin intermediul unui
comunicat de presã, în care apreciazã cã românii „sunt oameni cu credinþã în Dumnezeu, obiºnuiþi sã ierte multe, chiar ºi prostia sau ignoranþa,
dar nu-i uitã niciodatã pe cei care le fac rãu cu asprime ºi brutalitate ()”.
Europarlamentarul Laszlo Tokes a deplâns ieri faptul cã maghiarii
din România nu au autonomie ºi universitate de stat în limba maternã,
într-un mesaj transmis de 1 Decembrie: „Nu doresc, dupã scurgerea
unui timp atât de îndelungat, sã redeschid vechi dispute istorice, teritoriale, însã trebuie sã-mi ridic cuvântul în apãrarea drepturilor umane ºi
comunitare ale maghiarilor ajunºi în þãri strãine împotriva voinþei lor.(...)
Este inadmisibil ºi intolerabil ºi faptul cã, în Transilvania aparþinând
României, în þara noastrã natalã, la universitatea noastrã, odinioarã maghiarã, din Târgu Mureº, noi, maghiarii, azi, nu mai putem avea nici
mãcar secþie maghiarã de sine stãtãtoare”.

Adoptarea tacitã a legilor
a devenit o obiºnuinþã la Senat

„UDMR sã meargã
în opoziþie ºi PDL la DNA”

Sute de legi au trecut de Senat, în ultimele luni, prin adoptare tacitã (care intervine automat, dupã 45, respective 60
de zile de la primirea proiectelor spre dezbatere), procedeu
instituit pentru a garanta fluenþã legislativã în cazuri excepþionale de blocaj, dar care
pare cã a devenit, pentru senatori, una din procedurile
obiºnuite prin care actele normative ajung la Camera Deputaþilor. Adoptarea tacitã presupune cã un act normativ este
considerat adoptat la expirarea
termenului de 45 sau 60 de zile
fãrã a beneficia de dezbateri
care sã ducã la eliminarea deficienþelor, de amendamente
care sã îmbunãtãþeascã prevederile legislative ºi de votul
care sã certifice voinþa politicã a unei majoritãþi. Discuþiile
interminable ºi pauzele dese
„pentru consultãri”, cerute fie
de opoziþie, fie de putere, au
fãcut ca multe dintre iniþiativele aflate pe masa de lucru a
senatorilor sã fie transmise,
fãrã a fi discutate ºi votate, la

Camera Deputaþilor, for decizional. Este cazul atât al unor
proiecte ce conþin prevederi
de-a dreptul hilare, cât ºi al
unora cu impact important,
economic sau social, cum este
cazul Legii asistenþei sociale,
adoptatã tacit din cauza blocajului politic din Senat. Un record în ceea ce priveºte iniþiativele adoptate tacit de Senat a
fost înregistrat marþi, când
noul preºedinte al acestei Camere, Vasile Blaga, ºi-a început mandatul anunþând cã 59
de proiecte sunt considerate
adoptate de Senat, fiind transmise la Camera Deputaþilor în
forma iniþiatorilor. Printre iniþiativele legislative adoptate tacit se aflã cele care prevãd castrarea chimicã a pedofililor
condamnaþi pentru circumstanþe agravante de abuz sexual, o propunere legislativã
referitoare la declararea zilei de
10 mai, Ziua Independenþei, ca
zi de sãrbãtoare naþionalã ºi
alta referitoare la declararea
Zilei mondiale a sãnãtãþii drept
zi de doliu naþional.

Preºedintele PSD, Victor
Ponta, a declarat, miercuri, la
Cluj-Napoca, la lansarea „Angajamentului pentru România”, cã
în locul celor de la putere, USL
va pune „un tricolor” care sã îi
uneascã pe români: roºu de la
PSD, galben de la PNL ºi albastru de la PC. „Vreau sã ne angajãm cã, pe lângã aceste culori, nu
vor apãrea alte culori care au fã-

cut rãu României, nici portocaliul minciunii ºi corupþiei, nu va
fi nici negrul celor care ne-au trãdat pentru grade militare nemeritate (n.r. – referire la UNPR ºi
ministrul Gabriel Oprea). Nu cred
cã dupã 2012 trebuie sã fie nici
culoarea verde a UDMR. Existã
douã cãi: UDMR sã meargã în
opoziþie ºi PDL la DNA”, a subliniat preºedintele PSD.

Ziua Naþionalã a României a provocat
un scandal în parlamentul de la Chiºinãu
De Ziua Naþionalã a României, la Chiºinãu a izbucnit un
scandal în Parlament. Aleºii din
Republica Moldova s-au certat
ºi s-au insultat reciproc dupã ce
grupurile parlamentare liberal ºi
liberal-democrat au prezentat un
mesaj de felicitare de Ziua Naþionalã a României. Deputaþii
comuniºti au denunþat aceste
felicitãri, catalogându-le drept
antistatale ºi naziste. „Este lipsã de respect faþã de poporul
moldovenesc. Sunt niºte declaraþii antistatale ºi nu aveþi dreptul sã le faceþi în Parlament. Aici
nu este ºedinþã de partid. Ceea
ce faceþi este antidemocratic ºi

antieuropean. Impuneþi majoritãþii absolute a populaþiei altã
identitate”, a declarat comunistul Eduard Muºuc. În paralel cu
cearta din Parlament, aripa tânãrã a Partidului Liberal a depus flori la monumentul lui ªtefan cel Mare din centrul Chiºinãului ºi a împãrþit panglici tricolore trecãtorilor. „Am decis
sã prindem la pieptul tinerilor
aceastã panglicã tricolorã în
semn de ataºament faþã de valorile româneºti, poporul român, ºi dorim sã sporim vizibilitatea sãrbãtorii”, a explicat vicepreºedintele organizaþiei de tineret a formaþiunii, Ion Bargan.
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Când memoria e scurtă
şi inteligenţa îndoielnică
MIRCEA CANŢĂR
La ultima şedinţă a Consiliului Judeţean
Dolj, consilierii PDL s-au dorit, ca şi în alte
împrejurări, un „comando” pregătit de diversiune. Erau mai puţini la număr, datorită
unor absenţe mai mult sau mai puţin justificate, ceea ce nu prea interesează, dar determinaţi, sticlele cu kerosen „incendiate” urmând a fi aruncate de consilierul judeţean
Cosmin Roşulescu, avocat de profesie, bănuit, la sediul partidului, a mai şti şi ceva
carte. Iluzie deplină. Ce-a spus, între altele,
Cosmin Roşulescu, purtătorul de vorbe al
aripii pedeliste? Nimic altceva decât nişte
prostioare rotunde şi reci, ca o lună de iarnă, care demonstrau că are memoria scurtă
şi inteligenţa îndoielnică. Iar sticla de kerosen aruncată era, de fapt, una cu apă chioară. Premisa intervenţiei anunţa un scandal:
din calculele sale, nu se regăsesc circa 100
ha, din cele 233,70 ha atribuite în administrarea Consiliului Judeţean Dolj, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării, cu destinaţia utilitate publi-

că, prin HG nr.311/19 martie 2008. Motiv
îndreptăţit de arţag. Nu există terenuri cu
geometrie variabilă. Suprafaţa respectivă, de
233,70 ha, este intabulată la OCPI şi se regăseşte integral în harta cadastrală, ceea ce
se demonstrase anterior, fiind imposibilă
orice atingere, nu înstrăinare, fără un noian
de formularităţi, cerute imperativ de legislaţia în vigoare. Dacă unui consilier judeţean,
indiferent de apartenenţa politică, lipsit de
studii juridice, o astfel de găunoasă abordare i-ar fi putut fi cauţionată, avocatul Cosmin Roşulescu, bănuit a avea habar de legislaţia în materie, inclusiv de prevederile
Legii 213/1998, cu modificările ulterioare,
privind regimul juridic al terenurilor aparţinând domeniului public al judeţului, nu beneficiază de această clemenţă. În plus, recenta Decizie (nr. 23/17 noiembrie a.c.) a
ÎCCJ, publicată în Monitorul Oficial, vizând
uniformizarea practicii judecătoreşti, instituie definitiv şi irevocabil obligativitatea hotărârii de Guvern în cazul “mişcării” fiecă-

rui hectar de teren din domeniul public. Ce
îşi aduce şi nu îşi aduce aminte locvacele
consilier portocaliu, care se contrazicea la
cinci minute şi nu debita decât prostii, ca o
flaşnetă insolentă, era o chestiune personală. De care ar trebui să se îngrijească. Pe
viitor. La un alt punct de pe ordinea de zi sa introdus, inabil, în discuţie prefectul de
Dolj, Nicolae Giugea, în a cărui logică juridică absenţa a doi consilieri judeţeni de la o
şedinţă, produce efecte, în sensul că hotărârile votate sunt „ilegale”. Mai degrabă „nelegale”. Dar nu subtilităţile semantice ne
omoară. Legea administraţiei publice locale (nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare) precizează expres la articolul 95 (al.1): „Şedinţele consiliului judeţean se desfăşoară legal în prezenţa
majorităţii c onsilie rilor judeţeni în
funcţie”. „Majoritatea” nu este tot una cu
„plenul” şi nu trebuie stăruit prea mult asupra semanticii termenilor invocaţi. A lua distanţă faţă de prevederile exprese ale legii

este dovada unui incalificabil relativism. Să
nu-l numim, totuşi, abuz etic sau scandal.
În acest anost, ca să nu spunem sordid,
climat de dezbatere s-a derulat şi ultima
şedinţă a Consiliului Judeţean Dolj, prin
aportul consistent al comandoului pedelist.
Şi nu e vorba nici măcar de terorism intelectual, ci de rea-credinţă, minciună servită ca adevăr, meschinării şi orbiri. Dar peste
întreaga desfăşurare a ostilităţilor s-a detaşat „somnolenţa” consilierilor social-democraţi şi liberali, unii veniţi la şedinţă, după
toate aparenţele, din cauza frigului de afară. Neapărându-şi, cu argumente, se subînţelege, propriile hotărâri, votate anterior,
moţăind realmente în fotolii, cu ochii la
cadranele ceasurilor, s-au poziţionat, încă
o dată, în zona suficienţei. Ori plezirismul
unora dintre ei, componenta de retractivitate, sunt, de acum, scandaloase, şi retragerea din acest organism democratic, cu
rostul său, ar fi chiar un lucru înţelept.
Poate singurul.

Sărbători cu cetină alb-albastră
pentru craioveni
Autorităţile locale s-au ţinut de cuvânt
şi au inaugurat, în ajunul Zilei Naţionale, iluminatul de sărbători. După o numărătoare la secunde, centrul oraşului
a fost inundat de o ploaie de luminiţe albalbastre, marca Luxten, care au luminat
Edilii au pregătit o inaugurare ca
la carte pentru aprinderea iluminatului de sărbători. În lipsa patinoarului artificial, de pe gheaţa căruia
se anunţa deschiderea sărbătorilor
de iarnă pentru craioveni, autorităţile au recurs la clasica metodă a

pereţii clădirilor, copacii şi chiar fântânile arteziene ale primarului. Noul
decor al acestui an, prezentat în premieră, poate fi admirat mult timp de acum
încolo în Piaţa Prefecturii, acolo unde
s-a deschis şi Orăşelul Copiilor.

care şi-ar fi abandonat orice proiect numai să nu piardă acest eveniment, autorităţile au decis să-i mai
aştepte puţin pe aceşti eventuali
întârziaţi. Cum minutele treceau,
gerul strângea obrajii, iar semiîntunericul care urma să fie spart de

suspansului, regizorul serii a hotărât să includă în program celebra
numărătoare inversă pe care o auzim, o dată în an, în noaptea de
Revelion. “Să numărăm cu toţii”,
au îndemnat organizatorii, vizibil
cuprinşi de nerăbdare. După expirarea celor zece secunde, în aplauzele admiratorilor, mulţi dintre ei
funcţionari la datorie, Piaţa Prefecturii, strada “Unirii”, strada “Popa
Şapcă”, strada “Al.I. Cuza”, Primăria Craiova şi brazii din “English
Park” au răspândit toate aceleaşi
două culori. “Vreau ca, în acest an,
Craiova să rivalizeze cu marile oraşe ale Europei ca frumuseţe. Uitaţi
ce minunăţie este în jur: totul în
alb-albastru, culorile oraşului. Păcat că acum nu mai este şi Universitatea Craiova, dar sper şi îmi doresc ca, în curând, să existe şi un
proiect de revigorare a fotbalului”,
a comentat primarul Antonie Solomon surpriza oferită craiovenilor.

În căutarea
unui autentic decor de poveste
număratului secundelor. Înarmaţi
cu un microfon şi inundaţi de semiîntuneric, reprezentanţii Primăriei Craiova au ieşit, miercuri seara, în ajunul Zilei Naţionale, în Piaţa Prefecturii, pentru a incendia,
într-un mod plăcut, zona. Fiindcă
în piaţă mai erau destul de multe
locuri în picioare pentru curioşii

lumini devenea tot mai gros, autorităţile au decis, în sfârşit, să lanseze în eter surpriza.

Bănia rivalizează, în aceste zile,
cu marile oraşe din Europa
Ca la orice mare eveniment, lansarea luminiţelor de sărbători s-a
făcut cu tam-tam. Pentru a lăsa loc

Aceleaşi două culori cu care
Bănia vrea să bată recordul la frumuseţea sărbătorilor pot fi admirate şi în bradul falnic, aşezat, ca
în fiecare an, în Piaţa Prefecturii. Tot aici, municipalitatea a înghesuit un mini-orăşel al copiilor,
care este reprezentat de tiribombe, carusele şi un trenuleţ care îi
vor bucura pe cei mai mici dintre vizitatori. Cetina naturală a

bradului uriaş, precum şi lemnul
căsuţelor care au fost aliniate în
Piaţa Prefecturii şi care vor fi
deschise, rând pe rând, în aceste
zile, sunt, totuşi, câteva detalii
care pot fi găsite de cei care au
pornit în căutarea unui autentic
decor de poveste. Dichisite cu
ghirlande verzi, căbănuţele vor
oferi, în scurt timp, bunătăţile şi
aromele de scorţişoară sau vin

fiert, atât de căutate de vizitatori în aceste zile de sărbătoare.
Cât priveşte sosirea lui Moş Crăciun, autorităţile nu mai ştiu nimic de acest eveniment-surpriză, promiţând o întâlnire sigură
cu spiriduşii acestuia, grupuri de
copii deosebit de talentaţi care
vor cânta şi vor dansa în preajma sărbătorilor.
LAURA MOŢÎRLICHE

4 / cuvântul libertãþii

special

vineri, 2 decembrie 2011
Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Ce-au servit craiovenii de 1 Decembrie:

Sarmale
Sarmale naþionale,
naþionale, învelite
învelite
în
în mesaje
mesaje electorale
electorale
iua N
aţională a R
omâniei a
Naţională
României
Z
trezit spiritul patriotic în craioveni. În ciuda gradelor cu minus
indicate de termometru, mulţi dintre locuitorii Băniei şi-au pus cojoacele de iarnă şi au ieşit cu mic,
cu mare, în număr de câteva sute,
în Piaţa A.I. Cuza, pentru a participa, alături de oficialităţi, la ceremonia organizată în cinstea zi-

lei de 1 Decembrie. Pentru lecţia
tism au ffos
os
plătiţi
patriotism
ostt răs
răsplătiţi
lor de patrio
cu cocarde tricolore, steaguri, o paradă militară bine organizată, dar
şi cu eşar
tid car
ieşarffe de par
partid
care
defie au def
lat, nou-nouţe, la gâturile politicienilor noştri. După “repriza” solemnă, a urmat pomana cu sarmale şi
fasole, care i-a îmbiat şi pe cei mai
friguroşi dintre participanţi.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Imnul Naþional al României, intonat rãsunãtor de soldaþi ºi murmurat în barbã de sutele de participanþi rebegiþi de frig, a deschis
manifestãrile de
ieri, fiind urmat de
serviciul religios
pentru cinstirea
eroilor patriei, oficiat de un sobor de
preoþi. Au urmat
discursurile autoritãþilor, care au
vorbit despre însemnãtatea Zilei
Naþionale a României ºi le-au amintit craiovenilor cã
datoritã eroilor
care ºi-au sacrificat viaþa, ne sãrbãtorim astãzi patria.

“România s-a afirmat
ca una dintre cele mai
statornice ºi stabile þãri”

<<Iubiþi compatrioþi, în acest
cadru solemn prilejuit de manifestarea zilei naþionale a României vã
rog sã-mi permiteþi sã adresez cele
mai alese ºi curate gânduri distinºilor participanþi la aceastã adunare ºi tuturor doljenilor. În urmã cu
93 de ani, înaintaºii noºtri au fãurit România pe care noi o sãrbãtorim astãzi. O datã importantã – 1
decembrie 1918, reprezintã pentru
cei care simt româneºte, cel mai
înãlþãtor moment din paginile de
istorie ale poporului nostru – reîntregirea într-un singur trup a tuturor românilor. De la 1 decembrie
1918, ziua în care Adunarea Naþionalã de la Alba Iulia, a proclamat
Unirea tuturor românilor din Moldova, Ardeal ºi Þara Româneascã
într-un singur stindard ºi pânã în
prezent, România s-a afirmat ca
stat european, ca una dintre cele
mai statornice ºi stabile þãri. Trebuie sã spunem cât mai rãspicat
cã nu am fi putut sã ne aflãm astãzi, aici, sã înãlþãm 93 de ani de
existenþã ºi recunoaºtere statalã,
fãrã vãrsãrile de sânge ale bravilor
ostaºilor români care au plãtit cu
propria viaþã întregirea spiritualã a
þãrii noastre. Pe lângã memorabilele succese militare ale soldaþilor
români în timpul primului Rãzboi
Mondial care a condus în cele din
urmã la eliberarea teritoriilor româneºti – Ardealul, Bucovina ºi Basarabia, Marea Unirea a reprezentat

ºi o manifestare de voinþã a întregii noastre naþiuni, care, în pofida
tuturor înþelegerilor ºi negocierilor
politice ale membrilor puterii a reu-

nale ºi un sincer “La mulþi ani!”
>>, le-a transmit preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, tuturor craiovenilor care au luat
parte la eveniment.

Solomon: “Poþi smulge
omul din þara lui, dar nu
poþi smulge þara din om”

ºit sã-ºi atingã scopul ºi dezideratele naþionale. Marea Unire de la 1
decembrie a oferit românilor ºansa
de a-ºi regãsi conºtiinþa unitãþii de
origine, de limbã ºi credinþã. În calitate de preºedinte al Consiliului
Judeþean Dolj, doresc sã transmit
tuturor craiovenilor ºi doljenilor,
cele mai sincere urãri de sãnãtate,
prosperitate ºi împliniri profesio-

C

Primarul Craiovei, Antonie Solomon, le-a vorbit participanþilor despre
adevãratul patriotism pe
care fiecare trebuie sã-l
poarte în inimã: <<Dragostea de þarã nu se declarã doar în timpul manifestaþiilor publice, iubirea
de patrie trebuie sã se
manifeste prin fapte, tot
timpul cât existãm. Respectul pentru marile valori nu se
face public doar cu ocazia zilei
naþionale, acest respect trebuie sã
fie perpetuu. Dreptul de a fi toþi
românii într-un singur stat nu vine
odatã cu rãzboaiele sau tratatele.
Etnice au fost graniþele noastre nu
politice sau strategice, de aceea am
crezut cã trebuie sã fie eterne. În
centrul uniunii sociale româneºti se

a de fiecare datã, la astfel de manifestãri, politicienii s-au înghesuit sã defileze în faþa electoratului cu care se vor întâlni anul
viitor. Nu mai puþin de opt partide ºi tot atâtea instituþii publice au fost
vãzute depunând coroane de flori la statuia domnitorului A.I. Cuza. Sub
privirile sutelor de craioveni, lista a fost deschisã de reprezentanþii PDL
Dolj care au avut cea mai stufoasã delegaþie. În marea de fulare portocalii
care au strãlucit nou-nouþe la gâturile pedeliºtilor, nu a fost vãzut însã
primarul Antonie Solomon, grupul fiind condus de cãtre cei doi viceprimari, Mãrinicã Dincã ºi Teodor Sas. La câteva minute, figura edilului din
Bãnie a apãrut în rândul membrilor UNPR Dolj care ºi-au etalat pentru
prima datã, într-o manifestare publicã, recuzita de partid, adicã eºarfele
alb-roºii. O micã surprizã a fost oferitã apoi ºi de cãtre delegaþia Primãriei
Craiova, din care a lipsit, de aceastã datã, viceprimarul Mãrinicã Dincã.
Neînþelegerile din ultimul timp l-au fãcut pe acesta sã nu i se alãture
ºefului nici în public, preferând sã-l urmãreascã de departe ºi sã se alãture doar colegilor din Consiliul Local Municipal.

distinge capitala Olteniei, Craiova
noastrã cea de zi cu zi. Craiova –
filã de legendã, filã a Istoriei României, templu al învãþãmântului al
culturii, comandament al Armatei
Române, un loc unde sculptorul
Constantin Brâncuºi s-a nãscut a
doua oarã, locul de unde românul
Jean Negulescu a plecat sã cucereascã cetatea filmului american.
Poþi smulge omul din þara lui, dar
nu poþi smulge þara din om >>.
La rândul sãu, prefectul de Dolj,
Nicolae Giugea, le-a transmis craiovenilor cã, este timpul sã se gândeascã “la ceea ce
ne uneºte ºi mai
puþin la ceea ce ne
desparte”: “Evoluþia naþiunii române a fost marcatã,
în momentele cheie, de sentimentul
de unitate, liant
care a fãcut sã devinã posibile marile
proiecte naþionale.
Realitatea ultimilor
ani, deºi diferitã din punct de vedere istoric, ne aratã cã trãim unul
dintre momentele cheie, în care
avem nevoie de solidaritate ºi efort
comun. Este timpul sã ne gândim,
în primul rând, la ceea ce ne uneºte ºi mai puþin la ceea ce ne desparte, pentru a depãºi dificultãþile
economice actuale”. Avem nevoie
de speranþã ºi încredere pentru un
viitor mai bun pentru generaþiile de
astãzi ºi de mâine ºi am convingerea cã sacrificiile românilor nu au
fost în zadar”.

Muzicã ºi voie bunã
în piaþa A.I. Cuza

Cele mai savurate momente ale
zilei de ieri au venit, însã, la final.
Depunerea coroanelor de flori la
statuia domnitorului A.I. Cuza a
fost urmatã de onorurile militare.
Defilarea cu maºinile din dotarea

unitãþilor militare ºi avionul aparþinând Aeroclubului “Oltenia” care
a survolat cerul, au atras privirile
sutelor de craioveni, cei mai încântaþi fiind copiii, care, pe tot parcursul manifestãrilor au fluturat
steagurile în miniaturã. Un alt moment gustat de public a fost ºi spectacolul de muzicã popularã susþinut de Ansamblul Folcloric “Maria
Tãnase” din Craiova, Ansamblul
Folcloric “Ion ªerban” din Iºalniþa, Anasamblul Folcloric “Alunelul”, Ansamblul Folcloric “Crãiþele” ºi Ansamblul Folcloric “Leo-

veanca”. Animaþi de cântecele soliºtilor, craiovenii s-au prins în
hore, pe care le-au lãrgit cât toatã
piaþa. Ospãþul din anii trecuþi s-a
reluat, aºa cã sutele de craioveni
s-au mutat pe Esplanada Teatrului
Naþional “Marin Sorescu”, unde sau aºezat cuminþi la coadã pentru
a prinde o porþie de fasole cu cârnaþi sau sãrmãluþe ºi un pãhãrel cu
vin fiert. Pentru cã meniurile pregãtite de Primãria Craiova au început sã se distribuie încã de la
primele ore, degustãtorii nu ºi-au
mai dat brânci ºi au plecat mulþumiþi acasã, fiecare cu pacheþelul lui.
O parte dintre ei s-au simþit stânjeniþi de gardurile de protecþie puse
de organizatori la corturile cu alimente, comentând cã sãrãcia pe
care o trãim în ultimii ani nu le-a
ºtirbit românilor din bunul simþ.
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Politicienii au confiscat ziua de 1 Decembrie...

Studenþii timoceni,
timoceni, alungaþi
alungaþi
Studenþii
de
de lala depunerea
depunerea de
de coroane
coroane
Ieri, 1 Decembrie 2011, s-au
împlinit 93 de ani de la cel mai frumos eveniment de care a avut parte
aceastã þarã. Un eveniment deosebit, emoþionant, dar ºi determinant
pentru naþia noastrã, ºi asta datoritã inteligenþei clasei politice de
atunci. Pentru noi, românii, aceastã
zi este un moment deosebit ºi ar
trebui, de fiecare datã, sã coborâm în trecut pentru a cãuta acea
simþire de a fi mândru cã suntem
români. Personal, mã aºteaptam,
cel puþin ieri, sã avem o zi naþionalã fãrã politicieni. Dar, din pãcate nu a fost aºa. Copilaºii, aduºi de
pãrinþi sã vadã parada militarã, sã
trãiascã ºi sã simtã româneºte nu
au avut parte de aceste lucruri ºi
asta pentru cã partidele politice au
confiscat ºi semnificaþia zilei de 1
Decembrie. Generaþia tânãrã ºi
veteranii noºtri nu au putut vedea ºi auzi nimic pentru cã, în
loc de parada militarã, au avut
parte de parada fularelor colorate pe care politicienii noºtri de
carton ºi le-au legat la gât, doar
pentru a se evidenþia, asta în
disperarea lor de fi votaþi de acest
popor, pe care tot ei l-au înrobit
în ultimii ani de zile. Este foarte
clar, iar, începând de ieri, mai mult

ca niciodatã, între clasa politicã ºi
restul nu existã o legãturã, o colaborare, un dialog. Prima face regulile, iar societatea le acceptã. Fiecare clasã trãieºte în medii diferite.

Aleksander Najdanovic:
„Atâþia ani am aºteptat
momentul acesta...”

Ceea ce ar fi trebuit sã însemne
reîntregirea neamului românesc sa transformat ieri, în dezbinarea
noastrã, a românilor. Organizatorii
evenimentului, respectiv Prefectura Dolj, a interzis unei delegaþii din
Valea Timocului sã depunã o coroanã de flori ºi asta dupã ce preºedintele Traian Bãsescu a fãcut o
„vizitã istoricã” în zona menþionatã, din Serbia ºi a dat semnalul reîntregiri tuturor românilor. Dar care
reîntregire ?! ”E un mare pãcat, atâ-

þia ani am aºteptat acest moment.
Mereu am dorit sã participãm ºi noi
la un eveniment cu aºa încãrcãturã
istoricã. Am visat asta de când am
fost mici ºi acuma nu ne lasã...Pãcat nu ºtiu ce sã spun. Am înþeles
cã nu lasã asociaþile studenþilor sã
depune coroane” a precizat Aleksander Najdanovic, preºedintele
Asociaþiei Studenþilor Timoceni.
Autoritãþile nu a permis niciunei organizaþii sau asociaþii de studenþi sã
depunã coroane ºi asta pentru cã
nu avem nevoie de tineret, pentru
cã ei ºtiu doar sã alunge tineretul sã
le arate strãinãtatea. Doar acolo
stundeþii noºtri pot sã se manifeste
liber, la ei în þarã nu. Însã, tinerii
timoceni, curajoºi din fire ºi iubitori de pãmânt românesc nu s-au
lãsat, iar spiritul naþional i-a îndemnat ºi au depus ºi ei coroana lor,
dar singuri, la câteva ore mai târziu. Cu toate acestea, gestul lor a
fost atât de românesc ºi i-a pus
pe gânduri pe mulþi dintre noi ...

Cine crede în
destinul României ?

Zilele trecute, ministrul de externe Teodor Baconschi fãcea o
declaraþie de presã referitoare la
semnificaþia zilei de 1 Decembrie:

Mario
Mario Oprea:
Oprea: “La
“La mulþi
mulþi ani
ani România,
România,
la
la mulþi
mulþi ani
ani români,
români, oriunde
oriunde v-aþi
v-aþi afla!”
afla!”
Senatorul PNL Mario Ovidiu
Oprea e de pãrere cã Ziua de 1
Decembrie a devenit “ziua în care
românii se aratã între ei cu degetul”. În opinia liberalului, patriotismul nu se cântãreºte ºi nu se
scrie, ºi nici nu înseamnã “sã împarþi steguleþe ºcolarilor”, iar într-

o þarã ca România, unde mai puþin de 45% din tineri se considerã
patrioþi, singura soluþie ar fi voluntariatul. Oprea mai spune cã
patriotismul nu e “un program deo zi” în care pensionarii sã primeascã taloane cu sume surprizã, sau românii plecaþi în Italia sã
se întoarcã acasã, ci
trebuie sã fie un sentiment pe care sã-l alegem liberi. “1 Decembrie este ziua în care
românii se aratã între
ei cu degetul. Cu siguranþã, dragostea de
þarã, servitã pe cale
bucalã în ºcoli, nu reprezintã ºi nu va reprezenta niciodatã o posibilã însãmânþare cu
patriotism. De altfel,
nimic din ceea ce va fi
impus. Potrivit studiului Institutului Român
pentru Evaluare ºi
Strategie, realizat la începutul acestui an,
45% din tinerii sub 35
de ani se considerã patrioþi într-o mai micã
mãsurã. Rãspunsurile
sunt interesante, prin
comparaþie, cu cele ale
vârstnicilor, care se

considerã patrioþi în proporþie de
73,3%. Nu ºtiu dacã patriotismul
se poate cântãri, împãrþi pe sacoºe sau rescrie în cifre. Dar dacã
ar trebui raportat la România, salvarea lui ar trebui sã vinã în primul rând din ceea ce se numeºte
voluntariat. Nu înseamnã nici pe
departe sã împarþi steguleþe ºcolarilor, ci sã întinzi o punte între
factori cu soluþii. Patriotismul înseamnã nu sã-þi pese mai mult de
propriul cot sau durerea ce l-ar
putea cuprinde, ci de cum doare
spatele întors celor ce au nevoie
de o faþã. “Ar fi minunat sã ne
uitãm din când în când unii la alþii. Dar nu ca sã facem liniºte împreunã. Ci ca sã înþelegem cã patriotismul nu e un program de-o
zi, nu e un poem care se tot miºca în jurul guvernului, departamente sau academii.”, afirmã senatorul PNL, Mario Oprea. De 1
decembrie, nici pensionarii nu primesc taloane cu sume surprizã,
nici românii din Italia nu se întorc
acasã, nici concediaþii nu sunt reprimiþi în funcþie ºi nici cei care
ar trebui sã le pãrãseascã pentru
binele celorlalþi nu pleacã acasã.
La mulþi ani România, la mulþi ani
romani, oriunde v-aþi afla!”, a afirmat senatorul PNL Mario Oprea.
ALINA DRÃGHICI

“De ziua Marii Uniri, urez tuturor
românilor, din þarã ºi din afara graniþelor, sã regãseascã unitatea în
care stã forþa unei mari naþiuni....
România are destin: trebuie doar
sã credem în el, în noi înºine! . Pãi
destinul nostru nu este legat de tineri?! Nu ei sunt speranþa noastrã
?! Cred cã ministrul nostru de Externe la acest destin se referea ?!
Pentru cã, de fapt, problema noastrã este cine crede în destinul României condus de fularele colorate?
Oare nu tocmai ei împiedicã destinul þãrii? Eu le doresc românilor sãºi regãseascã spiritul naþional, demnitatea, puterea de muncã ºi sã scape
de aceste fulare colorate.

Statul român trebuie preþuit ca
unul dintre cele mai statornice

Unirea românilor trebuie înfãþiºatã totdeauna – potrivit adevã-

rului – ca urmarea fireascã a unei
pregãtiri istorice de sute de ani,
în cursul cãrora acest popor de
eroi ºi de mucenici a izbutit sã-ºi
apere cu uimitoare stãruinþã „sãrãcia ºi nevoile ºi neamul”, rãmânând împotriva, tuturor nãvãlirilor barbare ºi vremelnicelor stãpâniri strãine, în cea mai strânsã
legãturã cu pãmântul strãmoºesc
în care, ca într-un liman de mântuire, ºi-a putut adãposti traiul dea lungul vremilor de urgie. Astfel,
statul român, întregit în forma lui
de astãzi, trebuie preþuit ca unul
dintre cele mai statornice, având
temeiuri adânci ºi nezguduite în
alcãtuirea geograficã a pãmântului strãmoºesc, în legãturile lui
sufleteºti întãrite prin unitatea aceluiaºi grai, aceleiaºi credinþe, aceloraºi datini ºi obiceiuri.
MARGA BULUGEAN

Decembrie, sãrbãtorit
sãrbãtorit
11 Decembrie,
la
la Colegiul
Colegiul „Carol
„Carol I”
I”
Elevii Colegiului Naþional “Carol I” au sãrbãtorit ziua tuturor românilor printr-un spectacol desfãºurat la Teatrul Liric “Elena Teodorini” în faþa profesorilor, pãrinþilor ºi colegilor. Programul festiv, dedicat acestei zile, a fost deschis cu cântece patriotice precum
“Aºa-i românul”, “Doamne ocroteºte-i pe români”, “Treceþi batalioane române Carpaþii”. Spectatorii s-au putut bucura însã ºi de
frumuseþea folclorului românesc,

alãturi interpreþii ºi dansatorii colegiului, care au creat o adevãratã
atmosferã de sãrbãtoare. Momentele artistice s-au împletit cu alocuþiuni despre personalitãþile româneºti care au contribuit la recunoaºterea þãrii ºi peste hotare.
Spectacolul s-a încheiat emoþionant. Publicul s-a ridicat în picioare ºi a cântat alãturi de grupul
folcloric al colegiului melodia “Noi
suntem români!”.
CARMEN RUSAN
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Forþele de ordine, în mijlocul craiovenilor,
de Ziua Naþionalã a României
Zeci de craioveni s-au înghesuit, ieri, la
finalul manifestãrilor organizate cu prilejul
Zilei Naþionale a României, în preajma poCa de obicei, standul “mascaþilor” de la Serviciul de Intervenþie Rapidã al Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Dolj
a strâns cei mai mulþi curioºi.
Fie cã au încercat armamentul
luptãtorilor sau echipamentul,
fie cã ºi-au fãcut doar fotografii alãturi de “mascaþi”, oamenii au pãrut foarte încântaþi sãi poatã vedea de aproape ºi sã
primeascã lãmuriri despre utilizarea fiecãrui obiect din cele
expuse. Foarte mulþi s-au arã-

liþiºtilor ºi jandarmilor care au prezentat,
în centrul municipiului, o parte din tehnica
din dotare folositã la intervenþiile în teren.

tat interesaþi ºi de dotarea laboratorului mobil criminalistic –
una din autospecialele folosite
în teren, în special în cazul unor
evenimente cu victime, pentru
investigaþii amãnunþite. Trusele de ridicat amprente, fiolele
cu substanþe folosite pentru diverse analize de laborator,
ochelarii de protecþie, lãmpile
cu ultraviolete, toate instrumentele criminaliºtilor au fost
analizate atent de privitori. Cât
despre Loganul Serviciului Ru-

tier, la un moment dat poliþistul
care încerca sã le explice cum
funcþioneazã radarul abia mai
avea loc în maºina care se umpluse cu copilaºi gãlãgioºi, care
s-au înveselit brusc în momentul în care au fost pornite semnalele acustice de avertizare.
ªi jandarmii au fost luaþi cu
asalt de curioºi, mai ales cã, din
grupa de intervenþie care a fost
prezentã în centrul municipiului au fãcut parte ºi câteva fete
ce au atras privirile tuturor.
Astfel cã, mulþi craioveni au
stat la rând sã-ºi facã fotografii alãturi de jandarmeriþe ºi de
colegii lor.
De altfel, atât la cele douã
unitãþi de jandarmi din Craiova
– Inspectoratul de Jandarmi Judeþean Dolj ºi Gruparea de Jandarmi Mobilã Craiova –, cât ºi
la sediul Inspectoratului de Poliþie al Judeþului (IPJ) Dolj, au
fost organizate, în aceste zile,
diverse manifestãri prilejuite de
sãrbãtorirea Zilei Naþionale. Au
avut loc expuneri legate de
semnificaþia Zilei Naþionale a
României, poliþiºti ºi jandarmi
cu merite deosebite au fost
avansaþi la gradul urmãtor înainte de expirarea stagiului minim ºi s-au desfãºurat compe-

Doljeancã datã în urmãrire
internaþionalã, prinsã de poliþiºti
O doljeancã datã în urmãrire naþionalã ºi internaþionalã de mai bine de un an
de zile a ajuns în arestul IPJ Dolj, miercuri dupã-amiazã, fiind prinsã de oamePoliþiºtii Serviciului de Investigaþii Criminale din cadrul IPJ
Dolj, în cooperare cu lucrãtori din cadrul Serviciului de
Investigaþii Criminale Argeº
ºi cu sprijinul Serviciului
Român de Informaþii Dolj au
organizat, miercuri, o acþiune având pentru depistarea
persoanelor urmãrite în temeiul legii. În cadrul activitãþilor desfãºurate poliþiºtii
craioveni au depistat-o ºi au
reþinut-o, în municipiul Piteºti, pe Eliza Viorica Vlad,
de 62 de ani, din comuna Bucovãþ, judeþul Dolj. Femeia
era datã în urmãrire la nivel
naþional ºi internaþional, de
mai bine de un an de zile,
întrucât diferite instanþe judecãtoreºti au condamnat-o
în mai multe dosare penale
ºi au emis pe numele ei 5
mandate de executare a pedepsei
cu închisoarea, sentinþele variind
între 1 an ºi 6 luni ºi 3 ani închisoare cu executare. În plus, pe
numele ei era eliberat ºi un man-

nii legii în municipiul Piteºti. Femeia a
fost condamnatã în cinci cauze vizând comiterea infracþiunii de înºelãciune ºi se
sustrãgea de la executarea pedepselor.

dat de arestare preventivã în lipsã, pentru comiterea infracþiunii

de înºelãciune, pentru fapte de
aceeaºi naturã fiind ºi condamnatã, de altfel. Eliza Viorica Vlad
a fost încarceratã în Centrul de
Reþinere ºi Arestare Preventivã al

IPJ Dolj.
Ultimul dosar în care a fost trimisã în judecatã, în lipsã, Eliza Viorica Vlad este de anul trecut ºi a fost instrumentat de
procurorii Parchetului de pe
lângã Curtea de Apel Craiova.
La sfârºitul lunii iulie 2010,
procurorii au trimis în judecatã un lot de ºase persoane,
acuzate cã au înºelat mai multe firme, prejudiciul depãºind,
potrivit datelor din rechizitoriu, suma de 1.700.000 de lei.
În dosarul respectiv s-a reþinut faptul cã avocata Iuliana
Didu, membrã a Baroului Dâmboviþa, împreunã cu Daniel
Florin Fota, George Radu,
Mariana ªtefu, Silviu Cãtãlin
Rãdoi ºi Eliza Viorica Vlad, în
perioada iunie - august 2009,
folosind calitãþi ºi identitãþi false, au înºelat patru agenþi economici din þarã de la care au închiriat diverse utilaje de construcþii, pe care ulterior le-au vândut,
împãrþind banii între ei, ca ºi când
ar fi fost proprietari.

tiþii sportive, câºtigãtorii fiind premiaþi în cadrul
unor ºedinþe festive. În plus, la sediul IPJ Dolj, surpriza ºedinþei
organizate cu acest prilej, a
constituit-o prezenþa fostului
ministru al Internelor, Doru Viorel Ursu. Acesta le-a prezentat cadrelor unitãþii ºi invitaþilor care au umplut amfiteatrul
„General Ion Eugen Sandu”,

cele douã volume din cadrul
besttseller-ului “Din Arhivele
Secrete, cele 49 de dosare Sânge ºi carne de om”. Este
vorba despre cartea întâi –
“Drama Unui Minister” ºi cartea a doua - “Sibiu, Acvariul
morþii”.

S-au rãsturnat cu BMW
W-- u l
Un spectaculos accident de circulaþie s-a petrecut
ieri dimineaþã, în apropierea comunei Bucovãþ, doi
tineri fiind transportaþi la spital dupã ce s-au rãsturnat cu autoturismul BMW cu care circulau.
Poliþiºtii de la Rutierã au fost
anunþaþi, ieri dimineaþã, în jurul
orei 08.00, cã în apropierea comunei Bucovãþ s-a petrecut un
accident de circulaþie, douã persoane fiind transportate la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova. Un echipaj de la Biroul Rutier a ajuns la faþa locului, în urma cercetãrilor oamenii legii stabilind cã Ciprian Toanã, de 25 de ani, din Craiova,
în timp ce conducea un autoturism BMW, pe DJ 552, în afara
comunei Bucovãþ, din cauza vitezei a pierdut controlul asupra

direcþiei de mers, a ratat intersecþia ºi a ieºit în afara pãrþii
carosabile, rasturnându-se întrun ºanþ. Conducãtorul auto ºi
prietena sa, Marilena Luca, de
22 de ani, tot din Craiova, pasagerã în autoturism au fost supuºi unor investigaþii de specialitate la spital, medicii stabilind
cã au suferit rãni uºoare. În
plus, conducãtorului auto i-au
fost recoltate probe biologice în
vederea stabilirii alcoolemiei, pe
numele sãu fiind întocmit dosar de cercetare penalã pentru
vãtãmare corporalã din culpã.
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Răsfoind
pagini
din istoria
comunei
Cârcea...
Nimic nu întăreşte identitatea unei localităţi, mai mult decât întoarcerea la rădăcini.
Tot despicând firul istoriei de sute, poate mii
de ani, începi să cunoşti oamenii care au sfinţit locul... şi momentele de răscruce din viaţa
comunităţii închegate în timp. Din iniţiativa
Primarului Valerică Pupăză şi a Consiliului

Local Cârcea, un colectiv de profesori şi cercetători ştiinţifici, printre care se numără:
prof.univ.dr. Dinică Ciobotea, Ileana Cioarec, Gabriel Croitoru, AureliaFlorescu, Cornel Golea, Onoriu Stoica şi Ion Vlăduţ, cu
sprijinul referenţilor ştiinţifici – prof.univ.dr.
Vladimir Osiac şiprof. univ.dr.Cezar Avram,

Omagiu adus
eroilor
de 1 Decembrie

De Ziua Naţională a României,
cârcenii au depus coroane de flori
la monumentul eroilor din comună.
După ce au adus un omagiu înaintaşilor, aceştia au participat la slujba religioasă prin care se sfinţesc
de fiecare dată, zilele şi momentele
important din viaţa comunităţii.

a şters praful de pe documente de mare însemnătate pentru judeţul Dolj, arhive învechite, pentru ca, după o muncă asiduă de
cercetare şi reconstituire a trecutului, să scoată la lumina tiparului monografia intitulată
„Din istoria multimilenară a satelor Cârcea şi Preajba”, apărută la Editura Sitech.

Primarul comunei Cârcea,
Valerică Pupăză
„Această monografie a fost
concepută şi realizată în anul
2011, din dorinţa noastră de a
face cunoscut trecutul comunei
şi în ideea de a nu se pierde obiceiurile şi datinile acestor locuri,
aceasta constituind prima lucrare complexă, de la prima atestare a comunei, din anul 1582.
Dorim reconstituirea istoriei comunităţii din satul Cârcea, nu
numai ca pe o desluşire a responsabilităţii noastre faţă de
identitatea pe care ne-au lăsat-o
părinţii, bunicii şi străbunicii
noştri, ci şi ca o carte a înţeleComună din anul 2004, când,
prin referendum, oamenii au decis să reînnoiască statutul aşezării, satul Cârcea,
cu o istorie mulDinică
timile na ră , se
Ciobotea
constituie într-o
unitate ce şi-a
focalizat reperul
de gra vita ţie
spre C ra iova ,
nucleul părţii de
sud-vest a ţării
noastre. Primele c omunităţi
uma ne
s unt
atestate pe teritoriul oraşului şi în
împrejurimi, după cum dovedesc
descoperirile arheologice, încă din
neolitic. În aşezarea neolitică de la
Cârcea a fost identificată una dintre cele mai vechi civilizaţii neolitice din sud-estul Europei, încadrată în grupul cultural Gura Baciului-Cârcea. De-a lungul timpului, aşezările strămoşeşti de aici sau numit moşiile Foteşti, Vâlcăneşti, Smârdăşeţu, Prisaca, Prisăcuţa, Bobolea, Carabela, Cârcea,
Crăcioaia, Preajba, Lumaşu, Gropşeneasca, Linteni, cu tot atât de
multe sate ce şi-au mutat vatra.
”Această carte este de o intensita-

te extraordinară, e o carte cum
foarte puţine localităţi din România pot să aibă, pentru că ea exprimă nu numai
un loc, ci şi
oamenii locului. Lucrarea
este o reuşită
ş t ii nţ i f ic ă ,
pentru că am
a vut ce s ă
s crie m. Am
avut în vedere geografia
în mişcare a

întregii zone şi, de aceea, rezultatul a fost că pentru cele două sate
– Cârcea şi Preajba – am găsit informaţii atât de multe, atât de interesante şi importante pentru istoria locului, dar şi pentru istoria

Cârcea va avea
bibliotecă publică
Comuna Cârcea va avea, cel mai
probabil de la anul, pentru prima
dată după Revoluţia din 89, o bibliotecă publică. În urmă cu o săptămână, o donaţie de 4.000 de volume, colectate prin voluntariat de
Asociaţia „Prietenii Omului-Umanism, Cultură”, din Slatina, au ajuns
prin intermediul Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” în
localitatea doljeană pentru a se
pune bazele bibliotecii comunale.
Cărţile au fost depozitate la Grupul
Şcolar Agricol din localitate, până
când centrul cultural din comună,
aflat în construcţie în acest moment, va fi deschis.

Centrul cultural
prinde contur

naţională”, a spus prof. univ. dr.
Dinică Ciobotea.

Peste o mie de citări din
documente, arhive şi cărţi
Comuna Cârcea se numără printre puţinele localităţi din judeţ, a
căror istorie a fost reconstituită
prin monografii. Bogatele surse din
care cercetătorii au putut să culeagă date i-au dat acest privilegiu.
„Numărul de monografii ale comunelor din Dolj nu depăşeşte zece
sau unsprezece. Ştiu ce înseamnă
să faci o carte – am văzut aici că
s-a ajuns la peste o mie de
citări din documente, arhive
şi cărţi pe care nu le-aţi avut
uşor la îndemână. Aici este
cuprinsă istoria acestei comune, care îi dă identitatea de la
rădăcinile ei şi până acum.
Lucrul acesta a fost posibil
pentru că s-au îmbinat fericit doi factori: cel administrativ – pentru că dacă nu ar fi
fost iniţiativa Primăriei, a Consiliului Local, a domnului primar,
care să îşi dorească să aibă o asemenea monografie şi s-o cuprindă în proiectele dumnealor, nu sar fi întâmplat – şi, al doilea factor, o echipă minunată de cercetă-

gerii locului în care providenţa
şi timpurile ne-au aşezat în faţa
binelui şi furtunilor”
tori”, a afirmat prof.univ.dr. Daniela Traniţă, preşedintele Comisiei de Cultură din cadrul Consiliului Judeţean Dolj.
Reuniţi pentru lansarea monografiei, preoţi, cadre didactice,
reprezentanţi ai autorităţilor locale
din Cârcea şi Preajba, şi ai administraţiei judeţene, s-au pus cu
toţii de acord asupra unui lucru.
Tot meritul pentru faptul că astăzi comuna Cârcea se numără
printre localităţile de referinţă în
judeţul Dolj este al oamenilor săi,
de ieri şi de azi.

Lucrările de construcţie la Centrul cultural şi baza sportivă, un proiect iniţiat de Primăria şi Consiliul
Local Cârcea după o consultare
prealabilă cu cetăţenii, înaintează
rapid. Obiectivul implică o construcţie de 2.000 de metri pătraţi cu
spaţii prevăzute pentru diferite activităţi de cultură şi sport, dar şi spaţiu pentru viitoarea bibliotecă publică, prevăzut cu loc de depozitare a
cărţilor şi sală de lectură. Primăria
anticipează că centrul cultural şi
baza sportivă vor fi gata la sfârşitul
anului viitor, dacă lucrurile merg
conform calendarului stabilit.

Centru medical
modern din 2012
În acest moment, un alt proiect
extrem de important pentru localnicii din Cârcea se află în derulare.
Este vorba despre un centru medical modern care va pune la dispoziţia oamenilor un dispensar uman
şi o farmacie. Potrivit autorităţilor
locale, construcţia care are termen
de execuţie un an de zile, va fi gata
în 2012.
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Festival-concurs de chitarã, la Craiova
Sub egida Primãriei municipiului Craiova, Casa de
Culturã „Traian Demetrescu”, în colaborare cu Direcþia de Sport ºi Tineret
Dolj, organizeazã, în perioada 2-4 decembrie, cea
de-a II-a ediþie a Festivalului-concurs de chitarã.
Competiþia – la care s-au
înscris 24 de tineri, atât
din Craiova, cât ºi din Bucureºti, Brãila, Botoºani,
Alba-Iulia, Bistriþa etc. –
se desfãºoarã pe trei categorii de vârstã: pânã la
11 ani, între 12 ºi 17 ani,
peste 18 ani inclusiv. În
funcþie de categoria la care participã, concurenþii trebuie sã
prezinte un program la alegere, cu durata de maximum 8, 12,
respectiv 20 de minute. Concursul propriu-zis se va desfãºura mâine, 3 decembrie, începând cu ora 11.00, la sediul Casei
de Culturã, ºi va fi urmat, la ora 19.00, de recitaluri de chitarã. Duminicã, 4 decembrie, de la ora 10.00, va avea loc Gala
Laureaþilor, cadru în care vor fi acordate Premiile I, al II-lea
ºi al III-lea la toate cele trei categorii de vârstã, valoarea premiilor ridicându-se la 4.700 de lei. Din juriu vor face parte
Mihai Ungureanu – pianist, solist concertist al Filarmonicii
„Oltenia”, Florian George Zamfir – dirijor, director al Teatrului Liric „Elena Teodorini” ºi Cristian Mihai Mihãescu – profesor asociat la Departamentul de Muzicã al Universitãþii din
Craiova (Secþia Instrumente/Chitarã).

Asociaþia „Veteranmont” îºi sãrbãtoreºte
membrii trecuþi de 70 de ani
Asociaþia „Veteranmont” România, în colaborare cu Casa de Culturã „Traian Demetrescu”
organizeazã cea de-a IV-a
ediþie a acþiunii „70+”,
prin care continuã sã îi
sãrbãtoreascã pe acei
membri ai asociaþiei care
au vârsta de cel puþin 70
ani, atât din Craiova, cât
ºi din Braºov, Bucureºti,
Sibiu, Rm. Vâlcea, Ploieºti, Petroºani, Câmpulung etc. Deschiderea oficialã a programului de
manifestãri are loc astãzi,
ora 10.00, la sediul Casei
de Culturã „TRADEM”,
unde este prezentatã o expoziþie cuprinzând fotografii cu tematicã montanã ºi obiecte specifice turismului agrement ºi
sportiv. Dupã cum a precizat Constantin Brânzan, preºedinte al „Veteranmont” România, „sãrbãtoriþii vor fi invitaþi
într-o excursie de documentare, în care vor vizita obiective
de interes turistic precum Secþia de ªtiinþele Naturii a Muzeului Olteniei, Mãnãstirea Coºuna – Bucovãt, Parcul Tineretului, Mãnãstirea Jitianu, Parcul „Nicolae Romanescu” º.a.
Ziua se va încheia cu o cinã festivã, prilej cu care se vor
înmâna cupe ºi diplome de excelenþã ºi vor fi vizionate materiale video realizate de membrii asociaþiei.

Ziua României, într-o expoziþie de carte
La Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman” este deschisã, în
perioada 1-15 decembrie,
expoziþia de carte intitulatã „1 Decembrie – Ziua
Naþionalã a României”.
Realizatã de Biroul de Informare Bibliograficã al
instituþiei, aceasta cuprinde peste 70 de cãrþi ºi periodice ºi este structuratã
astfel: lucrãri generale, „1 Decembrie 1918 – documente”,
„1 Decembrie – Marea Unire”, „Actul Unirii”, „Studii istorice
despre unire”, „Ecoul Unirii din 1918 în literatura românã”,
„Referinþe în periodice”.

Grupaj realizat de MAGDA BRATU
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Filarmonica Oltenia gãzduieºte primul
târg de produse realizate manual
Creaþii vestimentare, genþi de piele, accesorii, decoraþii de Crãciun, costume de
carnaval ºi serbare pentru copii, obiecte
decorative pictate manual, tarte ºi prãji-

turi, toate dupã reþete unicat sunt expuse
la primul târg de handmade & designer
„Made in Craiova”, deschis, ieri, în foaierul Filarmonicii Oltenia.

Evenimentul este organizat de o
tânãrã designer din oraº, Adina Costantinescu, care a studiat în Germania, de unde s-a ºi inspirat, fiind
þara unde se organizeazã în permanenþã târguri destinate producãtorilor autentici. Ideea a prins ºi în

prima datã ºi piele.
„Am început o nouã colecþie în
care sã îmbin metalul cu pielea.
Pânã acum am lucrat numai în
metal ºi m-am gândit sã folosesc
ºi piele pentru a aduce ceva în plus
bijuteriilor. Cred cã cele douã ele-

Cetatea Banilor. 13 producãtori locali au rãspuns invitaþiei de a prezenta craiovenilor creaþiile proprii.
Aceºtia vor sta la dispoziþia publicului larg pânã duminicã, 4 decembrie a.c. „Ideea târgului este de a
pune în valoare creatorii locali care
sunt fie meºteºugari, fie producãtori de bunuri de consum ºi obiecte
de artã. Este nevoie de ei pentru cã,
în prezent, sunt multe produse fãcute aiurea, care se vând ca fiind
lucrate manual. Arta ºi tradiþia trebuie puse în valoare ºi doresc ca
aceastã acþiune sã devinã periodicã”, a precizat Adina Constantinescu, designer Concept A.

mente spun mai multe împreunã
decât ar spune separat. În rest,
sunt produsele pe care de le fac
de trei ani ºi jumãtate. Cu bijuteriile petrec aproape tot timpul.
Este o pasiune ºi fac cu cea mai
mare plãcere. Am ca sursa de inspiraþie natura, dar ºi gesturile
oamenilor. ªi acest lucru se poate
vedea. Existã tot fel de unduiri ale
sârmei”, a spus producãtorul. ªi
Roxana Preoteasa creeazã bijuterii din sârmã
pe care o înfãºoarã, de
aproximativ doi ani, în
jurul cristalelor sau perlelor. Din acest an a
adus încã un element
de noutate în creaþiile
sale: produce bijuterii ºi
pentru mirese.

Creaþii din imaginaþie

Produsele, relativ puþine, sunt realizate din imaginaþia pasiunea fiecãrui producãtor, care mereu încearcã sã-ºi diversifice oferta. Astfel, Miruna Cãminescu, creator de
bijuterii cu forme neconvenþionale,
lucrate din sârmã, a realizat o nouã
colecþie în care foloseºte, pentru

ce vârstã, realizate prin tehnica patchwork. „Am adus produse textile,
perne, feþe de masã, coperte de caiet,
fãcute dupã o tehnicã americanã. Produsele sunt create sub formã de sandwich fãcut dintr-o suprafaþã top,
realizatã din mai multe peticele, la
mijloc vatelinã peste care se pune al
treilea strat, cãptuºeala, toate fixate
prin cusãturi. Un obiect poate fi lucrat, în funcþie de complexitatea modelului. Pentru un suport de pus paharul lucrez 20 de minute, dar am
fãcut ºi o cuverturã de pat la care am
lucrat douã luni. O faþã de masã o fac
în trei zile. Am descoperit pasiunea,
în urmã cu patru ani, înainte de a ieºi
pensie. M-a ajutat faptul cã am fãcut
parte dintr-un grup internaþional „Pericelul românesc” format din 28 de
femei românce din þarã ºi din strãinãtate, care cunosc acest meºteºug ºi
ni l-au descoperit ºi nouã. Metoda a
ajuns la rang de artã. Se fac tablouri,
peisaje din peticele de materiale”, a
precizat Mariana Þugui.
Printre producãtori sunt ºi cofetari care îi întâmpinã pe craioveni
sã deguste din diverse sortimente
de reþete franþuzeºti, realizate cu
produse naturale. Astãzi, la Filarmonica Oltenia are loc ºi un show de
modã destinat copiilor. Cei care vor
trece pragul evenimentul vor avea
ºansa sã participe ºi la o tombolã
cu premii pentru copii.

CARMEN RUSAN

Tehnici împrumutate
din strãinãtate

Mariana Þugui este un
alt producãtor local, de
obiecte textile pentru ori-

„Craiova 1901-1916”, o carte care reînvie trecutul oraºului
În primii ani ai secolului XX în
Bãnie existau 25 de fabrici ºi ateliere mari, dar desprinderea craiovenilor de agriculturã nu erau încheiatã, suprafeþe întinse din oraº
fiind utilizate pentru cultura legumelor, cerealelor, pomiculturã, viticulturã, horticulturã ori pãºune.
Conform statisticilor agricole în
toamna lui 1899 ºi primãvara lui
1900 s-au cultivat 385 hectare cu
porumb, 50 cu fasole, 43 cu grîu,
41 cu orz, 50 cu grãdini, 50 cu
cartofi, 3 cu secarã, 3 cu mei, 2
cu ovãz, 56 cu fâneþe naturale ºi
26 pentru pãºunat. Din suprafaþa
totalã a oraºului de 1180 ha, 708
erau ocupate de culturi agricole, pe
mai puþin de 500 ha fiind construcþii strãzi, instituþii publice, unitãþi
economice, pieþe, târg, spaþii verzi.
Strãzile nu erau pavate ºi nici mijloace de transport în comun nu

existau. Iluminatul public era prezent doar pe câteva din strãzi. Cum
a ajuns oraºul sã-ºi schimbe înfãþiºarea, dar ºi stilul de viaþã al lo-

cuitorilor de atunci, sunt redate
într-o nouã lucrare „Craiova 19011916. Modernizarea. Obstacole,
capcane ºi ispite” care a vãzut de
curând lumina tiparului la editura
Sitech din Craiova. Scrisã de Luchian Deaconu ºi Otilia Gherghe,
cartea, documentatã în special din
arhivele Primãrei Craiova, pãstrate în cadrul Serviciului Judeþean al
Arhivelor Naþionale, prezintã primarii ºi consiliile comunale din perioada 1901-1916, problemele administrative din perioada respectivã referindu-se la cum a fost pavat oraºul, la alimentarea cu apã,
la construirea Parcului Bibescu azi
Parcul „Nicolae Romanescu”, iluminatul public. Aceste etape sunt
reflectate ºi din perspectiva opiniei
publice de atunci, fiind redate scandalurile politice ºi administrative.
CARMEN RUSAN
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Claudiu
Claudiu Komartin
Komartin vorbeşte
vorbeşte lala Craiova
Craiova Tradiţiile olteneşti, prezentate
despre
despre „Poezie
„Poezie şişi existenţă”
existenţă”
la Bruxelles
A treia întâlnire din
ca drul proie ctului
„Scriitor i la TRADEM” – 2011 (după
cele cu Marian Drăghici şi Paul Vinicius)
are loc as tăzi, ora
18.00, la Casa de Cultură „Traian Demetrescu”. Invitat: poetul şi
editorul Claudiu Komartin. Unul dintre cei
mai importanţi şi influenţi poeţi ai generaţiei
sale, acesta susţine la Craiova conferinţa intitulată „Cobalt. Poezie şi existenţă”. Cel care
prezintă profilul poetului în faţa publicului craiovean este, ca de obicei, Nicolae Coande,
iniţiator al acestui proiect cultural.
Născut în Bucureşti în 1983, Claudiu
Komartin este redactor-şef al revistei „Poesis Internaţional”, iar din 2010 conduce Casa
de Editură „Max Blecher”. A publicat patru
volume de poezie: Păpuşarul şi alte insom-

nii (Editura „Vinea”,
2003, 2007), Circul
domestic (Editura
„Cartea Românească”, 2005), Un anotimp în Be rceni
(Editura „Cartier”,
2009, 2010) şi Hemoragia soarelui –
33 de poeme, cu 22
de gravuri de Ana
Toma, bibliofil,
2009. A semnat în
„Vatra”, „Adevărul
literar şi artistic”, „Ziarul de duminică”, „Luceafărul”, „Tribuna”, „Euphorion”, „Tomis”
etc. Selecţii din poemele sale au fost traduse şi publicate în franceză, germană, suedeză, slovenă, maghiară, sârbă, bulgară, poloneză, japoneză şi coreeană. Este coautor,
împreună cu Radu Vancu, al antologiei Cele
mai frumoase poeme din 2010 (Editura „Tracus Arte”, 2011), cuprinzând textele a 50 de
poeţi români contemporani.

Alexandru Tocilescu –
nu doar
un artist,
ci şi
un mod
de a face
teatru...
Trupul neînsufleţit a fost depus, ieri, în foaierul sălii „Toma Caragiu” a Teatrului „Bulandra”, iar înmormântarea va avea loc mâine, 3 decembrie, la ora 12.00, la cimitirul „Bellu” din Capitală.
Concert simfonic, astă-seară, de la ora
19.00, în cadrul celei de-a XXXVIII-a
ediţii a Festivalului Internaţional „Craiova
Muzicală”, organizat de Filarmonica
„Oltenia” în perioada 13 noiembrie – 17
decembrie. Îşi
dau concursul
Orchestra
Simfonică a
instituţiei şi doi
reputaţi muzicieni: dirijorul
Gheorghe Costin
şi violonistul
Florin Croitoru.
Programul
cuprinde Fantezia
scoţiană pentru
vioară şi orchestră, op. 46, de
Max Bruch;
Preludiu şi
Moartea Isoldei („Liebestod”) din opera
„Tristan şi Isolda” (coloana sonoră a
filmului „Melancholia”, 2011, regia Lars
von Trier), de Richard Wagner; Suită din
opera „Der Rosenkavalier” („Cavalerul
rozelor”), op. 59, de Richard Strauss.
Preţul unui bilet pentru concert este de
15 lei (cu reducere la 8 lei pentru elevi,
studenţi, pensionari.

La propunerea europarlamentarului
Marian Jean Marinescu, Muzeul
Olteniei, prin Secţia de Etnografie, a
organizat la sediul Parlamentului
European din Bruxelles, în perioada
28 noiembrie – 1 decembrie, o
expoziţie de costume populare şi de
ceramică şi, de asemenea, a prezentat
interiorul unei case ţărăneşti tradiţionale. «Expoziţia a fost, de fapt, un eşantion de cultură tradiţională oltenească. Au
fost exprimate în acest context modele
obiectuale şi rituale ale mesajelor culturii
olteneşti. Forma specifică de prezentare a
fost cea a unui interior ţărănesc de
provincie. Modul de materializare a fost
unul spaţial, temporal, sărbătoresc.
Interiorul tradiţional a cuprins locuri şi
semne privind valorile sociale, culturale,
estetice ale artelor populare din această
zonă», a precizat Mihai Fifor, managerul
muzeului. Vizitatorii au putut vedea şi
ţesături de interior, icoane de vatră, alte semne şi simboluri religioase specifice, piese de
mobilier, precum şi alte artefacte privind ritualurile sărbătoreşti din preajma Crăciunului.

Uniunea Teatrală din România (UNITER) şi Secţia română a Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de
Teatru (IATC/AICT) îşi exprimă consternarea şi
adânca tristeţe prilejuite de dispariţia lui ALEXANDRU TOCILESCU, regizor de teatru şi operă,
membru al Senatului UNITER. Născut la 27 iulie
1946, la Bucureşti, absolvent al Institutului de Artă
Teatrală şi Cinematografică (după studii prelungite,
după cum el însuşi spunea), „Toca” a devenit repede unul dintre cei mai interesanţi autori de spectacole din teatrul românesc, montând deopotrivă piese clasice şi texte de ultimă oră, în formule scenice
întotdeauna insolite, adeseori provocatoare.
Dintre spectacolele sale, lucrate în diverse teatre
din Bucureşti şi din ţară, vor rămâne titluri de referinţă în istoria teatrului autohton Amurgul unui cocor de
Junji Kinoshita (prima montare a unei piese japoneze
în România) Occisio Gregorii de Samuil Vulcan şi
Barbul Văcărescu, vânzătorul ţării de Iordache Golescu, Tartuffe de Moličre ţi Cabala bigoţilor de Mihail
Bulgakov, Hamlet de William Shakespeare (Teatrul
„Bulandra”, 1986, montare longevivă ce a deschis
drum în lume teatrului românesc imediat după 1989),
Poate Eleonora… de Gellu Naum, Oblomov după
A.I. Goncearov, Elizaveta Bam de Daniil Harms.
Cele mai recente creaţii ale sale – Eduard al IIIlea de William Shakespeare (Teatrul Naţional Bucu-

reşti, 2008), Casa Zoikăi de Mihail Bulgakov (Teatrul de Comedie, 2009), Sfârşit de partidă de Samuel Beckett (Teatrul Metropolis, 2009, preluat nu
demult de Teatrul „Bulandra”) şi Nevestele vesele
din Windsor de Shakespeare (Teatrul Metropolis,
2011, reluare a unei montări de uriaş succes realizată în 1978 la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ) –
se joacă încă, la Bucureşti, cu săli arhipline.
Laureat al Premiului UNITER pentru întreaga
activitate (2002), realizator de emisiuni la Televiziunea Română, autor al unor apreciate montări de
operă, profund cunoscător de muzică şi de film şi
rafinat degustător de plăceri gastronomice, iubitor
de viaţă şi de teatru, Toca a fost, în şi pentru lumea
noastră teatrală, mai mult decât o personalitate: un
personaj – un personaj shakespearian combinând
faconda lui Falstaff cu sarcasmul amar al lui Feste.
Istorisirile sale şi replicile sale vor rămâne celebre.
Odată cu el dispare de pe scena românească nu
doar un artist, ci şi un mod de a face teatru – serios
şi glumeţ, academic şi boem. Dacă şi-ar fi compus
el însuşi epitaful, acesta ar fi putut sta, cu siguranţă
pe o cruce din Cimitirul Vesel de la Săpânţa. Şi ni-l
putem închipui pe Toca bătând, asemenea lui Ivan
Turbincă, la toate Porţile Eterne, pentru a se instala,
în cele din urmă, printre îngeri, ca să-i facă să devină mai umani. Fie-i drumul uşor şi liniştit!

Dirijorul Gheorghe Costin şi violonistul Florin Croitoru –
pe aceeaşi scenă, la Festivalul „Craiova Muzicală”
Dirijoru l Gheo rg he
Costin a studiat la Universitatea de Muzică din Bucureşti şi a absolvit în paralel secţiile de compoziţie
(clasa prof. Dan Constantinescu) şi dirijat (clasa
prof. Constantin Bugeanu). Din anul 1984 este
membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor
din România. A activat ca
dirijor permanent al Filarmonicilor din Târgu Mureş
(1986-1988) şi Iaşi (1988-2001), iar din
anul 2001 este dirijor al Filarmonicii
„Banatul” din Timişoara.
Prestaţiile sale întotdeauna calitative, disponibilitatea repertorială deosebită,
sensibilitatea de muzician devotat reprezintă veritabile atu-uri datorită cărora artistul şi-a clădit
o reputaţie solidă, fiind solicitat să dirijeze toate orchestrele din ţară. A întreprins turnee în
Franţa, Spania, Austria, Germania, Elveţia, Grecia, Anglia, Olanda, Belgia şi Portugalia.
Numele său a figurat pe afişele unor renumite săli de concerte europene: Sala UNESCO din
Paris (1990) – turneu cu Filarmonica „Moldo-

va” din Iaşi; Sala „Gasteig” de
la München (1995) – concert
susţinut cu aceeaşi orchestră,
în prezenţa lui Sergiu Celibidache; „Herkulessaal der Residenz”, München (1997 şi 2001
– concerte cu Orchestra Filarmonicii „Banatul” din Timişoara, în anul 2002 – cu Orchestra
Filarmonicii „Transilvania” din
Cluj-Napoca, iar în anul 2004 –
cu Orchestra Filarmonicii din
Sibiu, la „Carl Orff” – Saal).
Numele violonistului Florin Croitoru reprezintă astăzi pentru publicul din ţară şi din străinătate garanţia întâlnirii cu înalta performanţă
artistică, fiind recunoscut ca „un solist fenomenal” cu „o tehnică perfectă” şi cu „o interpretare de o rară intensitate”. Valoarea sa de
excepţie a fost remarcată şi recunoscută şi în
circuitul competiţional internaţional, obţinând
11 premii prestigioase, dintre care se distinge
Premiul I la Concursul Internaţional de Vioară
„Fritz Kreisler” de la Viena, în 1992. Până în prezent, muzicianul Florin Croitoru este singurul
violonist care a adus României Premiul I al acestei competiţii.

La impunerea
sa pe scenele de
concert de peste
Atlantic a contribuit şi opţiunea
sol i stu l ui de a
pleca, în 1994, în
SUA., pentru un
an de consultări
pe plan artistic cu
profesorul Victor
Danchenko (discipol al celebrului
David Oi st rah).
De asemenea, i-a cucerit, cu fiecare apariţie a
sa, pe iubitorii de muzică şi presa din Europa,
concertând în compania unor ansambluri de
prim rang artistic şi susţinând recitaluri în
prestigioase săli de concert.
La toate acestea se adaugă o naturală înclinaţie către pedagogie. O dovedeşte nu
doar numirea sa, în anul 1999, ca lector universitar în cadrul Universităţii Naţionale de
Muzică din Bucureşti, la numai 30 de ani, ci
şi obţinerea, în 2003, a titlului de „Doctor in
Musica”. Totodată, este invitat în mod regulat să susţină cursuri de măiestrie în numeroase ţări ale lumii.
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Lumânãri aprinse la Craiova pentru victimele SIDA
De Ziua Mondialã SIDA au fost aprinse lumânãri ºi la Craiova în memoria celor care au pierdut
lupta cu cumplita maladie. În cadrul unei manifestãri emoþionante, reprezentanþii bolnavilor, membrii Grupului de Coordonare Localã ºi studenþii
De la începutul anilor ’90 ºi pânã în prezent, 395 de doljeni au murit din cauza
SIDA. Majoritatea, pentru cã la vremea
respectivã sistemul medical românesc nu
era pregãtit ºi nu s-a putut adapta la tot
ceea ce înseamnã aceastã ameninþare. Pe
atunci copii, mulþi dintre bolnavii care au
supravieþuit acestei afecþiuni sunt acum tineri cu vârsta peste 20 de ani. Au fost infectaþi în spitale întrucât, pe atunci, nu se
ºtia cã virusul HIV se transmite prin sânge, ori prin acele de seringã. În prezent, în
judeþul Dolj figureazã în statisticile medicale peste 200 de bolnavi.
Numai anul acesta, din ianuarie ºi pânã

mediciniºti au realizat o fundiþã din candele, simbolul de luptã împotriva acestei boli. Gestul lor,
unul de solidaritate cu cei infectaþi, a fost în egalã
ºi unul de asumare a responsabilitãþii în prevenirea rãspândirii infecþiei cu HIV.

în luna septembrie, au fost diagnosticate
16 cazuri noi de infecþie cu HIV, 13 persoane cu SIDA ºi trei decese cauzate de
afecþiune. „În anul 1988, Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii ºi Adunarea Generalã ONU
au stabilit 1 Decembrie ca Ziua Mondialã
SIDA. ªi azi, pentru întreaga lume, SIDA
rãmâne o boalã gravã ºi sursa unor probleme complexe, atât din punct de vedere
medical, cât ºi social ºi economic. În prezent, se pune tot mai mult accent pe asigurarea accesului pacienþilor la tratament”, a declarat dr. Narcisa Dinicã, consilier superior în cadrul Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj.

Bolnavii, aduºi de multe ori
pe marginea prãpastiei

Viaþa bolnavilor de SIDA
nu este deloc uºoarã. Pe lângã durerile fizice, chinul dat
de multe ori ºi de stigmatizarea socialã, pacienþii cu HIV
resimt din plin ºi lipsa medicamentelor. Încã de la începutul acestui an, bolnavii din
Craiova au avut foarte mult
de suferit de pe urma sincopelor ce au apãrut în asigurarea tratamentului. În repetate rânduri aceºtia au cerut

ajutorul autoritãþilor, însã toate demersurile s-au lovit de
multe ori de un zid al birocraþiei. Asta, tocmai într-un
moment în care scopul campaniei din acest an, la nivel
internaþional, este acela de a
asigura accesul nediscriminatoriu la tratament, îngrijire ºi servicii. Din pãcate, potrivit specialiºtilor, epidemia
SIDA evolueazã, iar programele de prevenire HIV ar trebui sã se adapteze rapid
schimbãrilor. S-a dovedit, spre exemplu, cã
impactul reacþiei împotriva SIDA este mai
puternic în locurile în care programele de
tratament ºi prevenire au fost integrate întro reþea de servicii sanitare ºi sociale.
Situaþia de crizã din prezent ºi dificultãþile cu care se confruntã sistemul de Sãnãtate românesc au însã efecte negative
asupra felului în care sunt trataþi pacienþii
români.

117 decese înregistrate anul acesta

În România circa 10.000 de persoane trãiesc cu HIV/SIDA, majoritatea tineri cu vârsta cuprinsã între 20 ºi 25 de ani, iar 5.850
au murit din cauza acestei boli în perioada
1985-2011. Numai pe parcursul acestui an,
între ianuarie ºi septembrie, au fost depista-

te 405 noi cazuri cu HIV/SIDA ºi au fost
înregistrate 117 decese. „În acest moment,
Ziua Mondialã SIDA, care a început ca un
moment de comemorare, este un prilej de
a discuta despre modalitãþile prin care boala poate fi prevenitã. Trebuie luate toate mãsurile pentru ca orice risc sã fie înlãturat.
În plus, testul de depistare a virusului HIV
se poate face gratuit”, a spus Oana Mateescu, preºedintele Asociaþiei Europrotector.
În ciuda tuturor lipsurilor, progresele înregistrate în medicinã au fãcut ca persoanele
infectate cu HIV sã trãiascã mai mult decât,
spre exemplu, în urmã cu 20 de ani. Numai
în ultimii cinci ani, numãrul deceselor cauzate de SIDA a scãzut cu peste 10 procente.
Se estimeazã cã peste trei milioane de vieþi au
fost salvate începând cu anul 1996, când
accesul la tratament a fost permis.
RADU ILICEANU

În 2010 ºi 201
1 primãriile PDL
2011
au avut prioritate la banii din Fondul
de rezervã al Guvernului Boc
Alocarea discriminatorie a banilor din
Fondul de rezervã al Guvernului, i-a fãcut
pânã ºi pe cei din Grupul Alianþei Progresiste a Socialiºtilor ºi Democraþilor (S&D)
din Parlamentul European sã cearã Guvernului Boc sã „repare de urgenþã aceastã situaþie dificilã” pentru cã „cetãþenii unui stat
european trebuie sã fie protejaþi de cãtre
guvernul lor, ºi nu pedepsiþi din cauza faptului cã autoritãþile locale nu au aceeaºi cuConform art. 30 alin. 2 din Legea 500/2002 a finanþelor publice: „Fondul de rezervã bugetarã
la dispoziþia Guvernului se repartizeazã unor ordonatori principali
de credite ai bugetului de stat ºi ai
bugetelor locale, pe bazã de hotãrâri ale Guvernului, pentru finanþarea unor cheltuieli urgente sau
neprevãzute apãrute în timpul
exerciþiului bugetar”. Guvernul
Boc a înþeles prin cheltuieli urgente
sau neprevãzute, cã trebuie sã aloce în 2010 din Fondul de rezervã
unor primari PDL peste 11 milioane euro, iar unor localitãþi conduse de primari PSD - 3,19 milioane euro ºi PNL - 1,48 milioane
Euro. Din 216 oraºe, 137 au primit bani din Fondul de rezervã din
care 63 sunt conduse de primari
PDL, 27 sunt localitãþi cu primari
PSD ºi 22 – PNL. Oraºele conduse de primari PDL au primit în
2010 de trei ori mai mulþi bani 4,3 milioane euro, faþã de locali-

tãþile conduse de primari PSD 814.000 euro ºi PNL - 568.000
euro. Cele mai mari alocãri s-au
fãcut în ultimele zile din an, prin
HG nr. 1379/28 decembrie 2010
când s-au alocat 177.000 mii lei.

Nouã hotãrâri de guvern în 2011
Situaþia distribuirii acestor fonduri la nivel naþional, în funcþie de
apartenenþa politicã a primarilor ºi
a preºedinþilor consiliilor judeþene
relevã faptul cã cei mai mulþi bani
s-au îndreptat spre oamenii PDL:
58% în 2009, 60% în 2010 ºi
aproape 50% 2011. Primarii ºi preºedinþii consiliilor judeþene ai PSD
au primit 25% în 2009, 16% 2010
ºi 17% în 2011. În 2011 s-a întâmplat la fel. De la începutul anului ºi pânã acum, Guvernul Boc a
alocat din Fondul de rezervã pe
care-l are la dispoziþie, prin nouã
hotãrâri de guvern, suma de 196,28
milioane lei. Banii au fost direcþionaþi cu predilecþie cãtre localitãþile

conduse de primari PDL. Cele mai
multe fonduri destinate primãriilor
PDL au fost alocate în judeþele
Neamþ, Suceava, Cluj, Dâmboviþa, Timiº, Prahova, Bacãu, iar cele
mai puþine în judeþele Cãlãraºi, Ialomiþa, Satu Mare, Vrancea. În judeþul Dolj, deºi PSD are 46% dintre primari, trei sferturi din fondurile alocate în acest an s-au îndreptat spre primarii portocalii.

Oraºele conduse de primari
ai opoziþiei ignorate

Luna trecutã, din Fondul de rezervã al Guvernului s-au împãrþit
aproape 380 milioane de lei diverselor primãrii din þarã pentru acoperirea subvenþiei la energia termicã. Pentru cã nu s-a regãsit pe
listã primarul din Brad, judeþul Hunedoara, a intrat în greva foamei.
Gestul acestuia i-a fãcut pe europarlamentarii din Grupul Alianþei
Progresiste a Socialiºtilor ºi Democraþilor (S&D) din Parlamen-

loare politicã precum cea a guvernului”.
Partidul Social Democrat a fãcut o situaþie
a sumelor alocate din Fondul de rezervã care
este la dispoziþia Guvernului pentru 2010
ºi 2011, din care reiese cã primãriile PDL
conduc în mod detaºat. Parlamentarii din
opoziþie au anunþat cã vor depune o serie de
modificãri legislative pentru ca Fondul de
rezervã al Guvernului sã fie folosit, în viitor, pe criterii clare ºi destinaþii precise.

tul European sã protesteze faþã de
modalitatea discriminatorie de alocare a fondurilor pe criterii politice de cãtre guvernul de la Bucureºti, considerând cã astfel de acþiuni vor duce la creºterea sãrãciei în România: „Constatãm cu
îngrijorare faptul cã, în urma refuzului autoritãþilor centrale de la
Bucureºti de a sprijini comunitãþile locale în achiziþia agentului termic necesar în sezonul rece, primarul oraºului Brad din România,
membru al opoziþiei, a intrat în
greva foamei. Opþiunea pentru o
formã extremã de protest atrage
atenþia asupra situaþiei grave a mii
de familii din România puse în situaþia de a rãmâne fãrã cãldurã în
plin sezon rece. Cazul este cu atât
mai îngrijorãtor cu cât Guvernul
de la Bucureºti a alocat luna trecutã, din Fondul de Rezervã, sume
de bani primãriilor conduse de
membri ai partidul de guvernãmânt
tocmai pentru aceastã situaþie,

multe oraºe conduse de primari ai
opoziþiei fiind ignorate. Cerem
Guvernului României sã repare de
urgenþã aceastã situaþie dificilã.
Cetãþenii unui stat european trebuie sã fie protejaþi de cãtre guvernul lor, ºi nu pedepsiþi din cauza faptului cã autoritãþile locale
nu au aceeaºi culoare politicã precum cea a guvernului”. Modalitatea de împãrþire a banilor publicin
numai pe criterii politice, fãrã sã
se þinã cont de prioritãþi ºi de problemele reale, este o bãtaie de joc.
Protestul europarlamenarilor din
Grupul Alianþei Progresiste a Socialiºtilor ºi Democraþilor cu siguranþã i-a lãsat reci pe guvernanþi. Parlamentarii PSD, împreunã cu colegii de Uniune, din PNL,
au anunþat cã vor depune o serie
de modificãri legislative pentru ca
Fondul de rezervã al Guvernului
sã fie folosit, în viitor, pe criterii
clare ºi destinaþii precise.
MARIN TURCITU

vineri, 2 decembrie 2011
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Corupþia accentueazã criza zonei euro
Corupþia accentueazã criza datoriilor în Europa, estimeazã Transparency International, care subliniazã slaba poziþie
a Italiei ºi Greciei, în raportul anual publicat joi. Potrivit organizaþiei menþionate, dificultãþile economice care traverseazã zona euro se datoreazã, parþial, incapacitãþii autoritãþilor
publice de a lupta împotriva corupþiei ºi evaziunii fiscale, care
se aflã printre principalele cauze ale crizei, se mai aratã în
raport. Pe o scarã de la zero la zece (zero fiind nivelul perceput ca maximum al corupþiei), Italia a primit nota 3,9, iar
Grecia nota 3,4, calificative care le poziþioneazã pe locurile
69, respectiv 80, în clasamentul final stabilit de Transparency International, acesta cuprinzând 182 de þãri. Franþa ºi Germania, þãri pe care se reazemã speranþa soluþionãrii proble-

Prima grevã împotriva
Guvernului Papademos
Vapoarele au rãmas ancorate,
ieri dimineaþã, în portul Pireu, din
apropiere de Atena, iar funcþionarii publici au lucrat cu program
redus, din cauza unei greve generale a sindicatelor din sectoarele privat ºi public. Este vorba
despre prima grevã împotriva
noului Guvern de uniune naþionalã din Grecia, al lui Lucas Papademos, ºi a ºasea grevã generalã de la începutul anului. În afarã de circulaþia vapoarelor, ºi reþeaua feroviarã a þãrii era parali-

zatã. În schimb, transporturile
aeriene au funcþionat normal, precum ºi Bursa din Atena. Autobuzele ºi troleibuzele nu au circulat
timp de trei ore în cursul dimineþii ºi nici dupã ora 21.00. Manifestaþii erau prevãzute, în jurul
prânzului, în centrul Atenei ºi la
Salonic, sub sloganul „Nu bugetului de austeritate”. Proiectul de
buget pe 2012, care prevede reducerea cheltuielilor publice ºi
creºterea taxelor, urmeazã sã fie
adoptat marþi în Parlament.

melor zonei euro, se plaseazã pe locurile 25 ºi, respectiv, 14.
Criza europeanã „reflectã un management financiar slab, o
lipsã de transparenþã ºi, de asemenea, o proastã utilizare a
fondurilor publice”, a estimat Robin Hodess, directorul de
cercetare al Transparency International. Somalia ºi Coreea
de Nord împart locul 182 în clasament, fiind percepute ca
cele mai corupte þãri, ambele fiind notate cu 1. La capãtul
celãlalt al clasamentului, Noua Zeelandã ocupã primul loc,
cu nota 9,5, devansând trei þãri nordice – Danemarca (9,4),
Finlanda (9,4), Suedia (9,3) – ºi Singapore (9,2). Aproximativ 2/3 din þãrile care figureazã în clasament au note mai mici
de 5, ceea ce demonstreazã ONG-ului menþionat cã au multe
de fãcut în cadrul luptei anticorupþie. „Atât în Europa lovitã
de criza datoriilor, dar ºi în lumea arabã, aflatã la începutul
unei noi ere politice, managerii trebuie sã ia în considerare
necesitatea unei mai bune guvernãri” subliniazã Huguette
Labellee (foto), ºeful Transparency International, un ONG cu
sediul la Berlin. Cele mai multe þãri arabe ocupã partea de
jos a clasamentului, cu note mai mici de 4. Înaintea „primãverii arabe”, Transparency constatase cã „nepotismul ºi corupþia” erau atât de înrãdãcinate în viaþa de zi cu zi, încât
legislaþia anticorupþie era lipsitã de efecte. În fine, alte detalii: SUA (locul 24) se aflã deasupra Franþei, iar China se regãseºte pe locul 75, în timp ce Rusia, cu o notã de 2,4, face
parte din grupul þãrilor care se plaseazã pe poziþia 143. România ocupã locul 75, cu un scor de 3,6 puncte, adicã locul
25 între cele 27 de state ale UE, dupã noi aflându-se doar
Grecia ºi Bulgaria, þãri în care sunt, deja, proteste în stradã,
iar populaþia a ajuns la limita suportabilitãþii. Pentru construirea acestui clasament, care nu reflectã decât percepþia corupþiei, Transparency International s-a bazat pe datele colectate de 13 instituþii internaþionale, inclusiv Banca Mondialã, bãncile asiatice ºi africane de dezvoltare sau Forumul
Economic Mondial. Directorul executiv al Transparency International România, Victor Alistar, a cerut Guvernului, dar
ºi partidelor parlamentare, sã adopte de urgenþã strategia
naþionalã anticorupþie, demarând mãsurile necesare pentru
scãderea nivelului corupþiei în þara noastrã. Incompatibilitãþile, conflictele de interese, traficul de influenþã la nivelul
Legislativului ºi Executivului, politizarea, nepotismul, mita la
nivelul administraþiei publice ºi instituþiilor de control, toate
acestea trebuie eliminate.

Fermierii bulgari au blocat podul
Giurgiu-Ruse douã zile la rând
Fermierii bulgari au blocat
din nou, ieri, ºoseaua spre
punctul de trecere a frontierei
între Bulgaria ºi România, la
Podul Prieteniei, care leagã oraºele Ruse ºi Giurgiu. Blocada a
început la ora 11 ºi, spre deosebire de miercuri, a durat patru ore, nu una singurã. Circulaþia a fost închisã spre punctul
de trecere a frontierei Kapitan
Andreevo de tractoarele producãtorilor de cereale. Asociaþia
naþionalã a producãtorilor de

cereale a anunþat cã, începând
de ieri dupã-amiazã, fermierii
protestatari vor porni cu tractoarele spre capitala Sofia, iar
pânã spre searã în capitalã vor
intra cel puþin 500 de tractoare. Agricultorii sunt revoltaþi de
faptul cã suma prevãzutã pentru sectorul agricol în proiectul
de buget pe 2012 este cu circa
115 milioane de euro mai micã
decât cea promisã de guvern,
printr-un acord semnat cu agricultorii în luna septembrie.

UE plãnuieºte sancþiuni dure împotriva Iranului
Uniunea Europeanã a adãugat,
ieri, 180 de firme ºi 37 de persoane pe lista sancþiunilor împotriva
Iranului, ca urmare a programului sãu nuclear controversat, ºi a
anunþat noi mãsuri „forte”, care
ar putea viza sectorul energetic,
informeazã agenþia AFP. Reuniþi la
Bruxelles, miniºtrii de Externe ai
UE au convenit, totodatã, sã lucreze asupra unor sacþiuni suplimentare, vizând noi sectoare, „inclusiv energia”, având drept þintã
sectorul strategic al petrolului iranian, a informat o sursã diplomaticã. Interzicerea importurilor europene de petrol iranian ar putea
fi una dintre aceste mãsuri „forte”, însã nu se bucurã de sprijinul
tuturor þãrilor. UE era, deja, decisã sã sancþioneze Iranul, ca ur-

mare a recentului raport ONU,
care a evidenþiat dimensiunea militarã a programului nuclear iranian, însã discuþiile pe aceastã
temã au fost impulsionate de atacul brutal de vineri, al protestatarilor iranieni, de la ambasada britanicã la Teheran, în urma cãruia
Marea Britanie a decis sã îºi retragã ambasadorul din Iran ºi sã
expulzeze întregul corp diplomatic iranian de la Londra. De asemenea, Germania ºi Franþa au decis sã îºi recheme, pentru consultãri, ambasadorii din Iran, în vreme ce Italia a sugerat cã ar putea
lua decizia de a-ºi închide ambasada din Teheran. Diplomaþii europeni subliniazã, însã, cã nu toate capitalele europene sunt bucuroase de instituirea unui embargo

european. UE importã, zilnic, în
jur de 450.000 de barili de petrol
iranian, Italia fiind cel mai mare
importator, cu 183.000 de barili,
urmatã de Spania ºi Franþa. Surse

din industria petrolierã spun cã
statele europene ar putea discuta
cu Arabia Sauditã, pentru a compensa deficitul de petrol provocat
de un eventual embargo.

ªTIRI
Europarlamentarii vor avea,
din 2012, un cod de conduitã
Parlamentul European a
adoptat, ieri, Codul de conduitã
pentru eurodeputaþi, care va
intra în vigoare la 1 ianuarie
2012 ºi care defineºte conflictul
de interese ºi prevede posibilitatea sancþionãrii europarlamentarilor, inclusiv prin suspendarea
sau chiar retragerea mandatului.
Potrivit noilor reglementãri,
europarlamentarii trebuie sã
depunã o declaraþie de interese
financiare în care sã precizeze,
printre altele: activitãþile
profesionale din ultimii trei ani
dinaintea preluãrii funcþiei în
Parlament; orice activitate
periodicã remuneratã exercitatã
în paralel cu exercitarea funcþiilor, ca salariat sau ca lucrãtor
independent; orice activitate
externã ocazionalã remuneratã
(inclusiv scrierile de autor,
conferinþe sau expertize), în cazul
în care remuneraþia totalã
depãºeºte 5.000 de euro pe an
calendaristic; participarea la
comitete sau consilii de administraþie din întreprinderi, organizaþii neguvernamentale, asociaþii
sau orice organism cu personalitate juridicã, ori exercitarea
altor activitãþi externe, remunerate sau nu; orice alt interes
financiar care ar putea avea o
influenþã asupra exercitãrii
funcþiilor de deputat.

18 morþi în Irak, în urma unor
atacuri cu maºini-capcanã
18 persoane au fost ucise ºi alte
30 au fost rãnite ieri, într-un
atentat cu maºinã-capcanã ºi un
atac împotriva caselor liderilor
unei miliþii care luptã împotriva
Al-Qaeda, în provincia Diyala, pe
fondul vizitei în Irak a vicepreºedintelui american Joe Biden ºi
într-un moment în care armata
americanã se pregãteºte sã se
retragã, dupã mai mult de opt ani
de prezenþã în aceastã þarã. „Zece
persoane au murit ºi cel puþin 20
au fost rãnite în explozia unei
maºini-capcanã parcate în
apropierea unei pieþe de legume
din Khales”, a declarat un colonel
al armatei irakiene sub acoperirea
anonimatului. Într-o altã localitate
din provincia Diyala, opt persoane, dintre care doi lideri ai
miliþiilor Sahwa ºi familiile lor, au
fost ucise de persoane necunoscute, a declarat colonelul.

PE a votat aderarea
Croaþiei la UE

Parlamentul European a aprobat
ieri aderarea Croaþiei la UE, cerând
însã Zagrebului sã depunã eforturi
suplimentare pentru a combate
corupþia ºi crima organizatã.
Aderarea a fost aprobatã cu 564 de
voturi pentru, 38 împotrivã ºi 32 de
abþineri. Acordul Parlamentului era
ultimul obstacol juridic înainte de
semnarea tratatului de aderare,
prevãzutã la summitul liderilor
europeni din 8 ºi 9 decembrie, la
Bruxelles. Tratatul urmeazã sã fie,
apoi, ratificat de fiecare dintre cele
27 state ale UE. La încheierea
acestui proces, fãrã îndoialã la 1
iulie 2013, Croaþia va deveni cel deal 28-lea stat membru al UE.
Parlamentul European le-a cerut, de
asemenea, autoritãþilor croate sã îºi
multiplice eforturile în vederea
„urmãririi în justiþie a crimelor de
rãzboi, respectarea tuturor recomandãrilor Tribunalului Penal Internaþional pentru fosta Iugoslavie ºi
încurajarea întoarcerii refugiaþilor
de rãzboi, în special sârbi”.

ªTIRI
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TVR 1
7,00 Telejurnal matinal
8,00 România, zi de zi!
10,10 Film serial * FURTUNÃ
LA PALAT
11,25 Tezaur folcloric (r)
12,20 TVR 55
12,40 Film serial * LEGENDELE
PALATULUI
14,00 Telejurnal
14,45 e-Forum cu Angela Avram
15,15 Teleshopping
15,30 Tribuna partidelor
parlamentare (r)
16,00 Parlamentul României
17,00 Telejurnal * Meteo
17,30 La vie en rose
18,25 Film serial * LEGENDELE
PALATULUI
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,00 O datã-n viaþã
23,10 Film * INCORUPTIBILUL
0,50 Concert
2,20 Judecã tu! (r)
1,50 M.A.I. aproape de tine (r)
2,20 Tezaur folcloric (r)
3,10 Sport (r)
3,25 Telejurnal (r)
4,15 Film serial * STARHUNTER
5,05 Film serial * FURTUNÃ LA
PALAT (r)

TVR 2
7,00 Teleshopping; 8,00 Film serial
* TANDEM DE ªOC; 8,55 Facem
valuri; 9,15 Film * TOTUL SE
PLÃTEªTE (r); 10,50 Confesiuni
(r); 11,50 Bazar (r); 12,25 Ora de
business (r); 13,15 La mustaþã (r);
14,00 Motomagia (r); 14,35
Împreunã în Europa!; 15,30
Teleshopping; 16,00 Film serial *
TANDEM DE ªOC (r); 17,00
Confesiuni; 18,00 Telejurnal; 18,30
Studio Euro 2012; 18,55 Tragerea
la sorþi a gupelor turneului final Euro
2012; 20,00 Studio Euro 2012;
20,30 Latitudini; 21,10 Topping;
22,00 Ora de ºtiri; 23,00 Unora le
place…; 0,00 Film serial *
DETECTIVUL MURDOCH; 0,55
Latitudini (r); 1,30 Film * ANIMAL
DE PRADÃ (r); 3,05 Topping (r);
3,45 Film serial * DETECTIVUL
MURDOCH (r); 4,30 Unora le
place... (r); 5,20 Mesager.

HBO
6,00 Film * SAGA AMURG:
ECLIPSA; 8,00 Premiile Emmy 2011;
10,05 Film * SCRISORI CÃTRE
JULIETA; 11,50 Film * 10; 12,10 Film
* ÎNTÂLNIRE CU SURPRIZE; 13,50
Film * TORTUL DE NUNTÃ; 15,25
Film * MÂINI DE AUR: POVESTEA
LUI BEN CARSON; 16,55 Film *
DOMNUL NIMENI; 19,30 Filme ºi
vedete; 20,00 Film * CARTEA LUI
ELI; 22,00 Film serial * TRUE
BLOOD; 23,00 Film * LEGIUNEA;
0,40 Film serial * IMPERIUL DIN
ATLANTIC CITY; 1,35 Film * BÃIEÞII
PIERDUÞI: SETEA.

DIVA UNIVERSAL
6,00 Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER; 8,00 Film serial *
FIICELE LUI MCLEOD; 10,00
Film * CRIMELE DIN MIDSOMER; 12,00 Film serial * BUFFY,
SPAIMA VAMPIRILOR; 14,00 Film
serial * LEGE ªI ORDINE; 15,00
Film * VERDICT FINAL; 17,00 Film
* CRIMELE DIN MIDSOMER;
19,00 Film serial * SOÞII DE
MLITARI; 21,00 Film * TENTAÞIE
PERICULOASÃ; 23,00 Film *
LEGÃTURI PERICULOASE; 1,00
Film * COMPLICI LA CRIMÃ 2:
GHID DE RÃPIRE; 3,00 Film serial
* LEGE ªI ORDINE.

PRO TV
07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Adâncurile
11,00 Film * NEA MÃRIN
MILIARDAR (r)
13,00 ªtirile Pro TV
14,00 Film * FIICA LUI
D’ARTAGNAN
16,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT (r)
17,00 ªtirile PRO TV
17,45 Happy Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Dansez pentru tine
1,00 Explore Midnight
1,30 ªtirile Pro TV (r)
3,00 Film * FIICA LUI D’
ARTAGNAN (r)
5,15 Adâncurile (r)

ACASÃ
6,30 Film serial * AMOR REAL; 7,30
Teleshopping; 8,00 Reþeta de Acasã
(r); 8,15 Film serial * STÃPÂNA;
9,15 Teleshopping; 9,45 Film serial *
ÎMPREUNÃ PENTRU TOTDEAUNA; 10,45 Teleshopping; 11,15 Film
serial * ÎMPREUNÃ PENTRU
TOTDEAUNA; 12,30 Teleshopping;
12,45 Film serial * LEGÃMÂNTUL; 13,45 Teleshopping; 14,15
Film serial * CLASE 406; 15,15
Reþeta de Acasã; 15,30 Film serial *
AMOR REAL; 16,30 Poveºtiri
adevãrate; 17,30 Film serial * LOLA;
18,30 Film serial * SUB CERUL ÎN
FLÃCÃRI; 19,30 Film serial *
STÃPÂNA; 20,30 Film serial *
TRIUMFUL DRAGOSTEI; 22,00
Film serial * JOCUL SEDUCÞIEI;
23,30 Film serial * LACRIMI DE
IUBRE (r); 0,30 Reþeta de Acasã
(r); 0,45 Film serial * CLASE 406
(r); 1,45 Poveºtiri adevãrate (r); 2,45
Doamne de poveste (r); 4,00
Poveºtiri de noapte (r); 4,30 Film
serial * LACRIMI DE IUBIRE (r);
5,30 Poveºtiri adevãrate (r).

PRO CINEMA
7,45 Film serial * REDACÞIA (r);
8,45 Film * MORTAL KOMBAT:
AVENTURA ÎNCEPE (r); 9,45
Teleshopping; 10,00 Happy Hour;
11,15 Teleshopping; 11,30 Acasã în
bucãtãrie (r); 12,30 Film serial *
REDACÞIA; 13,40 Teleshopping;
14,00 Film serial * MERLIN; 15,00
Acasã în bucãtãrie; 16,00 Film serial
* MEDICINÃ GENERALÃ (r);
17,00 Film serial * LA BLOC (r);
18,00 Film serial * SEINFELD (r);
19,00 Film serial * LA BLOC;
20,00 Film * CU MÂINILE
CURATE; 22,15 Film * BALADÃ
PENTRU JACK ªI ROSE; 0,45
Film serial * PRIETENIE PE
MUCHIE DE CUÞIT; 1,45 Film *
DIMINEÞI DE OÞEL; 3,15 Film *
BALADÃ PENTRU JACK ªI ROSE
(r); 5,00 Lumea Pro Cinema (r).

NAÞIONAL TV
7,45 Film serial * DRAGOSTE
DULCE AMARÃ (r); 9,00 Film
serial * TRIUNGHIUL IUBIRII 2
(r); 10,15 Baronii (r); 10,45 Baronii
(r); 11,15 Film serial * ÎN
CÃUTAREA FERICIRII; 12,30
Stars + Pub; 13,00 Film serial *
JEREMIAH; 14,00 Clipuri; 14,15
Film serial * DESTINUL REGELUI (r); 15,45 Baronii (r); 16,30
1X2; 17,30 Film serial * DRAGOSTE DULCE AMARÃ; 18,30
ªtiri Naþional TV; 19,15 Film serial *
SUFLETE PERECHE; 20,15 Film
* MARIONETA; 22,45 Film *
RESIDENT EVIL: EXPERIMENT
FATAL; 1,00 Film * MARIONETA
(r); 3,00 Film * RESIDENT EVIL:
EXPERIMENT FATAL (r).

SÂMBÃTÃ - 3 decembrie

ANTENA 1

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

6,00 Observator
8,00 Neatza
10,00 În gura presei
10,50 Mireasã pentru fiul
meu
11,30 Next Top Model
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul
meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Acces direct
19,00 OBSERVATOR
20,20 Film * VAN HELSING
23,15 În puii mei!
0,30 Film serial * HISPANIA
2,15 Film * VAN HELSING
(r)
4,45 Acces direct (r)

7,00 Desene animate
8,10 Omul ºi timpul
9,30 Bebe Magia
10,00 Fii pãrinte, fii deºtept!
10,30 Profesorul trãsnit
11,00 e-Forum (r)
11,30 Ca la carte
12,00 Pro Patria
12,30 Europa mea
13,00 Aventura urbanã
14,00 Telejurnal
14,30 Magazin UCL
15,10 Gala persoanelor cu
dizabilitãþi
17,00 Premiile TVR Internaþional!
19,00 Tezaur folcloric
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,00 ÎnTrecerea anilor
23,00 Profesioniºtii…
0,10 Film * SOÞIA ANARHISTULUI
2,10 TVR 55
2,30 În grãdina Danei (r)
3,00 Sport (r)
3,15 Telejurnal (r)
4,10 Viaþa satului (r)
6,15 Teleshopping (r)
6,55 Imnul României

6,00 Happy Hour (r)
7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Ce se întâmplã,
doctore?
10,45 Film serial * PARIU CU
VIAÞA (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,05 Film serial * LEGENDA
CÃUTÃTORULUI
14,00 Dansez pentru tine (r)
19,00 ªtirile PRO TV
20,30 Film * PIRAÞII DIN
CARAIBE
0,15 Film * AFACERI
INTERNE
2,30 Film serial * PIRAÞII
DIN CARAIBE (r)

07,00 Observator
10,00 Film * VLAD
ÞEPEª
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul
meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Mireasã pentru fiul
meu
19,00 Observator
20,20 X Factor
2 2 , 3 0 Film * ASTERIX ªI
OBELIX: MISIUNE CLEOPATRA
1,00 Film * REGELE
FLUVIULUI
3,00 Observator (r)
3,45 Film * VLAD ÞEPEª
(r)

PRIMA TV
7,00 Casã, construcþie,
design (r)
7,30 Levintza prezintã (r)
8,00 Film serial * ÎN
FAMILIE (r)
9,00 Teleshopping
9,30 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMILOR
10,30 Film serial * MEDIUM
(r)
11,30 F Pod
12,30 Teleshopping
13,00 Sport, dietã ºi o vedetã
(r)
13,30 Teleshopping
14,00 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMILOR
15,00 Film serial * ÎN
FAMILIE
16,00 Film * ANTIDOTUL
(I)
18,00 Focus
19,00 Focus sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film * MAJESTIC
23,45 Film serial * CRUSOE
2,00 F Pod
3,00 Focus (r)
4,00 Teo (r)

B1 TV
6,30 Vedetele se întreabã (r);
7,00 ªtirile B1 TV; 8,00
Lumea lui Banciu (r); 9,00
ªtirile B1TV; 10,15 B1, viaþa
e frumoasã!; 11,00 ªtirile
B1TV; 11,15 B1, viaþa e
frumoasã!; 12,00 ªtirile B1
TV; 13,00 ªtirile B1 TV;
16,00 Fapt divers; 18,00
ªtirile B1 TV; 19,00 Actual B1;
20,00 Special B1; 23,00
Documentar (r); 0,10 ªtrile
B1 TV (r); 1,00 Fapt divers
(r); 2,40 B1, viaþa e frumoasã! (r); 4,00 ªtirile B1 TV
(r); 5,00 Actual B1 (r).

TVR 2
7,00 Teleshopping; 8,00
Arhitexturi; 8,30 Sfinþi ºi meserii
(r); 9,00 D’ale lu’ Miticã (r); 10,00
Film serial * MICUL DRACULA;
11,10 Film * SAREA ÎN
BUCATE; 12,50 Pastila de
sãnãtate; 13,10 Puzzle; 15,10
Film * PAUL VI, UN PAPÃ ÎN
MIJLOCUL FURTUNII; 17,00
Bagã la cap; 18,00 Paºaport de
România; 19,00 Festivalul Circo
Massimo; 20,10 Rãzushow;
21,00 Film serial * CSI: CRIME
ªI INVESTIGAÞII; 21,50 Pastila
de sãnãtate; 22,00 Ora de ºtiri;
23,00 Timpul chitarelor (r); 0,00
Film serial * AVENTURIERII;
0,55 Festivalul „Circo Massimo”
(r); 1,50 Film serial * CSI:
CRIME ªI INVESTIGAÞII (r);
2,35 Film serial * MICUL
DRACULA (r); 3,30 Film serial *
AVENTURIERII (r); 4,20 Timpul
chitarelor (r); 5,20 Mesager.

HBO
6,00 Film * JUMÃTATE DE
VACANÞÃ; 7,40 Film * CU
DUZINA E MA IEFTIN!; 9,15 Film
* ALICE ÎN ÞARA MINUNILOR;
11,05 Film * INFORMATORUL;
12,55 Film * 500 DE ZILE CU
SUMMER; 14,0 Film * NUNTÃ
ÎN FAMLIA NOASTRÃ; 16,15
Film * UN BÃRBAT SINGUR;
17,55 Film * MOªTENIREA;
20,00 Film * BINE DOTAT; 20,30
Film serial * PLICTISIT DE
MOARTE; 21,00 Film * CU
PLÃCERE; 22,00 Film *
AURORA; 1,30 Film * THE
RUNYWAYS; 3,15 Film * LA UN
PAS DE MOARTE.

DIVA UNIVERSAL
6,00 Film serial * ÎN MINTEA
ERICÃI; 7,00 Film * O NOUÃ
ªANSÃ; 9,00 Film * CRIMELE DIN MIDSOMER; 11,00
Film * BETHOVEN 3; 13,00
Film * BETHOVEN 4; 15,00
Film * LEGATE DE UN
SECRET; 17,00 Film *
COMPLICI LA CRIMÃ; 19,00
Film * UN SÃRUT LA MIEZUL
NOPÞII; 21,00 Film *ENID;
23,00 Film * BETHOVEN 5;
1,00 Film * MAREA ªANSÃ A
LUI BETHOVEN.

ACASÃ
6,30 Film serial * AMOR
REAL (r); 7,30 Teleshpopping; 8,00 Reþeta de Acasã
(r); 8,15 Film serial *
STÃPÂNA (r); 9,15 Teleshopping; 9,45 Film serial *
ÎMPREUNÃ PENTRU
TOTDEAUNA; 10,45 Teleshopping; 11,15 Film serial *
ÎMPREUNÃ PENTRU
TOTDEAUNA; 12,30 Film
serial * LEGÃMÂNTUL;
14,30 Film serial * CLASE
406; 15,30 Film serial *
AMOR REAL; 16,30 Poveºtiri
adevãrate; 17,30 Film serial
* MOªTENITORII; 19,30 Film
serial * STÃPÂNA; 20,30 Film
serial * TRIUMFUL DRAGOSTEI; 22,00 Film serial *
JOCUL SEDUCÞIEI; 23,30
Film serial * LACRIMI DE
IUBIRE (r); 0,30 Film serial
* CLASE
406 (r); 1,30
Poveºtiri adevãrate (r);
2,30 Doamne de poveste (r);
3,30 Poveºtri de noapte (r).

PRO CINEMA
8,45 Film serial * MEDICINÃ
GENERALÃ (r); 10,00
ProMotor; 10,30 Descoperã
România; 11,00 Acasã în
bucãtãrie (r); 12,00 Film *
CU MÂINILE CURATE (r);
14,15 Din culisele Hollywood-ului; 14,45 Film serial
* LA BLOC (r); 16,00 Film
serial *
GOSSIP GIRL;
17,00 Film * FERMA
VESELÃ; 19,00 Film serial
* LA BLOC; 20,00 Film *
PÃMÂNT ÎNFOMETAT;
22,00 Film * UN PROFET;
1,30 Film * PÃMÂNT
ÎNFOMETAT (r); 3,00 Film
* UN PROFET (r).

NAÞIONAL TV
7,00 Pastila Vouã (r); 7,15
Film serial * ÎN CÃUTAREA
FERICIRII (r); 9,15 Film
serial * CULOAREA FERICIRII (r); 10,15 Staruri; 10,30
Film serial * JEREMIAH (r);
11,30 Film serial * PETER
BENCHLEY’S AMAZON;
12,30 Fosta mea iubire (r);
14,15 Film * PRINÞESA ªI
CERªETORUL; 16,30 Film *
JANDARMUL ªI JANDARMERIÞELE ; 18,30 ªtiri
Naþional TV; 19,15 Film serial
* CULOAREA FERICIRII;
20,15 Iubire interzisã; 22,00
Poamã acrã; 23,45 Film *
PRINÞESA ªI CERªETORUL (r); 1,45 Film serial *
TARZAN (r); 2,45 Clipuri;
3,00 Pitici de varã (r); 5,00
Taxi Driver (r).

PRIMA TV
6,00 Cireaºa de pe tort (r)
7,00 Cu lumea-n cap (r)
7,30 Teleshopping
8,00 Film * ANTIDOTUL (r)
10,00 Teleshopping
10,30 Autoforum
11,00 Secrete de stil
11,30 Sport, dietã ºi o vedetã
12,00 Cãminul de 5 stele
12,30 Film serial * CRUSOE (r)
15,00 Academia lui Horia
(r)
16,30 Schimb de mame (r)
18,00 Focus
19,00 Focus sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film * ÎN TIMP CE TU
DORMEAI
22,30 Film serial * CRUSOE
0,30 Focus (r)
1,30 Film * ÎN TIMP CE TU
DORMEAI (r)
3,30 Autoforum (r)
4,30 Sport, dietã ºi o vedetã
(r)
5,00 Cireaºa de pe tort (r)

B1 TV
7,00 ªtirile B1 TV; 9,30
Teleshopping; 10,00 La limitã;
10,30 Vedetele se întreabã
(r); 11,00 Natura medica;
12,00 ªtirile B1 TV; 13,30
Vedetele se întreabã; 14,00
360 0 ; 15,00 ªtirile B1 TV;
16,00 Pasul Fortunei; 18,00
ªtirile B1 TV; 19,30 Artelle;
20,00 Condamnaþii; 21,00
Sãptãmâna mondenã; 23,00
Proiect pentru România; 23,30
Film artistic; 2,00 ªtirile B1
TV (r); 3,10 Condamnaþii (r);
4,00 360 0 (r); 4,40 Sãptãmâna mondenã (r).
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programe TV

DUMINICÃ - 4 decembrie

LUNI - 5 decembrie

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

TVR 1

7,00 Desene animate
7,55 Zoom
8,10 Universul credinþei
10,00 În grãdina Danei
10,35 Viaþa satului
11,00 Presã ºi putere
14,00 Telejurnal
14,30 Mirecea
17,00 Dãnutz SRL
19,00 Lozul cel mare
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,00 Distractis
21,35 Film * NUME DE
COD: AGENTUL DE SERVICIU
23,15 Garantat 100%
0,15 Dãnutz SRL (r)
2,05 Ne vedem la TVR!
(r)
3,30 Sport (r)
3,45 Telejurnal (r)
4,35 Universul credinþei (r)

6,00 Film serial * LEGENDA CÃUTÃTORULUI
7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Dupã 20 de ani
11,00 Film * EXCURSIE
CU SURPRIZE
13,00 ªtirile Pro TV
13,05 Apropo TV
14,00 Vocea României (r)
18,00 România, te iubesc!
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * RAMBO 4
22,30 Film * DRUMUL
DREPTÃÞII
1,00 Apropo TV (r)
2,00 Film * RAMBO 4 (r)
3,30 Dupã 20 de ani
4,30 România, te iubesc!
(r)
5,30 Film * EXCURSIE CU
SURPRIZE (r)

7,00 OBSERVATOR
10,00 Film * ASTERIX ªI
OBELIX (r)
12,00 Film serial * XENA
(r)
13,00 OBSERVATOR
13,30 X-Factor (r)
16,00 Observator
16,30 Super-Bingo Metropolis
19,00 OBSERVATOR
20,20 În puii mei!
21,45 X Factor
23,00 Film * DEJA MORT
1,00 În puii mei! (r)
2,15 OBSERVATOR (r)
3,00 Film * DEJA MORT
(r)
4,45 Film serial * XENA

7,00 Telejurnal matinal
8,00 România, zi de zi
10,10 Film serial * FURTUNÃ LA PALAT
11,25 Presã ºi putere (r)
12,20 TVR 55
12,40 Film serial * LEGENDELE PALATULUI (r)
14,00 Telejurnal
14,45 Curier TV
15,30 Maghiara de pe unu
17,00 Telejurnal
17,30 Film serial * PRIN
PÃDURI ªI MUNÞI
18,25 Film serial * LEGENDELE PALATULUI
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,00 Prim-plan
22,00 Cu ochii’n 4
23,10 Replay
0,30 Nocturne
1,30 Film serial * PRIN
PÃDURI ªI MUNÞI, INIMI
ÎNLÃNÞUITE (r)
2,20 Prim-plan (r)
3,10 Sport (r)
3,25 Telejurnal (r)
4,15 Film serial * STARHUNTER

TVR 2
6,00 Ora de ºtiri; 7,00
Teleshopping; 8,00 Bagã la
cap (r); 9,00 Paºaport de
România (r); 10,00 Film
serial * MICUL DRACULA; 11,00 Motomagia; 11,30
Succes la femei; 12,00
Jamie Oliver gãteºte în 30 de
minute; 13,10 Puzzle Weekend în 2; 15,10 Film *
PAUL VI, UN PAPÃ ÎN
MIJLOCUL FURTUNII
(II);16,50 În lumea modei;
17,00 D’ale lu’ Miticã; 18,00
Naturã ºi aventurã; 18,30
Pescar hoinar; 19,00
Latitudini; 19,30 Pe picior
mare; 20,10 Film *VULPEA
NEAGRÃ; 22,00 Ora de
ºtiri; 23,00 Acadeaua;
0,00 Film serial * AVENTURIERII; 0,55 Lumea modei;
1,10 Film * VULPEA
NEAGRÃ (r); 2,30 Film
serial * MICUL DRACULA
(r); 3,40 Film serial *
AVENTURIERII (r).

HBO
6,00 Film * APARTAMENTUL
PENTRU DOI; 7,35 Film *
PEªTELE CEL MARE; 9,40
Film * SCOOBY DOO;
10,55 Lady GaGa; 12,55
Film * TINERI ÎNSURÃÞEI;
14,30 Film * PRIETENA
PERFECTÃ; 15,55 Film *
POVESTEA JUCÃRIILOR;
17,40 Film * MÃNÂNCÃ,
ROAGÃ-TE, IUBEªTE; 20,00
Film * PRINCIPI DE VIAÞÃ;
21,30 Film * SALT; 23,10
Film serial *
TRUE
BLOOD; 0,05 Film * NINJA
ASASIN.

DIVA UNIVERSAL
6,00 Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER; 8,00 Film *
UN SÃRUT LA MIEZUL
NOPÞII; 10,00 Film serial *
FETELE GILMORE; 12,00
Film * BETHOVEN 5; 14,00
Film * MAREA ªANSÃ A
LUI BETHOVEN; 16,00 Film
* COMPLICI LA CRIMÃ 2;
18,00 Film serial * FETELE
GILMORE; 21,00 Film *
UN ÎNGER DE CRÃCIN;
3,00 Film * LEGATE DE UN
SECRET.

ACASÃ
6,30 Film serial * AMOR
REAL (r); 7,30 Teleshopping; 8,15 Film serial *
STÃPÂNA; 9,15 Teleshopping; 9,45 Film serial *
ÎMPREUNÃ PENTRU TOTDEAUNA; 10,45 Teleshopping; 11,15 Reþeta de Acasã;
12,30 Film serial * LEGÃMÂNTUL; 14,30 Film serial *
CLASE 406; 15,30 Film
serial * AMOR REAL; 16,30
Doamne de poveste; 17,30
Film serial * MOªTENITORII; 19,30 Film serial *
STÃPÂNA; 20,30 Film serial
* TRIUMFUL DRAGOSTEI;
22,00 Film serial * JOCUL
SEDUCÞIEI; 0,00 Film serial
* LACRIMI DE IUBIRE; 1,00
Film serial * CLASE 406;
2,00 Doamne de poveste (r);
3,00 Poveºtiri de noapte (r).

PRO CINEMA
8,00 Din culisele Hollywoodului; 8,45 Film serial *
REDACÞIA (r); 10,00 Film
serial * ªORICELUL
FAMILIEI; 10,30 Film serial
* GOSSIP GIRL: INTRIGI
LA NEW YORK; 11,30
ProMotor; 12,00 Film serial
* LA BLOC (r); 13,00
Zoom în 10; 13,15 Lumea
Pro Cinema; 14,00 Film *
FERMA VESELÃ (r); 16,00
Film serial * GOSSIP
GIRL; 17,00 Film * CRIMÃ
ÎN FAMILIE; 19,00 Film
serial * LA BLOC; 20,00
Film * AM FOST ªAISPREZECE; 22,00 Film * MIRACOLUL DE LA SF. ANA;
1,15 Film * BANI, NEBUNIE
ªI CRIMÃ; 2,45 Film *
MIRACOLUL DE LA SF.
ANA (r).

NAÞIONAL TV
6,00 Pastila Vouã (r); 6,30
Taxi Driver (r); 7,30 Film
serial * CULOAREA FERICIRII (r); 9,30 Poamã acrã;
11,30 Film * JANDARMUL
ªI JANDARMERIÞELE (r);
13,30 Sã v-amintiþi… duminica!; 16,45 Iubire interzisã
(r); 18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Film serial * CULOAREA FERICIRII; 20,15 Film
* DRAGOSTE ªI TEROARE;
0,30 Sã v-amintiþi... duminica!
(r); 3,30 Consilier de
urgenþã (r); 5,00 Taxi
Driver (r).

PRIMA TV
6,00 Cunoaºte, viseazã,
iubeºte
7,00 Camera de râs
8,00 Secrete de stil (r)
9,00 Focus monden (r)
9,30 Casa: Construcþie ºi
design
10,00 Teleshopping
10,30 Cu lumea-n cap
11,00 Levintza prezintã
11,30 Cunoaºte, viseazã,
iubeºte!
12,30 Mondenii (r)
13,00 Bãtrâni ºi neliniºtiþi (r)
13,30 Miss fata de la þarã (r)
15,30 Cronica cârcotaºilor
(r)
18,00 Focus
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Schimb de mame
22,00 Iubiri secrete (r)
1,00 Film * MULÞUMIM CÃ
FUMAÞI!
3,00 Focus (r)
4,30 Film * MULÞUMIM CÃ
FUMAÞI! (r)

TVR 2
6,00 Ora de ºtiri (r); 8,00 Film
serial * TANDEM DE ªOC;
8,55 Pastila de sãnãtate; 9,10
Film * PAUL VI, UN PAPÃ ÎN
MIJLOCUL FURTUNII (II)
(r); 10,50 Confesiuni (r); 11,50
Bazar (r); 12,30 Pe picior mare
(r); 12,50 Adrenalitica; 13,15
Topping (r); 14,00 Arhitexturi
(r); 14,35 Împreunã în Europa!;
16,00 Film serial * TANDEM
DE ªOC (r); 17,00 Confesiuni; 18,00 Telejurnal; 18,30
Rãzushow (r); 19,30 Arena
leilor; 20,25 Ora de busines;
21,10 La mustaþã; 22,00 Ora
de ºtiri; 23,00 Face toþi banii;
23,35 Film * EU ªI SORA
MEA; 1,10 Azi despre mâine;
1,40 Auto-mania; 2,05
Rãzushow (r); 2,55 Ora de
bussines (r); 3,40 Confesiuni
(r); 4,35 La mustaþã (r).

HBO

Producãtorii... merg mai

6,00 Film * POVESTEA
JUCÃRIILOR 3; 7,45 Film *
MÃNÂNCÃ, ROAGÃ-TE,
IUBEªTE; 10,05 Film * LGA
DREPTÃÞII; 11,20 Film *
PUTEREA CREDINÞEI; 13,00
Film * PLAN DE REZERVÃ;
14,45 Film * CRÃCIUNUL CU
FAMLIA KRANK; 16,25 Film *
AMOR LA ROMA; 17,55 Film *
O RELAÞIE SPECIALÃ; 19,30
Pe platourile de filmare; 20,00
Film serial * CAMELOT; 20,55
Film * HAMLET; 23,00 Film
serial * BINE DOTAT; 23,30
Film serial * PLICTISIT DE
MOARTE; 0,00 Film * ULTIMA
CASÃ PE STÂNGA; 1,50 Film *
FRANCESCA.

departe; 14,00 Lumea în

DIVA UNIVERSAL

10.000 de minute; 15,00

6,00 Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER; 8,00 Film serial *
FIICELE LUI MCLEOD (r); 10,00
Film * CRIMELE DIN MIDSOMER; 12,00 Film serial * BUFFY,
SPAIMA VAMPIRLOR; 14,00 Film
serial * LEGE ªI ORDINE; 15,00
Film *UN ÎNGER DE CRÃCIUN;
17,00 Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER; 19,00 Film serial *
SOÞII DE MILTARI; 21,00 Film
serial * OFIÞERI ÎNCEPÃTORI;
22,00 Film serial * SOÞIA
PERFECTÃ; 0,00 Film serial *
OFIÞERI ÎNCEPÃTORI; 1,00 Film
* LEGÃTURI PERICULOASE.

B1 TV
6,00 Teleshopping; 7,00
ªtirile B1 TV; 9,30 Teleshopping; 10,00 Pasul Fortunei
(r); 12,00 ªtirile B1TV;
13,00 Teleshopping; 13,30

ªtirile B1 TV; 16,00 Sãptãmâna mondenã (r); 18,00
ªtirile B1 TV; 19,30 Doctor
B1; 21,00 La taifas; 23,00
Lumea lui Banciu; 0,00
Cinemas; 1,00 ªtirile B1 TV
(r); 02,10 La taifas (r); 3,50
Lumea în 10.000 de minute
(r); 4,40 Doctor B1 (r).

PRO TV

ANTENA 1

7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Ce se întâmplã, doctore? (r)
10,45 ProMotor (r)
11,30 Zâmbete într-o pastilã
12,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT (r)
13,00 ªtirile PRO TV
14,00 Apropo TV (r)
15,00 Serviciul Român de
Comedie (r)
16,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile PRO TV
17,45 Happy Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * DETECTIV FÃRÃ
VOIE
22,30 ªtirile Pro TV
23,00 Film serial * THE MENTALIST – ÎN MINTEA CRIMINALULUI
0,00 Film * DETECTIV FÃRÃ
VOIE
2,00 ProMotor (r)
2,30 ªtirile Pro TV (r)
4,00 Film serial * THE MENTALIST – ÎN MINTEA CRIMINALULUI (r)
5,00 Ce se întâmplã, doctore? (r)

6,00 OBSERVATOR
8,00 Neatza
10,00 În gura presei
10,50 Mireasã pentru fiul
meu
11,30 Comanda la mine
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul
meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Acces direct
19,00 Observator
20,20 Film * ECKS CONTRA
SEVER
22,00 Film serial * LALE
23,00 OBSERVATOR
23,45 Un show pãcãtos
1,00 Film * ECKS CONTRA
SEVER (r)
3,00 Film serial * LALE (r)
3,45 Acces direct (r)

ACASÃ
6,30 Film serial * AMOR REAEL;
8,15 Film serial * STÃPÂNA (r);
9,45 Film serial * ÎMPREUNÃ
PENTRU TOTDEAUNA; 10,45
Teleshopping; 11,15 Film serial *
ÎMPREUNÃ PENTRU TOTDEAUNA; 12,45 Film serial * DOAMNE
DE POVESTE (r); 14,15 Film
serial * CLASE 406; 15,15 Reþeta
de Acasã; 15,30 Film serial *
AMOR REAL; 16,30 Poveºtiri
adevãrate; 17,30 Film serial *
LOLA; 18,30 Film serial * SUB
CERUL ÎN FLÃCÃRI; 19,30 Film
serial * STÃPÂNA; 20,30 Film
serial * TRIUMFUL DRAGOSTEI; 22,00 Poveºtiri de noapte;
22,30 Film serial * JOCUL
SEDUCÞIEI; 23,30 Film serial *
LACRIMI DE IUBIRE; 0,30
Reþeta de Acasã (r); 0,45 Film
serial * CLASE 406 (r); 1,45
Poveºtiri adevãrate (r); 2,45
Acasã în bucãtãrie (r); 4,00
Poveºtiri de noapte (r).

PRO CINEMA
7,15 Film serial * SHAGGY ªI
SCOBBY FAC ECHIPÃ (r); 7,45
Film * CRIMÃ ÎN FAMILIE (r);
10,00 Happy Hour; 11,30 Acasã
în bucãtãrie; 12,30 Film serial *
REDACÞIA; 14,00 Zoom în 10
(r); 14,15 Lumea Pro Cinema (r);
14,45 Film serial * MERLIN;
15,45 Film serial * LA BLOC;
17,00 Film * AM FOST ªAISPREZECE (r); 19,00 Film serial *
LA BLOC; 20,00 Film serial *
TERMINATORUL; 21,00 Film
serial * SEINFELD; 22,00 Film *
TURIªTI PE TÃRÂMUL
GROAZEI; 0,00 Film serial *
PRIETENIE PE MUCHIE DE
CUÞIT; 1,00 Film * PÃMÂNT
ÎNFOMETAT.

NAÞIONAL TV
6,00 Sare ºi piper (r); 7,45 Film
serial * DRAGOSTE DULCE
AMARÃ (r); 9,00 Film serial *
CULOAREA FERICIRII (r);
10,15 Baronii (r); 10,45 Clipuri;
11,00 Film serial * ÎN CÃUTAREA
FERICIRII; 12,30 Taxi Driver
(r); 13,15 Film * DRAGOSTE ªI
TEROARE (r); 17,30 Film serial *
DRAGOSTE DULCE AMARÃ;
18,30 ªtiri Naþional TV; 19,15
Film serial * CULOAREA
FERICIRII; 20,15 Film serial *
DESTINUL REGELUI; 21,45
Film * MERLIN ªI CARTEA
SECRETELOR; 23,45 Film serial *
ÎN CÃUTAREA FERICIRII;
0,45 Film * MERLIN ªI
CARTEA SECRETELOR (r).

PRIMA TV
7,00 Secrete de stil (r)
7,30 Cãminul de 5 stele (r)
8,00 Film serial * ÎN FAMILIE
(r)
9,00 Teleshopping
09,30 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMILOR (r)
10,30 Cunoaºte, viseazã,
iubeºte! (r)
11,30 F Pod
13,00 Camera de râs
14,00 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMILOR
15,00 Film serial * ÎN FAMILIE
16,00 Cireaºa de pe tort
17,00 Trãsniþii (r)
18,00 Focus
19,00 Focus sport
19,30 Film serial * IUBIRI
SECRETE
20,30 Film * CHARLIE ªI
FABRICA DE CIOCOLATÃ
22,15 Film serial * TRÃSNIÞII
23,15 Mondenii
23,45 Film serial * ANCHETÃ
MILITARÃ
1,00 F Pod (r)
2,00 Focus (r)

B1 TV
7,00 ªtirile B1 TV; 8,00
Lumea lui Banciu (r); 9,00
ªtirile B1 TV; 10,00 ªtirile
B 1 TV; 10,15 B1, viaþa e
frumoasã!; 11,00 ªtirile B1
TV; 11,15 B1, viaþa e frumoasã!; 12,00 ªtirile B1 TV;
16,00 Fapt divers; 18,00
ªtirile B1 TV; 19,00 Actual
B1; 20,00 Sub semnul
întrebãrii; 21,00 Ultimul
cuvânt; 23,00 Lumea lui
Banciu; 0,00 ªtiri; 1,00 Sub
semnul întrebãrii (r); 2,40
ªtirile B 1 TV (r).

14 / cuvântul libertãþii

MARÞI - 6 decembrie
TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

7,00 Telejurnal matinal
8,00 România, trezeºte-te!
10,10 Film serial * FURTUNÃ
LA PALAT
11,25 Prim-plan (r)
12,20 TVR 55
12,40 Film serial * LEGENDELE PALATULUI (r)
14,00 Telejurnal
14,45 Bebe magia (r)
15,15 Teleshopping
15,30 Rom european
16,00 Maghiara de pe unu
17,00 Telejurnal
17,30 Film serial * PRIN
PÃDURI ªI MUNÞI, INIMI
ÎNLÃNÞUITE
18,25 Film serial * LEGENDELE PALATULUI
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
20,45 Film serial * ANATOMIA
LUI GREY
21,31 Studio UEFA
21,40 Fotbal
23,50 Gol dupã gol
0,45 Film serial * PRIN
PÃDURI ªI MUNÞI, INIMI
ÎNLÃNÞUITE (r)
1,40 TVR 55 (r)
1,55 Dincolo de celebritate
2,00 Revizie tehnicã

6,00 Happy Hour (r)
07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film * BUDDY
12,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT (r)
13,00 ªtirile Pro TV
14,00 Film * MAGIA ZÃPEZII
16,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Happy Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,15 Vocea României
22,25 Sport
22,30 ªtirile PRO TV
23,00 Vocea României
23,30 Film serial * THE
MENTALIST – ÎN MINTEA
CRIMINALULUI
0,30 Film * BUDDY (r)
2,30 ªtirile Pro TV (r)
4,00 Ce se întâmplã, doctore? (r)
4,00 Film serial * THE MENTALIST – ÎN MINTEA CRIMINALULUI (r)

6,00 OBSERVATOR
8,00 Neatza
10,00 În gura presei
10,50 Mireasã pentru fiica
mea
11,30 Sã te prezint pãrinþilor
13,00 Observator
14,00 Mireasã pentru fiul
meu
16,00 Observator
17,00 Acces direct
19,00 Observator
20,15 Plasa de stele
22,00 Film serial * LALE
23,15 OBSERVATOR
23,50 Un show pãcãtos
1,00 Film * ÎN MINTEA
UNUI DETECTIV
3,00 Film serial * LALE
(r)
3,45 Acces direct (r)

TVR 2
7,00 Teleshopping; 8,00 Film
serial * TANDEM DE ªOC;
8,55 Pastila de sãnãtate; 9,10
Film * DOVLEACUL URIAª;
10,55 Confesiuni (r); 11,55
Bazar (r); 12,25 Ora de
business (r); 13,15 La mustaþã
(r); 14,00 Tribuna partidelor
parlamentare; 14,35 Împreunã
în Europa!; 15,30 Teleshopping; 16,00 Film serial *
TANDEM DE ªOC (r); 17,00
Confesiuni; 18,00 Telejurnal;
18,30 Film * PRIETENI PE
VIAÞÃ; 20,15 Adio Jurnal;
20,20 Lumea modei; 20,25
Ora de bussines; 21,10 La
mustaþã; 22,00 Ora de ºtiri;
23,00 Supravieþuitor în jungla
urbanã; 23,35 Film * VIAÞA
SECRETÃ A CUVINTELOR;
1,30 Auto-mania (r); 2,00
Revizie tehnicã.

HBO
7,30 Film * O RELAÞIE
SPECIALÃ; 9,00 Film *
HELLBOY; 11,00 Film *
DANSUL DRAGOSTEI 3;
21,45 Film * ABSOLVENT:
VIAÞA ÎNCEPE ACUM; 14,15
Film * VULTURII LEGII; 16,10
Film * ÎNTÂLNIRE CU
SURPRIZE; 17,55 Film *
DUPLICITATE; 20,00 Film * O
PASÃRE FRUMOASÃ; 21,35
Film * ULTIMUL GENTLEMAN;
23,20 Film * JURÃMÂNT DE
RÃZBUNARE; 0,50 Film *
JOCURI LA NIVEL ÎNALT;
2,55 Film * THE ONION.

DIVA UNIVERSAL
8,00 Film serial * FIICELE
LUI MCLEOD; 10,00 Film *
CRIMELE DIN MIDSOMER; 12,00 Film serial *
BUFFY, SPAIMA VAMPIRILOR; 14,00 Film serial *
LEGE ªI ORDINE; 15,00
Film * LEGÃTURI PERICULOASE; 17,00 Film *
CRIMELE DIN MIDSOMER; 19,00 Film serial *
SOÞII DE MILITARI; 21,00
Film * FII CA MONA LISA;
23,00 Film * TÃCEREA; 1,10
Film * DRAGOSTE DE
SOLDAT; 3,00 Film serial *
LEGE ªI ORDINE.

ACASÃ
6,30 Film serial * AMOR REAL;
7,30 Teleshopping; 8,00 Reþeta de
Acasã; 8,15 Film serial * STÃPÂNA; 09,15 Teleshopping: 09,45
Film serial * ÎMPREUNÃ PENTRU
TOTDEAUNA; 10,45 Teleshopping;
11,15 Film serial * ÎMPREUNÃ
PENTRU TOTDEAUNA; 12,30
Teleshopping; 12,45 Film serial *
LEGÃMÂNTUL; 13,45 Teleshopping; 14,15 Film serial * CLASE
406; 15,15 Reþeta de Acasã; 15,30
Film serial * AMOR REAL; 16,30
Poveºtiri adevãrate; 17,30 Film serial
* LOLA; 18,30 Film serial * SUB
CERUL ÎN FLÃCÃRI; 19,30 Film
serial * STÃPÂNA; 20,30 Film serial
* TRIUMFUL DRAGOSTEI;
22,00 Poveºtiri de noapte; 22,30
Film serial * JOCUL SEDUCÞIEI;
23,30 Film serial * LACRMI DE
IUBIRE; 0,30 Reþeta de Acasã (r);
0,45 Film serial * CLASE 406
(r); 1,45 Poveºtiri adevãrate (r);
2,45 Acasã în bucãtãrie; 4,00
Poveºtiri de noapte (r); 4,30 Film
serial * LACRIMI DE IUBIRE (r).

PRO CINEMA
8,00 Film serial * REDACÞIA (r);
8,45 Film serial * MERLIN (r); 9,45
Teleshopping; 10,00 Happy Hour;
11,15 Teleshoppng; 11,30 Film serial *
MERLIN; 12,30 Film serial *
REDACÞIA; 13,40 Teleshopping;
14,00 Descoperã România; 14,30
Acasã în bucãtãrie; 15,30 Film serial *
MEDICINÃ GENERALÃ; 16,45
Film serial * LA BLOC; 18,00 Film
serial * SEINFELD (r); 19,00 Film
serial * LA BLOC; 20,00 Film serial
* TERMINATORUL: RÃZBOIUL
CONTINUÃ; 21,00 Film serial *
SEINFELD; 22,00 Film * PE
MUCHIE DE DIAMANT; 0,00 Film
serial * PRETENIE PE MUCHIE DE
CUÞIT; 1,00 Film * PRIETENIE PE
MUCHIE DE DIAMANT (r); 2,30
Film serial * TERMINATORUL;
3,15 Lumea Pro Cinema (r); 3,45
Apropo TV.

NAÞIONAL TV
6,00 Sãrut mâna, mamã! (r); 7,45
Film serial * DRAGOSTE DULCE
– AMARÃ (r); 9,00 Film serial *
TRIUNGHIUL IUBIRII (r); 10,15
Clipuri; 10,45 Baronii (r); 11,15 Film
serial * ÎN CÃUTAREA FERICIRII;
12,30 Stars + Pub; 13,00 Sã vamintiþi duminica... (r); 14,15 Film
serial * DESTINUL REGELUI (r);
15,45 Sã v-amintiþi... duminica (r);
17,30 Film serial * DRAGOSTE
DULCE AMARÃ; 18,30 ªtiri
Naþional TV; 19,15 Film serial *
CULOAREA FERICIRII; 20,15 Film
serial * DESTINUL REGELUI;
21,45 Film * ÎN CÃUTAREA UNUI
PARTENER; 00,45 Film serial * ÎN
CÃUTAREA FERICIRII (r);
1,45Albumul Naþional (r); 2,30 Pitici
de varã (r); 4,30 Sare ºi piper (r).
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programe TV

PRIMA TV
07,00 Iubiri secrete (r)
08,00 Film serial * ÎN
FAMILIE (r)
09,00 Teleshopping
09,30 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMILOR (r)
10,30 Film serial * MEDIUM
(r)
11,30 F Pod
12,30 Teleshopping
13,00 Camera de râs
13,30 Teleshopping
14,00 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMILOR
15,00 Film serial * ÎN
FAMILIE
16,00 Cireaºa de pe tort (r)
17,00 Trãsniþii (r)
18,00 Focus
19,00 Focus sport
19,30 Cireaºa de pe tort (r)
20,30 Film * DANSUL
DRAGONULUI
22,15 Trãsniþii
23,15 Focus Monden
23,45 Film serial * MEDIUM
1,00 F Pod (r)
2,00 Focus (r)
3,00 Film * DANSUL
DRAGONULUI (r)
05,00 Film serial * TRÃSNIÞII (r)

B1 TV
6,30 Vedetele se întreabã (r);
7,00 ªtirile B1 TV; 8,00
Lumea lui Banciu (r); 9,00
ªtirile B1 TV; 9,30 B1, viaþa e
frumoasã!; 10,15 B1, vaþa e
frumoasã!; 11,00 ªtirile B1
TV; 11,15 B1, viaþa e frumoasã!; 12,00 ªtiri; 13,00 ªtirile
B1 TV; 13,30 Teleshopping;
14,00 ªtirile B1 TV; 15,00
Fapt divers; 18,00 ªtirile B1
TV; 19,00 Actual B 1; 20,00
Sub semnul întrebãrii; 22,00
Ultimul cuvânt; 23,00 Lumea
lui Banciu; 0,00 ªtirile B1 TV;
1,00 Sub semnul întrebãrii
(r); 2,40 ªtirile B1TV (r);
3,30 Ultimul cuvânt (r); 4,20
Fapt divers (r).

MIERCURI - 7 decembrie
TVR 1
7,00 Telejurnal matinal
8,00 România, zi de zi!
10,10 Film serial * FURTUNÃ
LA PALAT
11,25 Omul ºi timpul (r)
12,20 TVR 55
12,40 Film serial * LEGENDELE PALATULUI
14,00 Telejurnal
14,45 M.A.I. aproape de tine
15,15 Teleshopping
15,30 Oameni ca noi
16,00 Convieþuiri (r)
17,00 Telejurnal
17,30 Film serial * PRIN
PÃDURI ªI MUNÞI, INIMI
ÎNLÃNÞUITE
18,25 Film serial * LEGENDELE PALATULUI
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
20,45 Film serial * MICI CRME
ÎN FAMILIE
21,10 Studio UEFA
21,40 Fotbal
23,50 Studio UEFA
0,15 Gol dupã gol
1,05 Film serial * PRIN
PÃDURI ªI MUNÞI, INIM
ÎNLÃNÞUITE (r)
2,00 Interes general (r)
2,25 La vie en rose (r)
3,10 Sport (r)
3,25 Telejurnal (r)
4,15 Film serial * STARHUNTER
5,05 Film serial * FURTUNÃ
LA PALAT (r)

TVR 2
6,00 Ora de ºtiri (r); 7,00
Teleshopping; 8,00 Film serial *
TANDEM DE ªOC; 8,55 Pastila
de sãnãtate; 9,10 Film * PRIETENI
PE VIAÞÃ (r); 10,50 Confesiuni
(r); 11,50 Bazar (r); 12,25 Ora
de business (r); 13,15 La mustaþã
(r); 14,00 Sfnþi ºi meserii (r);
14,35 Împreunã în Europa; 15,30
Teleshopping; 16,00 Film serial *
TANDEM DE ªOC (r); 17,00
Confesiuni; 18,00 Telejurnal;
18,30 Film * UN STRÃIN ÎN
FAMILIE; 20,00 Teleshopping;
20,25 Ora de bussines; 21,10 La
mustaþã; 22,00 Ora de ºtiri;
23,00 Fraþi de viþã; 23,35 Film *
VERDELE DE ACASÃ; 1,05
Pastila de sãnãtate; 1,15 Naturã ºi
aventurã (r); 1,20 Film * VIAÞA
SECRETÃ A CUVINTELOR; 3,45
Confesiun (r); 4,35 La mustaþã (r).

HBO
6,00 Film * ÎNTÂLNIRE CU
SURPRIZE; 7,45 Film * DUPLICITATE; 9,50 Film * JOCURI
MURDARE; 11,45 Film *
PÃCÃTOASA; 13,20 Film *
COªMAR ÎNAINTE DE
CRÃCIUN; 14,35 Film *
PRIETENUL PRIETENEI; 16,00
Film * INSPECTOR GADGET;
17,20 Film * NUMELE MEU ESTE
KHAN; 20,00 Film * PRINCIPII
DE VIAÞÃ; 21,30 Film * CINEVA
M-A MUªCAT; 22,55 Film *
MISTERUL GEMENLOR; 0,25
Film * LEGIUNEA.

DIVA UNIVERSAL
6,30 Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER; 8,00 Film serial *
FIICELE LUI MCLEOD; 10,00
Film * CRIMELE DIN MIDSOMER; 12,00 Film serial * BUFFY,
SPAIMA VAMPIRILOR; 14,00
Film serial * LEGE ªI ORDINE;
15,00 Film * TENTAÞIE
PERICULOASÃ; 17,00 Film *
CRIMELE DIN MIDSOMER;
19,00 Film serial *SOÞII DE
MILITARI; 21,00 Film serial *
SOÞIA PERFECTÃ; 23,00 Film *
FII CA MONA LISA; 1,00 Film *
COMPLICI LA CRIMÃ; 3,00 Film
serial * ÎN MINTEA ERICÃI;
4,00 Film serial * FARMECE.

PRO TV
6,00 Happy Hour (r)
07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film *MAGIA ZÃPEZII
(r)
12,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT (r)
13,00 ªtirile PRO TV
14,00 Film * MOªTENIRE DE
FAMILIE
16,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Happy Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Serviciul Român de
Comedie
22,00 Fotbal
22,30 Film serial *THE
MENTALIST – ÎN MINTEA
CRIMINALULUI
0,30 Apropo TV
1,30 Explore Midnight
2,00 ªtirile Pro TV (r)
3,30 The Mentalist (r)
5,30 ProMotor

ACASÃ
6,30 Film serial * AMOR REAL;
7,30 Teleshopping; 8,00 Reþeta de
Acasã; 8,15 Film serial * STÃPÂNA
(r); 09,15 Teleshopping; 09,45 Film
serial * DÎMPREUNÃ PENTRU
TOTDEAUNA; 10,45 Teleshhopping;
11,15 Film serial * ÎMPREUNÃ
PENTRU TOTDEAUNA; 12,30
Teleshopping; 12,45 Film serial *
LEGÃMÂNTUL; 13,45 Teleshopping; 14,15 Film serial * CLASE
406; 15,15 Reþeta de Acasã; 15,30
Film serial * AMOR REAL; 16,30
Poveºtiri adevãrate; 17,30 Film serial
* LOLA; 18,30 Film serial * SUB
CERUL ÎN FLÃCÃRI; 19,30 Film
serial * STÃPÂNA; 20,30 Film serial *
TRIUMFUL DRAGOSTEI; 22,00
Poveºtiri de noapte; 22,30 Film serial
* JOCUL SEDUCÞIEI; 23,30 Film
serial * LACRIMI DE IUBIRE (r);
0,30 Reþeta de Acasã (r); 0,45 Film
serial * CLASE 406 (r); 1,45
Poveºtiri adevãrate (r); 2,45 Acasã
în bucãtãrie (r); 4,00 Poveºtiri de
noapte (r); 4,30 Film serial *
LACRIM DE UBIRE (r).

PRO CINEMA
7,45 Film serial * REDACÞIA (r);
8,45 Film serial * MERLIN (r);
9,45 Teleshopping; 10,00 Happy
Hour; 11,15 Teleshopping; 11,30
Acasã în bucãtãre (r); 12,30 Film
serial * REDACÞIA; 13,40
Teleshopping; 14,00 Lumea Pro
Cinema (r); 14,30 Acasã în
bucãtãrie; 15,30 Film * MEDICINÃ
GENERALÃ; 16,45 Film serial * LA
BLOC (r); 18,15 Film * KUNG
FU PANDA; 19,00 Film serial * LA
BLOC; 20,00 Film serial *
SUPERNATURAL: AVENTURI ÎN
LUMEA ÎNTUNERICULUI; 21,00
Film serial * SEINFIELD; 22,00
Film * JAFUL; 0,00 Film serial *
PRIETENIE PE MUCHIE DE
CUÞIT; 1,00 Film * JAFUL; 2,30
Film * TERMINATORUL(r).

NAÞIONAL TV
6,00 Albumul Naþional (r); 7,45 Film
serial * DRAGOSTE DULCE –
AMARÃ (r); 9,00 Film serial *
TRIUNGHIUL IUBIRII 2 (r); 10,15
Clipuri; 10,45 Baronii (r); 11,15 Film
serial * ÎN CÃUTAREA FERICIRII
(r); 12,30 Stars + Pub; 13,00 Taxi
Driver (r); 14,15 Film serial *
DESTINUL REGELUI (r); 15,45
Fosta mea iubire (r); 17,30 Film serial *
DRAGOSTE DULCE AMARÃ; 18,30
ªtiri Naþional TV; 19,15 Film serial *
CULOAREA FERICIRII;19,45 Film
serial * TRUNGHIUL IUBIRII;
20,15 Film serial * DESTINUL
REGELUI; 21,45 Poamã acrã;
23,30 Film serial * ÎN CÃUTAREA
FERICIRII (r); 0,30 Baroni (r); 1,00
Taxi Driver (r); 2,00 Pitici de varã (r);
4,00 Baronii (r); 5,00 Taxi Driver (r).

ANTENA 1
6,00 OBSERVATOR
8,00 Neatza
10,00 În gura presei
10,50 Mireasã pentru fiul meu
11,30 Plasa de stele
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 Observator
17,00 Acces direct
19,00 Observator
20,20 Câºtigi în 60 de secunde
21,50 Film serial * LALE
22,50 OBSERVATOR
23,45 Un show pãcãtoa
1,00 Film serial * LALE
2,00 Închiderea programului

PRIMA TV
6,00 Cireaºa de pe tort (r)
7,00 Film serial * IUBIRI SECRETE (r)
8,00 Film serial * ÎN
FAMILIE (r)
9,00 Teleshopping
9,30 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMLOR (r)
10,30 Film serial * ANCHETÃ MILTARÃ (r)
11,30 F Pod
12,30 Teleshopping
13,00 Camera de râs
13,30 Teleshopping
14,00 Film serial *
ÎNTÂLNIREA INIMILOR
15,00 Film serial * ÎN
FAMILIE
16,00 Cireaºa de pe tort
17,00 TRÃSNIÞII (r)
18,00 Focus
19,00 Focus Sport
19,30 Iubiri secrete
20,30 Cronica cârcotaºilor
22,15 Film serial *
TRÃSNIÞII
23,15 Mondenii
23,45 Film serial * MEDIUM
1,00 F Pod (r)
2,00 Focus (r)
3,00 Autoforum (r)
3,30 Teo (r)
5,00 Film serial * TRÃSNIÞII

B1 TV
6,30 Vedetele se întreabã (r);
7,00 ªtirile B1 TV; 8,00
Lumea lui Banciu (r); 9,00
ªtirile B1 TV; 10,15 B1,
viaþa e frumoasã!;11,00
ªtirile B 1 TV; 11,15 B1,
viaþa e frumoasã!; 12,00
ªtirile B 1 TV; 13,00 ªtirile
B 1; 16,00 Fapt divers;
18,00 ªtirile B 1 TV; 19,00
Actual B1; 20,00 Sub semnul
întrbãrii; 22,00 Ultimul
cuvânt; 23,00 Lumea lui
Banciu; 0,00 ªtirile B1 TV;
1,00 Sub semnul întrebãrii
(r); 2,40 ªtirile B 1 TV (r);
3,30 Ultimul cuvânt (r); 4,20
Fapt divers (r).
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JOI - 8 decembrie
TVR 1
7,00 Telejurnal matinal
8,00 România, zi de zi!
10,10 Film serial *
FURTUNÃ LA PALAT
11,25 Omul ºi timpul
12,20 TVR 55
12,40 Film serial *
LEGENDELE PALATULUI
14,00 Telejurnal
14,45 Interes general
15,15 Teleshopping
15,30 Akzente
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,00 Judecã tu!
22,00 Documentarele
televiziunii
23,20 Fãrã frontiere
0,20 Garantat 100%
1,20 ÎnTrecerea anilor
(r)
3,00 Zoom
3,10 Sport
3,25 Telejurnal (r)
4,15 Film serial * STARHUNTER
5,05 Film serial * FURTUNÃ LA PALAT (r)

TVR 2
7,00 Teleshopping; 8,00
Film serial * TANDEM;
8,55 Pastila de sãnãtate;
9,15 Film * UN STRÃIN ÎN
FAMILIE; 10,50 Confesiuni;
11,50 Bazar; 12,25 Ora de
bissines; 13,15 La mustaþã;14,00 tribuna partidelor
parlamentare; 14,35 Împreunã în Europa!; 15,30
Teleshopping; 16,00 Film
serial * TANDEM DE
ªOC; 17,00 Confesiuni;
18,30 Film * MARELE
TORINO; 20,15 Adio Jurnal!; 20,25 Ora de bissines;
21,00 La mustaþã; 22,00 Ora
de ºtiri; 23,00 Cinema
dreaming; 23,35 Film *
FORMULA 51; 1,15 Film *
VEDETELE DE ACASÃ
(r); 4,30 La mustaþã (r).

HBO
7,30 Film * ARTA COPIATULUI; 8,50 Film * JUMÃTATE
DE VACANÞÃ; 10,30 Film *
500 DE ZILE; 12,05 Film *
AFRICA VISURILOR
MELE; 13,35 Film * TRON:
MOªTENIREA; 16,00 Film
* PEªTELE CEL MARE;
18,05 Film * PRINÞUL
PERSIEI; 20,00 Salvarea
pelicanului; 20,40 Film *
ÎNTÂLNIRE EXPLOZIVÃ;
22,30 Film serial * TRUE
BLOOD; 23,25 Film *
INAMICII PUBLICI; 1,40
Film * DRAGOSTE DE
COWBOY .

DIVA UNIVERSAL
8,00 Film serial * FICELE
LUI MCLEOD; 10,00 Film *
CRIMELE DIN MIDSOMER; 12,00 Film serial *
BUFFY; 14,00 Film serial *
ÎN MINTEA ERICÃI; 14,00
Film * FÂNTÂNA DORINÞELOR; 17,00 Film * CRIMELE DIN MIDSOMER; 19,00
Film serial * SOÞII DE
MLITARI; 21,00 Film serial
* MEDIUMUL; 23,00 Film
serial * LEGÃTURI
PERICULOASE; 1,00 Film *
TENTAÞIE PERICULOASÃ;
3,00 Film serial * ÎN
MINTEA ERCÃI.

PRO TV
07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film * MOªTENIRE DE
FAMILE
12,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
13,00 ªtirile PRO TV
14,00 Film * COMPETIÞIA
VIEÞII
16,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile
17,45 Happy Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Fotbal
22,30 ªtirile
23,00 Film serial * THE
MENTALIST
0,00 România, te iubesc!
1,00 ªtirile Pro TV
2,30 Dupã 20 de ani (r)
3,30 Film serial * THE
MENTALIST (r)

ACASÃ
6,30 Film serial * AMOR REAL;
8,30 Reþeta de Acasã (r); 8,15 Film
serial * STÃPÂNA (r); 9,45 Film
serial * ÎMPREUNÃ PENTRU
TOTDEAUNA; 11,15 Film serial *
ÎMPREUNÃ PENTRU TOTDEAUNA; 12,45 Film serial * LEGÃMÂNTUL; 14,15 Film serial *
CLASE 406; 15,15 Reþeta de
Acasã; 15,30 Film serial * AMOR
REAL; 16,30 Poveºtiri adevãrate;
17,30 Film serial * LOLA; 18,30 Film
serial * SUB CERUL ÎN FLÃCÃRI; 19,30 Film serial * STÃPÂNA; 20,30 Film serial * TRIUMFUL
DRAGOSTEI; 22,00 Poveºtiri de
noapte; 22,30 Film serial * JOCUL
SEDUCÞIEI; 23,30 Film serial *
LACRIMI DE IUBIRE (r); 0,30
Reþeta de Acasã (r); 0,45 Film serial
* CLASE 406 (r); 1,45 Poveºtiri
adevãrate (r); 2,45 Doamne de
poveste (r); 3,45 Poveºtiri de
noapte (r); 4,30 Film serial *
LACRIMI DE IUBIRE (r); 5,30
Poveºtiri adevãrate (r).

PRO CINEMA
7,30 Film serial * REDACÞIA (r);
8,30 Film serial * MEDICINÃ
GENERALÃ; 9,45 Teleshopping;
10,00 Happy Hour; 11,15
Teleshopping; 11,30 Acasã în
bucãtãrie; 12,30 Film serial *
REDACÞIA; 13,40 Teleshopping;
14,00 Film * KUNG FU PANDA;
14,45 Film serial * LA BLOC (r);
16,00 Film serial * SEINFELD;
17,00 Film * VECINII; 19,00 Film
serial * LA BLOC; 20,00 Film serial
* TERMINATORUL: RÃZBOIUL
CONTINUÃ; 21,00 Film serial *
SEINFELD; 22,00 Film * ÎNSCENAREA; 0,00 Film serial * PRIETENIE
PE MUCHIE DE CUÞIT; 1,00 Film
* ÎNSCENAREA; 2,30 Film serial *
TERMINATORUL: RÃZBOIUL
CONTINUÃ (r); 3,15 Film serial *
PRIETENIE PE MUCHIE DE CUÞIT
(r); 4,00 Lumea Pro Cinema.

NAÞIONAL TV
6,00 Film serial * PITICI DE
VARÃ; 7,45 Film serial * DRAGOSTE DULCE AMARÃ (r); 9,00
Film serial * CULOAREA
FERICIRII (r); 9,15 Film serial *
TRIUNGHIUL IUBIRII 2 (r);
10,15 Clipuri; 11,15 Film serial *
ÎN CÃUTAREA FERICIRII;12,30
Stars + Pub; 13,00 Taxi Driver
(r); 14,00 Clipuri; 14,15 Film serial
* DESTINUL REGELUI (r);
15,15 Iubire inetrzisã (r); 17,30
Film serial * DRAGOSTE DULCE
AMARÃ; 18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Film serial * TRIUNGHIUL
IUBIRII; 20,15 Film serial *
DESTINUL REGELUI; 21,45
FOSTA MEA IUBIRE; 23,45 Film
serial * ÎN CÃUTAREA FERICIRII (r); 0,45 Clipuri (r); 1,00 Taxi
Drver (r); 2,00 Albumul Naþional
(r); 4,00 Baronii (r); 4,30 Sãrut
mâna, mamã! (r).
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programe TV
ANTENA 1
06,00 OBSERVATOR
08,00 Neatza’
10,00 În gura presei
10,50 Mireasã pentru fiul meu
11,30 Câºtigi în 60 de
secunde (r)
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Acces direct
19,00 Observator
20,20 Next Top Model
22,00 Film * LALE
23,15 OBSERVATOR
23,50 Un show pãcãtos
1,00 Film * JURÃMÂNT DE
RÃZBUNARE
3,00 OBSERVATOR
3,45 Acces direct (r)

PRIMA TV
7,00 Film serial * IUBIRI
SECRETE (r)
8,00 Film serial * ÎN
FAILIE (r)
9,00 Teleshopping
9,30 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMILOR (r)
10,30 Film serial * MEDIUM (r)
11,30 F Pod
12,00 Teleshopping
13,00 Camera de râs
13,30 Teleshopping
14,00 Film serial *
ÎNTÂLNIREA INIMILOR
15,00 Film serial * ÎN
FAMILIE
16,00 Cireaºa de pe tort
17,00 Trãsniþii (r)
18,00 Focus
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 ACADEMIA LUI HORIA
21,45 Bãtrâni ºi neliniºtiþi
22,15 Trãsniþii
23,15 Focus monden
23,45 Film serial * MEDIUM
1,00 F Pod (r)
2,00 Focus (r)
3,00 Casã, construcþie ºi
design (r)
3,30 Teo (r)
5,00 Film serial * TRÃSNIÞII (r)

B1 TV
7,30 ªtirile B1 TV; 8,30
B1, viaþa e frumoasã; 9,00
ªtirile B1 TV; 9,30 B1, viaþa
e frumoasã; 10,00 ªtirile B1
TV; 10,30 B1, viaþa e
frumoasã; 11,00 ªtirile B1
TV; 11,30 B1, viaþa e
frumoasã!; 12,00 ªtirile B1
TV; 13,30 Teleshopping;
14,00 ªtirile B1 TV; 16,00
Actual B 1; 18,00 ªtirile B1;
19,30 Sub semnul întrebãr;
20,00 Ultimul cuvânt; 23,00
Lumea lui Banciu; 0,00
ªtirile B1 TV; 1,00 Sub
semnul întrebãrii (r); 2,20
Actual B1 (r); 04,00 Ultimul
cuvânt (r).

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○



PANORAMIC
CINEMATOGRAFIC

Filmele din perioada 2.12 - 8.12.2011

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

CINEMA PATRIA
MOTANUL ÎNCÃLÞAT
Proiecþie: 3D
Ore de spectacol:
14; 16,30; 19;
21,15
Gen film:
Animaþie, Aventuri, Comedie,
Fantastic
Cu:
Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis
Regizor: Chris
Miller
În luna decembrie 2011 RADEF Romania Film inaugureazã « Luna
cadourilor cinefile », în cadrul cãreia se va permite accesul gratuit în
fiecare zi de luni la primele douã spectacole(14 ; 16,30), pentru copiii
pânã la 14 ani, pentru pensionari ºi pentru persoanele cu handicap.

CINEMA MODERN
LICEENII, ÎN 53 DE ORE ªI CEVA
Ore de spectacol:
12:00, 14:00,
16:00, 18:00,
20:00
Gen film: Dramã, Romantic,
Dragoste
Cu: Ioana Blaj,
Cristian Popa,
Alexandru Potocean
Regizor: Adrian
Popovici
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Anunþul tãu!
Titular Primãria Comunei ªimnicu de Sus anunþã
elaborarea primei versiuni a planului: plan urbanistic zonal extindere intravilan: T 99, T 100, T 125, T
126, T 133, T 134 ºi declanºarea etapei de încadrare
pentru obþinerea avizului de mediu. Consultarea
primei versiuni a planului se poate realiza la sediul
ARPM Craiova, str. “Petru Rareº” nr. 1, Craiova, jud.
Dolj ºi sediul titularului primãria Comunei ªimnicu
de Sus. Comentariile ºi sugestiile se vor transmite
în scris la sediul ARPM Craiova în termen de 15 zile
calendaristice de la data prezentului anunþ.
Titular Primãria Comunei ªimnicu de Sus anunþã
elaborarea primei versiuni a planului: plan urbanistic zonal extindere intravilan: T 84, T 85 ºi declanºarea etapei de încadrare pentru obþinerea
avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a
planului se poate realize la sediul ARPM Craiova,
str. “Petru Rareº” nr. 1, Craiova, jud. Dolj ºi sediul
titularului primãria Comunei ªimnicu de Sus. Comentariile ºi sugestiile se vor transmite în scris la
sediul ARPM Craiova în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunþ.
D.G.F.P. Dolj - Administratia Finantelor Publice Bailesti scoate la licitatie publica urmatoarele bunuri
mobile si imobile apartinind urmatorilor debitori:
Ionescu C. Marin din Izvoare, sat Corlate, in data de
12.12.2011 ora 11 urmatoarele bunuri: 1) Racitor cu
aparat de sifon - 1275 lei; SC Divertiscom SRL din
Bailesti, str. “Amza Pellea” nr. 59, cod fiscal 2333486
in data de 13.12.2011 ora 11 urmatoarele bunuri:
1)Autoutilitara marca Dacia tip Pick Up1,9 D- 4350
lei; 2) Autoutilitara marca Volkswagen, tip LT 45 7500 lei;3) Autoutilitara marca Dacia tip 1305 1,9 D 3975 lei; 4) Motostivuitor, marca Clarklift, tipC500Y60DPS - 13500 lei; 5) Cantar mechanic 100 Kg - 413
lei; SC Toni Relu SRL din Bailesti, str. “Amza Pellea”
nr. 28, cod fiscal17681721, in data de 14.12.2011 ora
11 urmatoarele bunuri: 1) Echipament de spalat Karcher HD10/25S-2400 lei; Corneanu Liviu Adrian din
localitatea Izvoare, in data de 15.12.2011 ora 11 urmatoarele bunuri: 1) Caruta - 200 lei. PFI Firtulescu
Marius din Bailesti, Parcul Balasan, cod fiscal
22234843, in data de 16.12.2011 ora 11 urmatoarele
bunuri: 1) Centrala termica, tip Celsius - 1035 lei; 2)
Calorifer din otel 1200x600, 6 buc.-66 lei/buc; Preturile nu includ TVA. Invitam pe cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor, sa instiinteze despre aceasta
organul de executare inainte de data stabilita pentru vanzare. Licitatiile se vor tine la sediul A.F.P.M.
Bailesti din str. “Victoriei” nr. 42 la ora 11 iar vanzarea se va face conform OG nr. 92/2003, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, numai catre cei care nu au obligatii fiscale restante. Pentru
participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin
o zi inainte de data licitatiei, respectiv: 09.12.2011,
12.12.2011, 13.12.2011, 14.12.2011, 15.12.2011 urmatoarele documente: a) oferta de cumparare; b) dovada platii taxei de participare sau o scrisoare de garantie bancara, reprezentind 10% din pretul de pornire
a licitatie, in contul RO37TREZ2925067XXX000742, cod
fiscal 4554416, deschis la Trezoreria Bailesti c) imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; d) pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrul comertului; e)
pentru persoanele juridice straine, copie de pe
actul de inmatriculare in limba romana; f) pentru
persoanele fizice romane, copie de pe actul de
identificare; g) pentru persoanele fizice straine,
copie de pe pasaport; h) dovada, emisa de creditorii fiscali, ca nu are obligatii fiscale restante. Relatii suplimentare la telefon 0251/312.169 sau la
sediul AFPM Bailesti, str. “Victoriei” nr.42.

ANIVERSÃRI

Domnului profesor CICIOS COSTAS la zi aniversarã îi dorim sãnãtate,
fericire ºi „La Mulþi Ani!”
Famila Florescu.

CERERI SERVICIU

Caut de lucru ca menajerã
sau îngrijitoare bãtrâni. Telefon: 0758/966.232; 0762/
320.416.
Solicit angajare cu autofurgonete papuc, în mod special la
sere Iºalniþa. Telefon: 0762/
278.639; 0253/285.145.

OFERTE SERVICIU

Instructor auto ºcolarizez pentru categoria B. Telefon: 0744/
211.789; 0770/333.559.
Þin evidenþã contabilã. Telefon: 0771/215.774; 0722/
943.220.

VÂNZÃRI
GARSONIERE
Proprietar, vând garsonierã
parter, Rovine, îmbunãtãþitã,
termopane, uºã metalicã, bloc
nou. Telefon: 0752/641.487.
Vând camerã cãmin Lãpuº.
Telefon: 0765/527.750.
Proprietar vând garsonierã
parter, Rovine, termopane,
uºã metalicã, parchet. Telefon: 0752/641.487.
Vând camerã cãmin Valea
Roºie. Telefon: 0761/375.104.
Vând garsonierã Brazdã, bl.
24, etaj 1/ 4, decomandatã.
Telefon: 0767/330.835;
0746/310.812.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

Caut persoanã fãrã vicii, fãrã
locuinþã pentru îngrijire domiciliu la þarã ºi animale.
Telefon: 0769/471.871.
Filmez, fotografiez la preþuri
avantajoase albume digitale cu calitate de înaltã rezoluþie ºi filmãri de înaltã clasã
HD sau DV. Telefon: 0766/
359.513.
Cãutãm confecþioneri, conAPARTAMENTE
fecþionere, operatori în pro- 2 CAMERE
ducþie pentru Slovacia ºi Cehia. Telefon: 0757/368.778. Vând douã apartamente (2
ºi 3 camere), împreunã sau
separat, semidecomandaMEDITAÞII
bilateral, renovate ºi moProfesoarã meditez matema- te,
dernizate,
etaj 1/P+4, izolaticã. Telefon: 0761/329.958. þie termicã,
parchet original
restaurat,
PRESTÃRI SERVICII centralã proprietermopan,
în fiecare
Transport utilitarã 14 m cubi apartament, Brazda lui Nomãrfuri diverse, mobilã, ta- vac (zona BRD – Complex
rif 0,90 lei/km.Telefon: Vechi), preþ negociabil. Ac0761/906.706.
cept credit Prima Casã.
Cadastru apartamente. Te- Tel.: 0746.241.231.
lefon: 0744/345.112.
Vând apartament 2 camere
Pictez icoane foiþã ºi în ulei Brazdã parter, preþ negociasau tablouri peisaje, portre- bil. Telefon: 0249/516.582;
te, etc. la comandã. Telefon: 0729/004.018.
0767/116.092.
Vând apartament 2 camere
Amenajãri interioare. Tele- decomandat, zonã centralã.
fon: 0753/046.965
Telefon: 0744/319.448.

Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Apartament 2 camere lângã Ford, îmbunãtãþiri complete, deasupra Pizza Celentano (Piaþã), etaj 4/7, Calea Bucureºti. Telefon: 0251/
411.014.

SCHIMBURI

Schimb apartament etaj 1,
2 camere, Kaufland – Penny, cu similar Brazdã sau
Calea Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Schimb casã cu 3 camere
ºi magazin + anexe în oraºul Corabia, are facilitãþi cu
3 - 4 CAMERE
apartament 2 camere în
Vând apartament 3 came- Craiova. Telefon: 0770/
re mobilat, 70.000 Euro 918.018; 0351/172.213.
Lãpuº Argeº. Telefon:
TERENURI
0770/ 317.820.
Particular, vând apartament Vând pãdure Borãscu, Gorj.
3 camere decomandate, Telefon: 0723/693.646.
termopan, uºã metalicã, Vând urgent teren Comuna
centralã, izolaþie termicã, Maglavit, preþ negociabil.
Craioviþa Nouã. Telefon: Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
0752/641.487.
Vând apartament 4 came- Particular, vând pãdure pe
re, Mercur. Tel: 0724/ malul Oltului dincolo de Slatina. Telefon: 0752/641.487.
804.875.
Ocazie. Vând 2000 mp,
CASE
1000 p Calea Bucureºti –
Vând casã Siliºtea Crucii, Citroen, Mazda, deschideteren 5000 mp central. Te- re 35 m, ideal hale, depozilefon: 0728/053.012. 0744/ te, showroom. Telefon:
0762/109.595.
319.448. 0747/115.485.
Vând casã Ciutura, Dolj, 25 Vând teren 250 mp, Fermiekm de Craiova, 3 camere + rului. Telefon: 0748/038.650.
dependinþe, teren+ vie, totul Vând teren extravilan, 5.000
în curte 3000 mp. Negocia- mp (poate fi parcelat), Iºalbil. Telefon: 0755/805.422. niþa. Telefon: 0745/623.463.
Vând casã modestã str. „Zo- Vând teren 1480 mp, desrelelor” nr. 1, preþ negocia- chdere 20 m în oraº. Telebil. Telefon: 0751/124.146. fon: 0731/989.215.
Vând vilã nouã. Telefon: Vând 1500 mp în Bãile Govora „Belvedere”, toate utili0784/200.037.
tãþile instalate, împrejmuit, lânVând casã 162 mp – teren gã pãdure. Telefon: 0744/
450 mp în zona Agronomie, 563.640; 0351/402.056.
preþ negociabil. Telefon:
Proprietar vând 3 terenuri:
0729/092.211.
5000 m cu 20 m deschideUrgent! Variante! Vând sau re drum European Craiova
schimb casã Craiova, str. – Balº-Bucureºti, cu utilitãþi,
„Fluturi” nr. 28.
pentru investiþii; 5000 m PieVând casã Gherceºti + te- leºti – „Q Fort”; 1000 m Cârren (4300 mp). Telefon: cea – Centura Ford. Tele0768/710.866.
fon: 0752/641.487.
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S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA
str. “Caracal” nr. 105
Experienþã de peste 40 de
ani VÃ OFERÃ ÎN CELE MAI AVANTAJOASE CONDIÞII DE PLATÃ CEA
MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ
GOSPODÃRESC: porþelan – sticlãrie, instalaþii sanitare, electrice,
electrotehnice, chimice, cosmetice,
uz casnic, comercializate prin
depozitul ºi magazinul situate
în str. “Caracal” nr. 105.
Relaþii la telefoanele: 0251/522.581;
0251/522.009; 0351/407.237
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, cadastru, intabulare, deschidere 10,62 m/19,30 m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vârvoru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitãþile, preþ convenabil. Telefon:
0746/467.922.
Vând teren intravilan la intrare în Preajba, 700 mp sau
variante. Telefon: 0723/
253.544.
Vând 1 ha teren, tarlaua 58,
în zona gara Pieleºti, preþ 2
euro/mp. Telefon: 0724/
584.370.
Vând 4800 mp tarlaua 58,
în zona gara Pieleºti, preþ 4
euro/mp. Telefon: 0724/
584.370.
Vând 5000 mp, tarlaua 55,
în zona Q-Fort Pieleºti, preþ
4 euro/mp. Telefon: 0724/
584.370.
Vând 4000 mp Iºalniþa, preþ
4 euro/mp. Telefon: 0724/
584.370.
Vând teren 3,15 ha, plantaþie pomi pe marginea lacului Fântânele. Telefon: 0726/
376.221.
Vând 2 ha de pãmânt arabil în comuna Amãrãºtii de
Jos, Dolj. Telefon: 0351/
422.201.
Vând 8 ha plantaþie meri
Balta Ciutura. Telefon: 0744/
319.448.

AUTO

Vând Ford Tranzit basculabil 3,5 tone, 3.600 E, negociabil. Telefon: 0767/
581.664.
Vând Peugeot 206, fabricaþie 2002, motor 1,4, benzinã, climã, geamurui securizate, oglinzi electrice, închidere centralizatã, preþ 2000
euro, negociabil. Telefon:
0767/311.574.

Vând Chevrolete Aveo Berlinã 2008, preþ 3900 E. Telefon: 0768/417.804.
Vând Mercedes C 180 coupe, an 2002, full option, anvelope varã + iarnã. Telefon:
0761/137.238.

DIVERSE

Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând centralã trifazicã
PROTHERM 18 Kw, inclusiv
cronotermostat fãrã fir, în garanþie. Telefon: 0729/033.903.
Vând butelii aragaz ºi spalieri pentru viþa-de-vie. Telefon: 0744/928.444.
Vând loc de veci lângã biroul central, Cimitirul Sineasca, negociabil. Telefon:
0754/463.089.
Vând ladã prãjituri verticalã
tip Horenca.Telefon: 0724/
967.663.
Vând anvelope iarnã puþin uzate R 13/175/70, 4 bucãþi ºi R
14/185/60, 4 bucãþi, jenþi 4 gãuri. Telefon: 0762/672.086.
Vând grâu ºi ovãz, preþ negociabil. Telefon: 0765/
291.623.
Vând cãrucior pentru handicap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând aparat sudurã din tale,
2 uºi pentru casã cu toc noi.
Telefon: 0784/200.037.
Vând icoanã Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena 30/40
foiþa, 100 lei înrãmatã. Telefon: 0767/116.092.
Vând 2 plãpumi de lânã ºi 1
masã – birou pentru calculator. Telefon: 0728/309.011.
Vând 2 cojoace damã lungi
noi mãrime 46 – 48, 1 cojoc gri cu glugã, 1 cojoc
maro cu guler blanã, preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.

publicitate
Staþiunea de CercetareDezvoltare Agricolã ªimnic, cu sediul în Craiova,
ªoseaua Bãlceºti nr. 54,
vinde lapte integral la dozatoarele din Piaþa Gãrii
ºi Piaþa din Brazdã, precum ºi lapte pasteurizat,
brânzã telemea ºi smântânã la cele mai mici preþuri. Relaþii la telefon/
fax: 0251/417.534
Vând groapã boltitã 2 locuri
Cimitirul Ungureni. Telefon:
0724/452.643.
Vând bocanci militari 43-44,
ghete 43, pantofi 42-43, piese Dacia noi, piese 445, þuicã 9 lei/litru, drujbã alpina
defectã, anvelope 165/13
noi 2 bucãþi, frigider Electrostar 320 litri. Telefon: 0721/
179.420.
Vând aparat vopsit electric,
scarã dublã, cãruþ curte,
boilãr electric 100 litri, bormaºinã electricã. Telefon:
0784/200.037.
Vând masã pentru calculator. Telefon: 0728/309.011.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cântar.
Telefon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de damã 150
Ron, minibicicletã 110 Ron,
totul negociabil. Telefon:
0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Telefon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu pat,
uºi, ferestre cu geam, extinctoare. Telefon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negociabil. Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mozaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Braniºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Telefon:
0758/576.984.
Vând alternator 12 V nou,
aragaz trei ochiuri, canistre
20 l metal, reductor oxigen
sudurã, polizor (flex) D 125
X 850 w, preþ negociabil.
Telefon: 0251/427.583.
Vând trandafiri extraparfumaþi
preþ 120 Ron. Telefon: 0762/
278.639; 0253/285.145.
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Angajãm vânzãtoare
chioºc presã. Telefon:
0251/532.562; 0726/
229.913

Particular, închiriez apartament 2 camere etaj 1 Lãpuº,
mobilat, aragaz, frigider, 600
Ron. Telefon: 0762/
672.086; 0351/467.841.
Închiriez apartament nemobilat Craioviþa Nouã, 100 E.
Telefon: 0744/139.476;
0740/509.191.
CUMPÃRÃRI Închiriez apartament 2 caParticular, cumpãr garsoni- mere central, zona Primãerã sau apartament, orice riei Craiova, aer condiþionat,
cartier, parter, maximum etaj termopane, parchet, gresie,
3. Telefon: 0748/195.954. uºã metalicã. Telefon: 0722/
753.922.
Vând fabricã de monopol,
CASE
comuna Negomir, judeþul
CERERI
Gorj, sat Palchinu. Telefon: Casã la þarã la asfalt Podari,
0762/278.639; 0253/ Vîrvor, Þuglui, etc, cu apã ºi Doresc apartament mobilat 2
curent. Garsonierã Craiova. sau 3 camere. Telefon: 0749/
285.145.
287.709; 0763/787.678.
Telefon: 0748/195.954.
Vând menghinã pentru lãcãtuºerie cu deschidere
SPAÞII COMERCIALE
DIVERSE
între bacuri 180 mm. Te- Cumpãr 3 bucãþi voucher Vând sau închiriez spaþiu
lefon: 0251/531.294.
auto. Ofer 1.000 RON/bu- comercial 96 mp în comuVând uruitoare manualã, catã. Plata pe loc. Tele- na Cârna - Dolj zonã cenpreþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Co- fon: 0723/918.382.
tralã, vad comercial excemuna Întorsura – Dolj.
lent. Telefon: 0740/049.845.
ÎNCHIRIERI
Vând 5000 kg grâu jumãDIVERSE
tate vechi – jumãtate nou,
OFERTE
Singura argintãrie din
1 leu/kg. Dinuþi Ilie, ComuCraiova, situatã în Valea
Închiriez
garsonierã
Cana Întorsura – Dolj.
Vlãicii (vis-a-vis de Eleclea
Bucureºti
(lângã
Vând presã faguri 39/29
ºcoala Mihai Eminescu), trica) unde gãsiþi bijuterii
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie, co- complet mobilatã. Tele- lucrate manual, cu argint
muna Întorsura – Dolj.
fon: 0762/299.913; 0764/ la schimb ºi manopera /
Vând maºinã cusut cismã- 855.169.
obiect. Telefon: 0351/
rie nr. 9 Singer, pe rotund, Închiriez garaj la Cârcea. 423.493.
1000 lei. Dinuþi Ilie, Comu- Telefon: 0720/231.610.
Vrãjitoarea Mercedeza vã
na Întorsura – Dolj.
Proprietar, închiriez în regim poate ajuta în orice proVând maºinã cusut Nau- hotelier garsonierã de lux, blemã vrãjitoreascã. Teleman, bicicletã medicalã, parter, Rovine, ieftin. Telefon:
cãrþi multe de tot felul, cea- 0752/641.487.
suri de masã, aparate de
radio, insigne, medalii, Închiriez garsonierã mobilapardesie, paltoane. Tele- tã 1 Mai, fãrã îmbunãtãþiri.
fon: 0351/459.222; 0770/ Telefon: 0351/422.165,
dupã ora 20.00.
299.997.
Vând la preþ convenabil 32 Închiriez apartament Brazde giurgiuvele fãrã toc ºi 6 dã, AC, maºinã de spãlat,
uºi de interior. Telefon: îmbunãtãþiri, mobilat, telefon,
internet. Telefon: 0752/ fon: 0748/387.424; 0722/
0251/452.233.
997.286.
282.724.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 feres- Închiriez apartament 3 Nou! S-a deschis SC Karys
tre. Telefon: 0721/644.992. camere, zonã ultracen- Allesandro vis-a-vis de retralã, parter, pentru firmã staurantul Craiova care vã
Vând cãrucior pentru han- sau familie. Telefon: 0770/ oferã îmbrãcãminte de calidicap, cadru metalic ºi 174.355.
tate pentru copii ºi adulþi la
ploscã (toate sunt noi), preþ
cele mai mici preþuri. Telenegociabil. Telefon: 0351/ Spaþiu ultracentral lân- fon: 0744/319.448.
gã Romarta, excepþio446.918.
nal, parter, bloc, 4 came- Doresc sã îngrijesc familie
Vând convenabil mobilã re, intrare separatã de pentru cedare locuinþã. Tebunã, vitrinã, birou, masã, locatari, balcon închis, lefon: 0786/815.805.
scaune, comodã, diverse. microcentralã, alarmã, Caut asociatã sau asociat
Telefon: 0723/692.884.
gresie, faianþã, pretabil pentru continuarea unei afaVând maºinã de cusut inclusive pentru douã ceri frumoasã ºi bãnoasã.
Naumann. Telefon: 0351/ cabinete, birouri, diver- Telefon: 0253/285.145;
404.153.
se activitãþi. Telefon: 0762/278.639.
Vând recamier – bine în- 0722/956.600.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
treþinut, preþ negociabil. Te- Închiriez garsonierã Sãrari. aparatul de ozonat, sunaþi la
Telefon: 0725/096.284.
lefon: 0351/459.314.
telefon: 0724/512.304.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã diametru 38 mm ºi lungã de
300 mm.Telefon: 0351/
800.654.
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Agenþia imobiliarã
„CARMEN”
intermediazã
vânzãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente,
case, spaþii comerciale, terenuri), acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea dosarelor
în vederea obþinerii de credite pentru cumpãrarea
locuinþelor (inclusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor
de nevoi personale. Tel.: 0251/
422.916, 0251/
596.591; 0760/
512.177. Fax:
0251/414.488.
Brazda lui Novac,
str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web:
www.agentiacarmen.ro; E-mail:
agentiacarmen@yahoo.com
OFERTE ÎNCHIRIERI
- CHILIPIR!!! Garsonierã mobilatã 1
Mai -Pelendava,
et. 2, complet mobilatã, aragaz, frigider, gresie, faianþã,
parchet, 400 lei.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Garsonierã semimobilatã Brazda lui
Novac, G-uri, et. 7,
canapea, mochetã,
aragaz, 100 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Garsonierã nemobilatã, parter, 1 MaiCiupercã, recent
renovatã, gresie, faianþã, 100 Euro. Tel.:
0251-59.65.91;
0760-51.21.77.

- Garsonierã mobilatã modest Craioviþa
Nouã - Racheta,
parchet, aragaz, TV,
100 Euro. Tel. 025159.65.91; 076051.21.77.
- Garsonierã semidecomandatã, mobilatã,
Brazda lui Novac, Guri, et. 3, aragaz, frigider, TV, colþar, 500 lei.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Garsonierã semidecomandatã, mobilatã,
Calea Bucureºti - Elvila, gresie, parchet,
pat, ºifonier, aragaz,
frigider, TV, 520 Lei.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 3 camere nemobilate,
Grãdina Botanicã,
gresie, faianþã, parchet, 200 Euro. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.
- Apartament 2 camere mobilate, Sãrari - Apollo, et. 1,
gresie, faianþã, parchet, aragaz, frigider,
TV, 700 Lei. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.
- Garsonierã mobilatã,
Ultracentral - Mercur, gresie, faianþã,
termopan, aragaz, frigider, TV, canapea extensibilã, apometre, repartitoare, 150 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- ULTRAMODERNÃ!!! Garsonierã complet mobilatã ºi utilatã,
Brazda lui Novac Spiru Haret, gresie,
faianþã, parchet, termopan, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat,
200 euro. Tel.: 025159.65.91; 076051.21.77.
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- Apartament 2 camere mobilate, Ultracentral - Primãrie, recent zugrãvit,
aragaz, frigider, TV,
700 Lei. Tel.: 025159.65.91; 076051.21.77.
- Garsonierã semidecomandatã, nemobilatã, Brazda lui Novac - Complex
Vechi, et. 2, uºã metalicã, impecabilã, 110
Euro neg. Tel.: 025159.65.91; 076051.21.77.
- IDEAL BIROURI!!!
Garsonierã decomandatã, transformatã în
spaþiu comercial, Calea Bucureºti - Piaþa Centralã, intrare direct din stradã, gresie,
faianþã, termopan, ultrafinisatã, 550 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- IDEAL
BIROURI!!! 2 camere
la casã, intrare direct
din stradã cu uºi duble, Rovine - IIRUC,
60 mp, recent renovate, parchet laminat,
termopane, baie ultramodernã, 200 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- CHILIPIR!!! Apartament 2 camere decomandate, Rovine Wiesana, recent zugrãvit, cablu, internet,
telefon, apometre, repartitoare, termopane, 500 Lei. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.
- Apartament 2 camere mobilate ºi utilate,
Craioviþa Nouã ªcoala nr. 34, et. 4,
aragaz, frigider, termopan, gresie, faianþã, 550 Lei. Tel.: 025159.65.91; 076051.21.77.

- Apartament 2 camere complet mobilate ºi utilate, Craioviþa - Orizont, et. 3,
termopan, gresie, faianþã, pat dublu dormitor, sifonier, apometre repartitoare,
balcon închis în termopan, 130 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere, Calea Severinului - ªcoala nr. 12,
et. 3, complet mobilat
ºi utilat, aragaz, frigider, TV, maºinã de
spãlat, 200 Euro. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.
- LUX!!! Apartament
2 camere semidecomandate, Brazda lui
Novac - Sanepid,
parter cu balcon, recent renovat, baie ultramodernã, gresie,
faianþã, termopan,
aragaz, frigider, TV,
maºinã de spãlat,
cuptor microunde,
190 Euro. Tel.: 025159.65.91; 076051.21.77.

- Caut garsonierã
sau apartament 2 camere, mobilat sau
nemobilat, Brazdã,
Rovine, 1 Mai, Calea
Bucureºti, Calea Severinului, Craioviþa
Nouã. Tel.: 0251/
596.591; 076051.21.77.
- Caut garsonierã
mobilatã sau nemobilatã, pe termen
lung, ofer 100 - 120
Euro. Tel.: 0251/
596.591; 076051.21.77.
- Familie serioasã,
cãutãm GARSONIERÃ pe termen lung,
în orice cartier al Craiovei. Aºteptãm ofertele dvs. la Tel.: 0251/
596.591; 076051.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã centralã, 20
– 200 mp Tel.: 0251/
596.591; 076051.21.77.
- Caut cu chirie garsonierã sau apartament orice zonã. Tel.:
0251/596.591; 076051.21.77.

- Apartament 2 camere mobilate, utilate,
Brazda lui Novac Guliver, gresie, faianþã, termopan, aragaz,
frigider, TV, 150 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere, 1 Mai - Ciupercã,
et. 3, complet mobilat
ºi utilat, aragaz, frigider, TV, maºinã de
spãlat, toate noi, parchet, apometre, repartitoare, 150 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 3 camere, recent zugrãvit, 1 Mai – Insulã,
et. 4, complet mobilat, gresie, faianþã,
parchet, aragaz, frigider, TV, maºinã de
spãlat, 180 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
CERERI ÎNCHIRIERI
- Caut casã, pretabilã firmã. Ofer 150300 Euro. Tel.: 0251/
596.591; 076051.21.77

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
z TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
z VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
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EURO 2012,
în aºteptarea grupelor
Astãzi vor avea loc la Kiev, în
Ucraina, tragerile la sorþi pentru
grupele Euro 2012, eveniment care
va fi gãzduit de Polonia ºi Ucraina.
În faza calificãrilor au fost meciuri
intersante, România nereuºind sã
obþinã biletul pentru turneul final.
Ca ºi performanþe în preliminarii,
Germania ºi Spania, finalistele de
la Euro 2008, au fost singurele echipe care au terminat grupele cu
maximum de puncte, cu un plus
pentru echipa antrenatã de Joachim Low, care a disputat 10 partide în grupa A faþã de Spania care a
jucat doar 8 în cadrul Grupei I.
De asemenea, Germania a realizat
o medie de 3,4 goluri pe meci, în timp
ce trupa lui Vincente Del Bosque a
reuºit una ceva mai modestã, de 3,25
goluri. În ultima partidã din grupã,
câstigatã cu 3-1contra Scotiei, Spa-

nia a egalat recordul Franþei ºi Olandei de 14 meciuri oficiale consecutive câstigate.
Germania a fost prima echipã calificatã la Euro 2012, dupã gazdele evenimentului calificate direct. Nemþiiau obþinut biletul la Euro 2012, pe 2
septembie 2011, când au învins echipa Austriei cu scorul de 6-2 .
Olanda a pierdut procentajul maxim de victorii obþinute chiar în ultimul meci, când a fost învinsã de Suedia cu scorul de 3-2. Atacantul olandez Klaas-Jan Huntelaar a fost golgeterul calificarilor, cu 12 reuºite, în
timp ce media batavilor în preliminarii a fost de 3,7 goluri pe meci. Partida câºtigatã cu scorul de 11-0 contra
statului San Marino a fost cea mai
mare victorie într-un meci internaþional reuºitã de Olanda.
Ungaria ºi Finlanda au învins San

Marino cu scorul de 8-0. Au mai fost
alte cinci meciuri în care s-au inscris
opt goluri: Belgia – Austria 4-4, Germania – Austria 6-2, Olanda – Ungaria 5-3, Portugalia – Cipru 4-4 ºi Portugalia – Islanda 5-3.
Andora ºi San Marino au fost singurele echipe care nu au obþinut nici
un punct în calificãri. Andora a înscris un gol ºi a primit 25 în Grupa B,
in timp ce San Marin a obþinut o contraperformanþã greu de egalat cu 53
de goluri primate ºi niciunul înscris.
Grecia ºi Cehia sunt echipele care
s-au calificat înscriind cele mai puþine goluri, elenii 14 reuºite ºi cehii 15.
Italia este echipa cu cea mai bunã
defensivã, primind doar douã goluri,
în partidele cu Serbia ºi Estonia ºi
realizând o medie de 0,2 goluri pe
meci.
Irlanda este echipa cu cea mai lun-

gã absenþa de la Campionatele Europene dintre cele 16 echipe calificate,
ultima datã când a fost prezentã fiind în 1988, în Germania de Vest.
La o privire atentã asupra comportãrii echipelor, se poate avansa
deja supoziþia în privinþa marilor pretendente la titlul de campioanã a continentului. În mod logic, Germania se
anunþã principala pretendentã, succedatã fiind de Spania, Olanda, Anglia ºi Italia. Evident cã nu sunt excluse nici marile surprize, deºi par
mai puþin probabile ca la alte ediþii,
când au contat în egalã masurã Franþa

ºi Portugalia. ªi titlul suprem l -a cucerit….Grecia!
Componenþa valoricã a urnelor:
Urna 1: Spania, Polonia, Ucraina,
Olanda;
Urna 2: Germania, Italia, Anglia,
Rusia;
Urna 3: Croaþia, Grecia, Suedia,
Portugalia;
Urna 4: Danemarca, Franþa, Irlanda, Cehia.
Turneul final al CE 2012 se va
disputa în vara anului viitor, între
8 iunie ºi 1 iulie.
LAURENÞIU CANÞÃR

LIGA EUROPA – RUNDA A V-A
GRUPA C
Rapid – Hapoel Tel Aviv
(Deac 43 – pen. / Igiebor 12, Tamuz 39 – pen., Toama 45+1)
Legia Varºovia – PSV Eindhoven
(M. Zewlakow 32 – aut., Mertens 59, Labyad 68)
Clasament
1. Eindhoven
5
4
1
0
2. Legia
5
3
0
2
3. Hapoel
5
1
1
3
4. Rapid
5
1
0
4
Ultima rundã (15 decembrie): Eindhoven – Rapid, Hapoel – Legia.

GRUPA A
1-3
0-3
11-4
7-7
8-9
4-10

13p
9
4
3

Rapidul, „aruncat
din nou de pe ºine”!
Eliminatã din competiþie încã de runda trecutã, când s-a înclinat pe terenul Legiei Varºovia (1-3), Rapidul a mai adãugat o bilã neagrã la
tristul parcurs din Europa, bifând, miercuri searã, o nouã înfrângere (a treia din tot atâtea meciuri pe National Arena), 1-3 cu Hapoel Tel Aviv.
Cu o apãrare goaznicã, leitã celei din campionat cu Pandurii (0-3, sâmbãtã), giuleºtenii
au încasat toate golurile pânã la pauzã. Igiebor a fost primul care a subordonat defensiva
viºinie dupã o gravã eroare a lui Burcã. Fundaºul central ºi-a mai lovit o datã pe la spate
echipa, faultând în careu ºi Tamuz, din penalty, a fãcut 2-0. Deac a apucat sã mai limiteze
ruºinea punctând tot dintr-o loviturã de pedeapsã, inventatã însã de “centralul” maghiar
Zsolt Szabo. Deloc intimidant pentru israelieni,
care au revenit la douã goluri pe tabelã cum
au ajuns în careul lui Coman: Toama a fost
liber în 8 metri ºi a finalizat simplu.

În repriza secundã, Lucescu jr. a atacat cu
patru oameni, dar nici mãcar unul n-a adus golul. Tot Deac a fost cel mai aproape de a scutura plasa dintre giuleºteni, dupã ce a scos un
penalty, însã n-a mai gãsit o execuþie bunã ºi
ex-rapidistul Edel s-a opus. “E un meci de orgoliu”, anunþaserã alb-viºiniii înaintea jocului.
Halal orgoliu!

Tottenham – PAOK Salonic
1-2
(Modrici 39 – pen. / Salpingidis 6, Athanasiadis 14)
Rubin Kazan – Shamrock Rovers
4-1
(Valdez 10, 51, Natcho 36, Martins 62 / Oman 12)
Clasament
1. PAOK Salonic
5
3
2
0
9-5
2. Rubin Kazan
5
3
1
1
10-4
3. Tottenham
5
2
1
2
5-4
4. Shamrock R.
5
0
0
5
4-15
Ultima rundã (15 decembrie): PAOK Salonic – Rubin, Shamrock – Tottenham.

11p
10
7
0

Boloni a dat lovitura
pe “White Hart Lane”
Marea performerã a serii de miercuri
în Europa a fost echipa lui Ladislau
Boloni, PAOK Salonic, care s-a impus
cu 2-1 în deplasarea de la Londra, cu
Tottenham, ºi s-a calificat în faza
urmãtoare a întrecerii. Beneficiind ºi de
aportul lui Costin Lazãr, pe teren pânã
în minutul 83, grecii s-au dovedit letalii
în primul sfert de orã, la finele cãruia
conduceau deja cu 2-0, Salpingidis (6)
ºi Athanasiadis (14). Avantaj pe care ºi
l-au menþinut pânã la final, în pofida
faptului cã din minutul 38 au evoluat ºi
cu un om mai puþin, Stafylidis fiind
eliminat ca urmare a unui prespus henþ
în suprafaþa de pedeapsã, soldat cu
penalty-ul transformat de croatul Luka
Modrici.

ALTE REZULTATE
REZULTATE CONSEMNATE
CONSEMNATE MIERCURI
MIERCURI SEARÃ
SEARÃ
ALTE
GRUPA B

GRUPA G

GRUPA H

GRUPA I

Standard Liege – Hannover 2-0
(Tchite 26, Cyriac 59)
Vorskla Pol. – FC Copenhaga 1-1
(D. N’Doye 31 – aut. / D. N’Doye 37)
Clasament:
1. Standard 11p,
2. Hannover 8p,
3. FC Copenhaga 5p,
4. Vorskla 2p.
Ultima rundã: Hannover –
Vorskla, FC Copenhaga – Standard.

Malmo FF – AZ Alkmaar 0-0
Met. Harkov – Austria V. 4-1
(Devici 16, Edmar 40, Gueye 60,
Sosa 90 / Mader 19)
Clasament:
1. Harkov 13p,
2. Alkmaar 7p,
3. Austria V. 5p,
4. Malmo 1p.
Ultima rundã: Alkmaar – Harkov,
Austria V. – Malmo.

Maribor – FC Bruges
3-4
(Volas 11, 68, Donk 51 – aut. / Dirar 74, 77, Akpala 81, Donk 90)
Braga – Birmingham
1-0
(Hugo Viana 81)
Clasament:
1. Braga 10p,
2. Bruges 10p,
3. Birmingham 7p,
4. Maribor 1p.
Ultima rundã: FC Bruges – Braga, Birmingham – Maribor.

Rennes – Udinese
0-0
Celtic – Atl. Madrid
0-1
(Arda Turan 30)
Clasament:
1. Atl. Madrid 10p,
2. Udinese 8p,
3. Celtic 5p,
4. Rennes 3p.
Ultima rundã: Udinese – Celtic,
Atl. Madrid – Rennes.
MARIUS CÎRSTOV

- Echipele subliniate au acces în
16-zecimile competiþiei.
- Partidele aferente grupelor D, E,
F, J, K ºi L s-au disputat asearã dupã
închiderea acestei ediþii.

C
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Pagină realizată de COSMIN STAICU

Astăzi începe Mondialul
de handbal
feminin din
Brazilia

Joga bonito,
fetelor!
Tricolorele joacă mâine seară meciul
de debut contra naţionalei Tunisiei
urmând să decidă locul de pe
Componenţa
care România va aborda optimigrupelor:
le de finală. „Eu sper să le facem
românilor o bucurie imensă. Fetele sunt motivate, evoluează cu
Grupa A (Santos):
Norvegia, Muntenegru, Angola, multă plăcere şi asta nu mă face
decât să fiu optimist. Ne lipsesc
Germania, China, Islanda.
multe jucătoare de bază, dar
Grupa B (Barueri):
Rusia, Kazahstan, Olanda, Coreea cele care fac parte din lot sunt
sigur că vor da totul să le sude Sud, Spania, Australia.
plinească. Franţa şi Brazilia vor
Grupa C (Sao Paolo):
fi cele mai periculoase adverRomânia, Franţa, Brazilia, Tunisia, sare. Nu subestimăm pe nimeni,
Cuba, Japonia.
dar vom juca fiecare meci la
Grupa D (Sao Bernardo): victorie. Ne dorim enorm să terSuedia, Danemarca, Croaţia, Ar- minăm pe primul loc în grupă şi
gentina, Coasta de Fildeş, Uruguay.
să ajungem cât mai sus” a declarat antrenorul Radu Voina.
România a disputat ultimul
A 20-a ediţie a Campionatului
Mondial de handbal feminin debu- meci amical înaintea debutului la
tează astăzi în Brazilia, jocul inaugu- Mondiale contra naţionalei Coasral fiind chiar din grupa României, tei de Fildeş, câştigat cu 31-27. Loîntre ţara gazdă, Brazilia, şi Cuba. 24 tul României: Talida Tolnai, Tereza
de echipe vor participa, România fi- Pâslaru, Denisa Dedu (portari), Crisind singura care a participat la toate tina Vărzaru, Valentina Ardean-Elicele 19 ediţii de până acum. Campioa- sei, Iulia Curea, Adriana Nechita,
nă mondială în 1962, vicecampioană Ramona Farcău (extreme), Oana
a lumii în 1976 şi 2005, România este Manea, Florina Chintoan (pivoţi),
îndreptăţită să spere la un loc pe po- Carmen Cartaş, Carmen Amariei,
dium şi de această dată. „Tricolore- Adina Fiera, Eliza Buceschi, Mihaele” vor juca mâine seară, de la ora 19, la Tivădar, Aurelia Brădeanu, Danieîmpotriva Tunisiei. Meciul se va dis- la Băbeanu, Oana Chirilă (linia de 9
puta la „Ginásio do Ibirapuera” din metri). Absenţele de marcă din lotul
Săo Paulo, o sală cu o capacitate de României sunt interul Cristina Nea11.000 de locuri, care va găzdui şi fa- gu, cea mai bună handbalistă din
zele superioare ale competiţiei. De lume în 2010, accidentată, pivotul Ioaltfel primele 3 jocuri sunt unele ac- nela Gâlcă-Stanca, însărcinată şi
cesibile, contra Tunisiei, Cubei şi Ja- portăriţă Paula Rădulescu, accidenponiei, disputele cu Brazilia şi Franţa tată la Europeanul de acum un an.

Volei

M

Specialiştii şi agenţiile de pariuri
văd drept mare favorită a competiţiei
Rusia, campioana ultimelor 3 ediţii:
2005, 2007 şi 2009. Deşi a terminat pe
locul 7 Campionatul European din
2010, Rusia pare cea mai în formă
naţională a momentului. Celebrul
antrenor Evgheni Trefilov a reuşit să
schimbe cu succes generaţiile, iar
Rusia a defilat la Cupa Mondială din
luna septembrie din Danemarca. Rusia are o cotă de 2,5 la 1 să câştige
Mondialele, urmată în vizunea bookmakerilor de Norvegia (cotă 3,8 la 1),
Franţa şi Muntenegru (cotă 8 la 1),
România fiind apreciată cu a 5-a
şansă la titlu, cu o cotă de 10 la 1.

Modificări de regulament
IHF a hotărât câteva schimbări de
regulament pentru jocul de handbalcare vor fi adoptate pentru prima
dată la Campionatul Mondial din Brazilia. Cea mai importantă este aceea
că antrenorii vor putea trece pe foaia
oficială de joc 16 handbaliste, în loc
de 14 ca până acum. Apoi, tehnicienii vor putea solicita 3 time-outuri pe
meci, cu unul mai mult decât pînă
acum. Fiecare antrenor va primi trei
cartonaşe verzi, numerotate de la 1
la 3. O echipă poate avea maximum
două time-out-uri pe repriză, iar în
ultimele 5 minute ale meciului, antrenorul nu poate cere întreruperea jocului decât o singură dată, chiar dacă
nu a utilizat cartonaşele.
Primele patru clasate din fiecare grupă se vor califica în optimile
de finală (meciurile fiind programate în 11-12 decembrie), fază eli-

Fetele de la SCM Craiova, succes la Sibiu

Echipa de volei feminin SCM Craiova s-a impus în deplasare, în faţa echipei CSM Sibiu, scor 3-1 (26-24, 25-14, 23-25,
25-19), într-un meci din cadrul etapei a 5-a a Diviziei A1. Gazdele au dominat primul set, pe care au fost aproape să-l câştige însă fetele antrenate de Berthold Văsuică şi Puşa Dina
au câştigat patru mingi de la 22-24 şi s-au impus dramatic.
Setul următor a fost la îndemâna craiovencelor, care au început în forţă, având 8-0, şi au menţinut constant avantajul
până la final. După ce au cedat partea a treia, SCM şi-a adjudecat clar setul patru şi s-a întors cu 3 puncte în Bănie. În
urma acestui succes, SCM a urcat pe locul 7, cu 8 puncte.
Oltencele vor evolua în runda următoare pe teren propriu,
mâine, de la ora 12, contra liderului clasamentului, Dinamo
Bucureşti. În etapa a 9-a a primei ligi masculine, SCM Craiova va avea un meci extrem de dificil astăzi, de la ora 15, în
deplasare, contra campioanei CS Remat Zalău.

C

Rusia e favorita principală

Y

K

minatorie, la fel ca sferturile de finală (14 decembrie), semifinalele
(16 decembrie), urmate de finale
(18 decembrie). Echipa României
nu se va muta din Sao Paolo dacă
se va califica în fiecare fază superioară a competiţiei. Campioana
mondială se va califica direct la
Jocurile Olimpice de la Londra, iar
echipele clasate pe locurile 2-7 vor
juca în turnee preolimpice, cele clasate pe locurile 2-4 având drept de
organizare al acestora. Turneele
preolimpice sunt programate în
luna mai 2012.

Meciurile României
(în direct
la Dolce Sport):
3 decembrie: România
Tunisia (ora 19)
5 decembrie: România
Cuba (ora 19)
6 decembrie: România
Japonia (ora 21.15)
8 decembrie: România
Brazilia (ora 23.45)
9 decembrie: România
Franţa (ora 21.15)

–
–
–
–
–

LIGA I – ETAPA A XVI-A
CFR Cluj – CS Mioveni

VINE RI
– ora 20.30 (Digisport)

SÂMB ĂT Ă
Voinţa Sibiu – U Cluj
– ora 13.00 (Digisport)
FC Braşov – Astra Ploieşti
– ora 15.00 (Dolcesport)
Petrolul – Pandurii
– ora 17.00 (Digisport)
DUMINICĂ
Ceahlăul – FCM Târgu Mureş
– ora 14.00 (Digisport)
Concordia – Gaz Metan Mediaş
– ora 16.00 (Gsptv)
FC Vaslui – Oţelul
– ora 18.00 (Digisport)
Rapid – Sportul
– ora 20.30 (Digisport)
L UNI
Dinamo – Steaua

CLASAMENT
M
Dinamo
15
CFR Cluj
15
Rapid
15
“U” Cluj
15
Pandurii
15
Steaua
15
Oţelul Galaţi
15
FC Vaslui
15
Astra Ploieşti
15
Ceahlăul
15
Petrolul
15
Gaz Metan
15
FC Braşov
15
FCM Tg. Mureş 15
Voinţa Sibiu
15
Sportul
15
Chiajna
15
CS Mioveni
15
LIGA I - ETAPA A XV-A

– ora 20.30 (Digisport)

V
11
10
9
7
7
7
7
7
6
5
4
5
4
3
3
2
2
2

E
3
2
4
5
4
4
4
3
6
5
4
1
3
5
4
6
3
2

Î
1
3
2
3
4
4
4
5
3
5
7
9
8
7
8
7
10
11

G
30-7
32-13
25-13
22-15
23-15
18-12
14-13
24-14
17-14
13-18
14-18
22-29
15-16
16-23
10-20
14-26
8-25
9-35

P
36p
32p
31p
26p
25p
25p
25p
24p
24p
20p
16p
16p
15p
14p
13p
12p
9p
8p

