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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Nu ştiu cum se face, Popescu-
le, dar văd că la alegeri se micşo-
rează numărul alegătorilor, dar se
măreşte numărul aleşilor.

Aproape o mie de obiecte
din materiale diverse şi
ingenioase, de la mici
decoraţiuni de sărbători la
aranjamente complexe,
realizate cu pricepere, dar
mai ales cu multă dragoste,
de studenţi ai Facultăţii de
Agricultură şi Horticultură,
s-au pus în vânzare, de ieri,
la Târgul de Crăciun Winter-
land, deschis în holul central
al Universităţii din Craiova.
Cu atât mai mare a fost
determinarea tinerilor de a
le confecţiona ştiind că, prin
vânzarea lor, vor putea da o
mână de ajutor micuţei
Ambra Maria Chirculescu,
care, la numai două luni,
suferă de o malformaţie
gravă ce necesită o operaţie
în Italia. Poţi contribui şi tu
cu o mică sumă de bani
achiziţionând o decoraţiune
handmade de la Winterland.
Târgul va fi deschis zilnic,
până vineri, 19 decembrie,
între orele 9.00 şi 17.00.
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Premier de
stânga la un
guvern heteroclit

Din capitalul enorm de sim-
patie din vara lui 2012, cu care
era creditat premierul Victor
Ponta, a mai rămas totuşi ceva,
mai mult decât minimum vital,
deşi nu la nivelul votului, după
cum se ştie perdant, la prezi-
denţiale,  potrivit  sondajului
Avangarde. Înfrângerea neve-
rosimilă a costat în planul ima-
ginii şi credibilităţii, chiar dacă
actul guvernării, de  bine, de
rău, se dovedise rezonabil. Sau,
poftim, mai bun decât al prede-
cesorilor. Restructurând pentru
a patra oară guvernul în doi ani
şi jumătate...

Craiovean
condamnat
la 3 ani şi 6 luni
de puşcărie
pentru vânzare
de heroină

Noul „om nou”
Ca în f ie care  an în apro-

pie re a Sărbătorii Crăciunu-
lui, mă ademeneşte un gre u
de finibil se ntiment de  neplă-
cere în ve cinătatea zarvei ce
se  de clanşe ază aiuritor în
pe rspe ctiva spe ctrului ani-
versar al evenime nte lor din
decembrie  1989.  Folosesc,  de
douăzeci ş i cinci ani, cu per-
s e v e r e n ţ ă,  t e r m e n ul  de
„evenimente”, fiindcă n-am
cre zut niciodată că atunci ar
fi avut loc o „re voluţie ”.  Şi
nici cuvântul revoltă nu mi
se  pare  pot rivi t ,  î ntru cât
cee a ce  se  întâmpla în acele
zile de  o insolită confuzie a
fost,  în realitate,  un s fârş it ,
prin implozie

Spiriduşii
lui Moş Crăciun
au plecat la drum
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Deputatul Marko

Attila va fi cercetat

separat de dosarul

Alinei Bica
Procurorii DNA au decis

ca deputatul UDMR Marko
Attila sã fie cercetat separat
de dosarul în care fosta ºefã
a DIICOT Alina Bica a fost
trimisã ieri în judecatã.
„Având în vedere faptul cã
procedurile de citare faþã de
inculpatul Marko Attila-
Gabor nu au putut fi îndepli-
nite în totalitate, în aºa fel
încât sã nu poatã fi invocate
nerespectarea unor garanþii
procesuale privind inclusiv
dreptul la apãrare, întrucât
acesta este plecat din þarã, se
va dispune disjungerea
cauzei, urmând ca cercetãrile
sã fie continuate într-un
dosar distinct, sub aspectul
infracþiunii de abuz în
serviciu cu consecinþe deose-
bit de grave dacã funcþiona-
rul a obþinut pentru sine sau
pentru altul un folos necuve-
nit”, se aratã într-un comu-
nicat al DNA. Pe 5 decem-
brie, plenul Camerei Deputa-
þilor a aprobat cererea DNA
de încuviinþare a arestãrii
preventive a deputatului
Marko Attila. Potrivit DNA,
deputatul a fãcut parte,
alãturi de Alina Bica, deputa-
tul Cãtãlin Florin Teodores-
cu, precum ºi de fosta ºefã a
ANRP Crinuþa Dumitrean,
din comisia care în martie
2011 a aprobat sã i se plã-
teascã omului de afaceri
Stelian Gheorghe suma de
377.282.300 lei, reprezentând
despãgubiri pentru un teren
de 13,0535 ha situat în
Bucureºti, deºi, în realitate,
acel teren valora mult mai
puþin.

Preºedintele UDMR, Kelemen Hunor, a de-
clarat, ieri, cã parlamentarii Uniunii au decis, cu
majoritate de voturi, sã-i dea un „cec în alb”
premierului Victor Ponta ºi sã voteze Guvernul
Ponta 4 în Parlament, el menþionând cã votul
pozitiv va fi acordat ºi programului de guverna-
re, care e neschimbat. „Am constatat cã în afa-
rã de PSD, nimeni nu vrea sã guverneze – iar
þara trebuie guvernatã – am vãzut cã programul
de guvernare cu care noi am venit în martie în
Guvern nu a fost schimbat, inclusiv capitolul
pentru minoritãþi a rãmas, þinând cont cã nu am
fost daþi afarã de la Guvern, ci am plecat bene-
vol, ºi þinând cont de discuþile mele cu premie-
rul, de azi, cu marea majoritate a voturilor a
colegilor mei am decis sã dãm un cec în alb pre-
mierului, în primul rând premierului Victor Pon-
ta, deci un vot pentru acest Guvern”, a spus
Hunor. Anterior, acesta anunþase cã discutase cu
premierul Ponta despre situaþia de la Covasna,
creatã de prefect, ºi lãsa sã se înþeleagã cã acest
incident ar putea duce la schimbarea poziþiei ini-
þiale a Uniunii de a vota Guvernul Ponta 4. „I-am
prezentat (lui Victor Ponta - n.r.) problemele din
judeþul Covasna, pentru cã noi considerãm cã
relaþiile interetnice nu trebuie sã sufere ºi nu tre-
buie stricate mai mult decât a stricat prefectul
din Covasna, doar din cauzã cã noi am ieºit de la
guvernare. Deci am prezentat aceastã situaþie
premierului”, a spus liderul UDMR, dupã ce a
discutat cu Ponta la Parlament. Întrebat dacã i-a

Persoanele fizice din toatã þara
îºi pot verifica electronic propria
situaþie fiscalã începând de ieri, 15
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spus premierului cã UDMR va susþine noua
structurã a Guvernului, Kelemen Hunor a preci-
zat: „Nu, am spus cã merg la ºedinþa de grup
acum ºi vom discuta acolo”. Sãptãmâna trecu-
tã, Partidul Civic Maghiar (PCM) Covasna a fost
amendat de Prefecturã cu 5.000 de lei pentru
intonarea imnului Ungariei la o manifestare pu-
blicã organizatã, în 4 iunie, în municipiul Sfântu
Gheorghe, cu prilejul Zilei solidaritãþii naþionale a
maghiarilor ºi comemorãrii Tratatului de la Tria-
non. Dacã în privinþa UDMR premierului i s-a
luat o piatrã de pe inimã, în schimb PNL a anun-
þat categoric, prin purtãtorul de cuvânt Alina
Gorghiu, cã va vota în Parlament împotriva nou-
lui Cabinet, arãtând cã este un „Guvern fiasco”.
„PNL în mod cert va vota împotriva unui ase-

menea Guvern, este o formulã de Guvern fias-
co (...). Din punctul de vedere al PNL este un
Guvern PSD pe ultima sutã de metri. Este un
Guvern încropit ca sã treacã iarna”, a declarat
pentru Agerpres Gorghiu.

Ziua de ieri a fost dedicatã, în cea mai mare
parte, audierii în comisiile de specialitate ale
Camerei Deputaþilor ºi Senatului a celor propuºi
sã facã parte din Guvernul Ponta 4. ªi, cu o
singurã excepþie, audierile au fost o formalitate,
rând pe rând candidaþii obþinând avizul pozitiv.
De o surprizã neplãcutã a avut însã parte Adrian
Anghel, propus pentru Ministerul Românilor de
Pretutindeni, care s-a trezit respins la vot. Anun-
þul a fost fãcut de Mircea Lubanovici, preºedin-
tele Comisiei pentru românii din afara graniþelor,
care a explicat cã, dupã verificarea listei de pre-
zenþã, s-a stabilit cã au votat 24 de parlamentari
în loc de 23, cum se crezuse iniþial, astfel cã
Adrian Anghel - cu 12 voturi „pentru”, 8 „împo-
trivã” ºi 4 abþineri - a primit aviz negativ. La scurt
timp, premierul Victor Ponta l-a nominalizat pe
deputatul PSD Angel Tîlvãr pentru funcþia de
ministru al Românilor de Pretutindeni, dupã cum
a anunþat, în plenul Parlamentului, vicepreºedin-
tele Camerei Deputaþilor Miron Mitrea. În pre-
zent, Angel Tîlver este preºedintele Comisiei pen-
tru afaceri europene din Camera Deputaþilor.

Plenul reunit al Parlamentului pentru votul
privind noul Guvern a avut loc ieri, începând
cu ora 18.00.

Tomac a iniþiat alte douã proiecte de lege privind votul

prin corespondenþã ºi cel electronic în diaspora
Deputatul PMP Eugen Tomac a

anunþat, ieri, cã a iniþiat douã pro-
iecte de lege, unul privind votul
electronic ºi altul privind votul prin
corespondenþã pentru cetãþenii din
strãinãtate, pe care le va supune
dezbaterii publice, parlamentarii care
doresc sã aducã amendamente pu-
tând sã fie coiniþiatori. Tomac a pre-
cizat, la o conferinþã de presã, cã
cele douã proiecte vor fi supuse
dezbaterii publice pânã la începutul
sesiunii viitoare, astfel încât toþi par-
lamentarii care vor dori, sã poatã
depune amendamente. El a spus cã,
dupã ce a fost respins în Parlament
proiectul sãu privind votul prin co-
respondenþã pe motiv cã nu asigu-
ra securitatea votului cetãþenilor, a
redepus acest proiect într-o vari-
anþã îmbunãtãþitã. Proiectul privind

votul prin corespondenþã prevede
cã exercitarea prin corespondenþã
a dreptului de vot se poate face la
alegerile pentru Camera Deputaþi-
lor ºi a Senatului, alegerile pentru
Preºedintele României ºi alegerile
pentru Parlamentul European de
cãtre alegãtorii români care au do-
miciliul sau reºedinþa în strãinãta-
te. Votarea prin corespondenþã se
realizeazã prin expedierea buletinu-
lui de vot, prin intermediul servi-
ciilor poºtale, cãtre birourile elec-
torale ale secþiilor de votare orga-
nizate la misiunile diplomatice ºi
oficiile consulare din circumscrip-
þiile consulare la care alegãtorii ro-
mâni cu domiciliul sau reºedinþa în
strãinãtate sunt arondaþi. Proiectul
privind votul electronic prevede cã
votul electronic poate fi exprimat

în cadrul alegerilor
parlamentare, alegeri-
lor prezidenþiale ºi,
respectiv, alegerilor
pentru Parlamentul
European ºi reprezin-
tã o posibilitate alter-
nativã de vot, faþã de
votul la urne pentru
toþi cetãþenii români.
Camera Deputaþilor a
respins, marþea tre-
cutã, proiectul iniþiat
de Eugen Tomac-
 privind introducerea
votului prin cores-
pondenþã pentru ale-
gãtorii români cu
domiciliul sau reºedinþa în strãinã-
tate. Comisiile de administraþie ºi
juridicã au apreciat cã acest sistem

de vot prezintã vulnerabilitãþi sem-
nificative din punctul de vedere al
siguranþei procesului de votare.

Persoanele fizice din toatã þara îºi pot verifica electronic situaþia fiscalã
decembrie, la trei luni dupã ce Spa-
þiul Privat Virtual a fost lansat ºi a
funcþionat ca proiect pilot pentru

contribuabilii din Bu-
cureºti ºi Ilfov, a
anunþat Ministerul Fi-
nanþelor. Spaþiul Privat
Virtual este primul ser-
viciu electronic pus în
funcþiune în România
prin intermediul cãru-
ia o persoanã fizicã
poate consulta online
propria situaþie fisca-
lã. „Am mulþumirea cã
în timpul mandatului
am iniþiat ºi pus în
aplicare mai multe pro-
iecte de modernizare a
administraþiei fiscale,
de încurajare a inter-
acþiunii online dintre

fisc ºi contribuabili. Serviciul Spa-
þiul Privat Virtual este unul dintre
aceste proiecte, realizat cu buget
zero, însã cu multã pricepere ºi
implicare de cãtre specialiºtii din
MFP ºi ANAF”, a declarat minis-
trul Finanþelor Publice, Ioana-Ma-
ria Petrescu, care nu va mai ocu-
pa acest post în Cabinetul Ponta
4. Pentru a accesa Spaþiul Privat
Virtual, persoanele fizice vor tre-
bui sã se identifice electronic prin
certificate digitale calificate sau
prin credenþiale de tip nume/paro-
lã, însoþite de coduri de autentifi-
care de unicã folosinþã. Comuni-
carea electronicã în Spaþiul Privat
Virtual se face atât dinspre contri-
buabil cãtre ANAF, cât ºi dinspre
fisc cãtre contribuabil. Contribua-
bilii au acces la mai multe infor-
maþii privind propria situaþie fisca-

lã, respectiv soldul obligaþiilor nea-
chitate, decizia de impunere anua-
lã (începând cu 2013, emisã anul
acesta) ºi nota privind obligaþiile de
platã, care se poate prezenta fie la
Trezorerie pentru a efectua plata,
fie informaþiile din cuprinsul aces-
teia pot fi utilizate pentru a efectua
plata online. De asemenea, contri-
buabilii mai pot verifica online in-
formaþiile cuprinse în declaraþia
112, respectiv sumele declarate de
angajator pentru contribuþiile de
asigurãri sociale în funcþie de ve-
niturile realizate. Proiectul va fi
dezvoltat ºi se vor extinde catego-
riile documentelor ºi informaþiilor
comunicate spre ºi dinspre contri-
buabili. Persoanele fizice se vor
putea identifica ºi cu alte tipuri de
credenþiale, cum sunt telefonul
mobil sau cardul de sãnãtate.
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Din capitalul enorm de simpa-
tie din vara lui 2012, cu care era
creditat premierul Victor Ponta, a
mai rămas totuşi ceva, mai mult
decât minimum vital, deşi nu la
nivelul votului, după cum se ştie
perdant, la prezidenţiale,  potrivit
sondajului Avangarde. Înfrângerea
neverosimilă a costat în planul
imaginii şi credibilităţii, chiar dacă
actul guvernării, de bine, de rău,
se dovedise rezonabil. Sau, pof-
tim, mai bun decât al predecesori-
lor. Restructurând pentru a patra
oară guvernul în doi ani şi jumăta-
te, rulând deja circa 70 de miniştri,
acum în alianţă cu UNPR, PC şi
mai nou PLR, trei partiduleţe fără
mare consistenţă, Victor Ponta, li-
derul social-democraţilor, încear-
că nu o resetare, ci un alt tonus,
eventuale soluţii salvatoare printr-
un plus de competenţă, ingeniozi-
tate, hărnicie, pragmatism. De ce
s-a ajuns  la necesitatea unei noi
restructurări guvernamentale poate
fi o discuţie. Este tot mai limpede
că social-democraţii, partid mare,

MIRCEA CANŢĂR

Premier de stânga
la un guvern heteroclit

cu structuri organizatorice în teri-
toriu, chiar sub umbrela USL, nu
era pregătit temeinic pentru victo-
ria dăruită după alegerile din toam-
na lui 2012. Avusese la dispoziţie
şapte ani (dacă excludem anul
2009) de opoziţie militantă, dar
nelucrătoare. Şapte ani irosiţi în
mitinguri şi gesticulaţii. Toate pro-
blemele de incubaţie recentă, in-
clusiv cele interne, care pot deveni
o împotmolire, sunt nota de plată
a voluptăţii anti-Băsescu, fără pre-
ocupare asiduă de a agonisi ceva
dincolo de strigăt. Oameni tineri –
Dan Şova, Titus Corlăţean, Ioana
Petrescu – ca să dăm câteva exem-
ple, au clacat realmente, după ce
se anunţaseră ca reale promisiuni
ale valului nou, proaspăt şi vigu-
ros din PSD. Ce să mai spunem
de locvacele actor Bogdan Stano-
evici, care n-a înţeles nici pentru
ce a ajuns în guvern, nici propriul
aport la debandada creată cu vo-
tul diasporei, nici pentru ce a fost
restructurat. După ce a avut de
gestionat un buget rotund cu ro-

mânii de pretutindeni. Au mai fost
şi alţii căzuţi din lună în Guvernul
României, nic i măcar remarc aţi
pentru partizanatul lor convenţio-
nal. Spunea la precedenta prime-
nire a Guvernului Valeriu Zgonea,
preşedintele Camerei Deputaţilor şi
vicepreşedinte PSD că „e un sem-
nal că partidul are încredere într-
o generaţie care a depăşit bariere
(...). E un semnal pentru tinerii
care au absolvit anumite facultăţi
(...),  care deţin un IQ ridicat”.
Numai că socoteala de acasă nu
se potr iveş te c u cea din târg,
uneori fiecare dintre noi e depăşit,
iar în cazul de faţă inadecvarea,
chiar incompetenţa s-au făcut re-
simţite înaintea IQ-ului ridicat şi
evocat, deşi toţi păreau neînfricaţi
şi veseli, născuţi în zodii solare şi
jupiteriene. Avem, aşadar, un Gu-
vern Ponta 4: un premier de stân-
ga, cu mai mulţi miniştri social-
democraţi, într-o coaliţie hetero-
clită, cu o componentă liberală şi
una a interesului naţional, asta într-
un moment în care dreapta con-

servatoare zburdă fără probleme.
Dar cine mai vorbeşte de stânga
la PSD? Stânga a devenit cel mult
un soi de caritate în c apul mul-
tora. Când, de fapt,  stânga nu în-
seamnă doar justiţie soc ială, deşi
o include organic,  şi nici n-o con-
fundă cu egalizarea veniturilor,
ajutoarele sociale fiind proporţi-
onale cu veniturile, totul axat pe
o solidaritate socială, i-am spu-
ne obligatorie. Ce rost au toate
ac estea? Când realitatea însăşi e
de stânga, premierul Victor Pon-
ta, în fruntea unui nou guvern,
nu poate face abs tracţie inclus iv
la nivel disc urs iv de aşa ceva.
Peste numai un an şi jumătate,
social-democraţii intră în alege-
rile locale ş i apoi la c âteva luni
distanţă, în c ele parlamentare.
Erodaţi cum sunt,  poate prema-
tur, fragilizaţi chiar, prin tot ceea
ce se întâmplă în acest freamăt
intern, cu divorţuri fatale,  nu
uşor de potolit, au dificultăţi de
ec hilibru. Anemici în luările de
poziţie la atacurile dreptei, soc ial-

democraţii par într-un bloc aj in-
dus precumpănitor  de generaţia
Facebook, adică a lui Victor Pon-
ta. Ac esta anunţă o altă s trate-
gie: formule de convieţuire cor-
dială cu preşedintele nou ales,
Klaus  Iohannis.  Reciproca nu
ştim dacă es te valabilă. Deoc am-
dată,  pentru ac tualul premier
„duşmanul” nu mai este doar c el
din tranşeele opuse, ci, după cum
vedem,  şi în rândul vec hilor c o-
militoni,  care devorează f lanc u-
rile. Cât despre reformarea pro-
fundă a PSD, anunţată cu emfa-
ză de Liviu Dragnea, - dat cu o
jumătate de pas înapoi -  să nu
uităm că de zece ani tot de aşa
ceva se vorbeş te,  un rebranding
de succ es  al amplului edificiu
ideologic fiind demarat şi de alte
„virtuozităţi” intelectuale. Una
peste alta, un moment greu,  a
cărui depăşire are nevoie, dincolo
de supleţe intelectuală, cumpăta-
re, şi de voinţă maximă, toate
ac estea anevoios de îngemănat,
mai puternice fiind vanităţile.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reamintim cã, pe 22 septem-
brie a.c., poliþiºtii Serviciului de
Combatere a Criminalitãþii Orga-
nizate (SCCO) Mehedinþi, cu
sprijinul colegilor din cadrul Bri-
gãzii de Combatere a Criminali-
tãþii Organizate (BCCO) Craio-
va ºi împreunã cu procurorii Di-
recþiei de Investigare a Infracþi-
unilor de Criminalitate Organi-
zatã ºi Terorism – Biroul Terito-
rial Mehedinþi au fãcut o captu-
rã impresionantã, aproape un ki-
logram de heroinã ce urma sã

 Din analiza situaþiei înregis-
tratã în anii precedenþi rezultã cã
în special în luna decembrie se
încearcã folosirea ilegalã a arti-
colelor pirotehnice de cãtre per-
soane juridice, atât autorizate cât
si neautorizate ºi de cãtre per-
soane fizice care nu îndeplinesc
condiþiile legale, pentru execu-
tarea jocurilor de artificii, încãl-

Atenþie la artificii!
Folosirea ilegalã a articolelor pirotehnice
se pedepseºte cu închisoarea

Pentru cã în apropierea sãrbãtorilor de iarnã
se înregistreazã multe cazuri de folosire necores-
punzãtoare a articolelor pirotehnice, ceea ce
poate provoca atât disconfort fonic cetaþenilor,
rãniri ale unor persoane, cât ºi distrugeri de bu-
nuri ºi imobile, reprezentanþii Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Dolj atrag atenþia cã folosirea
ilegalã a artificiilor constituie infracþiune.

când astfel prevederile Legii 126/
1995 privind regimul materiilor
explozive. Conform acestei legi
„orice operaþiune cu articole pi-
rotehnice, efectuatã fãrã drept,
constituie infracþiune ºi se pe-
depseºte cu închisoare de la 3
luni la un an.”

Cetãþenii pot deþine ºi folosi
pentru divertisment doar articole

pirotehnice din categoria I, cu
risc foarte scãzut, nivel de zgo-
mot neglijabil, de tipul: focurilor
bengale, beþiºoarelor bengale, jer-
belor, bobiþelor explozive, poc-
nitorilor cu confeti, scânteilor,
granulelor scânteietoare, etc.

„Atragem atenþia, pe aceastã
cale atât persoanelor fizice, cât
ºi reprezentanþilor societãþilor
comerciale care au ca obiect de
activitate organizarea de petreceri
ºi administratorilor localurilor
publice cã nerespectarea legisla-
þiei în vigoare, respectiv execu-
tarea focurilor de artificii de cã-
tre persoane fizice sau juridice
neautorizate atrage rãspunderea
penalã a acestora”, a precizat in-
specto principal Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Craiovean condamnat la 3 ani ºi 6 luniCraiovean condamnat la 3 ani ºi 6 luniCraiovean condamnat la 3 ani ºi 6 luniCraiovean condamnat la 3 ani ºi 6 luniCraiovean condamnat la 3 ani ºi 6 luni
de puºcãrie pentru vânzare de heroinãde puºcãrie pentru vânzare de heroinãde puºcãrie pentru vânzare de heroinãde puºcãrie pentru vânzare de heroinãde puºcãrie pentru vânzare de heroinã
Un tânãr de 20 de ani, din Cra-

iova, a fost condamnat la 3 ani ºi
6 luni de închisoare cu executare
pentru punere în vânzare a unor
droguri de mare risc, în formã
continuatã. Este vorba despre
unul din cei trei craioveni prinºi în
septembrie, în parcarea hiper-
marketului Auchan de pe Calea
Severinului din Craiova, încercând

sã vândã aproape un kilogram de
heroinã cu 40.000 lei. Partenerii
sãi sunt judecaþi în continuare pe
fond, la Tribunalul Mehedinþi, în
timp ce el, deºi a recunoscut co-
miterea faptei ºi a cerut sã bene-
ficieze de reducerea pedepsei, a
fãcut apel, dosarul fiind progra-
mat sã se judece pe 20 ianuarie
la Curtea de Apel Craiova.

ajungã pe „piaþa neagrã” din Dolj
ºi Mehedinþi. Mai exact, în sea-
ra respectivã, oamenii legii au
prins în flagrant trei tineri, în
timp ce vindeau droguri de mare
risc, în parcarea hipermarket-
ului Auchan din Craiova, de pe
Calea Severinului.

Unul în arest,
doi liberi

Astfel, procurorii DIICOT –
BT Mehedinþi au dispus începe-

rea urmãrii penale faþã de Neac-
ºu Ion Daniel (23 de ani), din
comuna doljeanã Leu, student la
Facultatea de Teologie din Cra-
iova, Logofãtu Alexandru Chris-
tian (20 de ani) ºi Mandã Mari-
nel Gelu (23 de ani), ambii din
Craiova, sub acuzaþia de sãvâr-
ºire a infracþiunilor de deþinere
ºi vânzare de droguri de mare
risc. Cei trei, în cursul serii de
luni, au pus în vânzare 901 gra-
me de heroinã contra sumei de
40.000 de lei, dupã ce cu o zi
înainte vânduserã aceloraºi
cumpãrãtori o dozã de 3 grame
de heroinã. Mai exact, poliþiºtii
de crimã organizatã din Mehe-
dinþi au prins de veste despre
existenþa drogurilor, au cumpã-
rat 3 grame, pretinzând cã sunt
consumatori, apoi dupã ce s-au
convins cã este vorba despre
heroinã, au discutat cu tinerii dol-
jeni achiziþionarea unei cantitãþi
mai mari. Aproape un kilogram
de heroinã s-a dovedit cã aveau
cei trei, cantitate cu care au ve-
nit în parcarea centrului comer-
cial Auchan. Poliþiºtii i-au „sãl-
tat”, apoi au fãcut patru perche-
ziþii la locuinþele acestora, la do-

miciliul lui Logofãtu Alexandru
fiind gãsite ºi ridicate încã 60 de
grame de heroinã. Cei trei tineri
au fost audiaþi de procurorul de
caz din cadrul Biroului Terito-
rial Mehedinþi al DIICOT, care
a dispus faþã de ei mãsura reþi-
nerii, pe bazã de ordonanþã pen-
tru 24 de ore a acestora. O zi
mai târziu doar Logofãtu a fost
arestat preventiv, partenerii sãi
fiind cercetaþi în libertate.
A recunoscut
comiterea faptei

Toþi trei au fost trimiºi în ju-
decatã pentru trafic de droguri de
mare risc, dosarul fiind înregis-
trat pe 17 octombrie la Tribuna-
lul Mehedinþi. Alexandru Logofã-
tu ºi-a recunoscut fapta, a cerut
sã beneficieze de prevederile le-
gale vizând reducerea cu o trei-
me a limitelor de pedeapsã, iar pe
24 noiembrie a fost condamnat
la 3 ani ºi 6 luni de închisoare cu
executare. În plus, judecãtorii i-
au menþinut ºi arestarea preven-
tivã: „Condamnã pe inculpatul

LOGOFÃTU ALEXANDRU –
CHRISTIAN, la 3 ani ºi 6 luni
închisoare, pentru sãvârºirea in-
fracþiunii de punere în vânzare a
unor droguri de mare risc, în for-
mã continuatã. Deduce din pe-
deapsa principalã (de 3 ani ºi 6
luni închisoare) durata reþinerii
ºi arestãrii preventive, începând
de la 23.09.2014 ºi pânã la data
pronunþãrii prezentei hotãrâri.
Menþine starea de arest preven-
tiv a inculpatului”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a Tribuna-
lului Mehedinþi. Instanþa l-a mai
obligat pe tânãr la plata sumei de
3100 lei, cu titlu de cheltuieli ju-
diciare cãtre stat. Nemulþumit de
pedeapsã, Logofãtu a declarat
apel, care s-a înregistrat vinerea
trecutã la Curtea de Apel Craiov-
ga, instanþa stabilind data de 20
ianuarie pentru judecarea cauzei.

În ceea ce-i priveºte pe par-
tenerii sãi de dosar, Neacºu ºi
Mandã, faþã de ei s-a dispus dis-
jungerea cauzei, fiind judecaþi în
continuare, pe fond, la Tribuna-
lul Mehedinþi.
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GEORGE POPESCU NoulNoulNoulNoulNoul „om nou” „om nou” „om nou” „om nou” „om nou”
Ca în fiecare an în apropierea Sãrbãto-

rii Crãciunului, mã ademeneºte un greu de-
finibil sentiment de neplãcere în vecinãta-
tea zarvei ce se declanºeazã aiuritor în per-
spectiva spectrului aniversar al evenimen-
telor din decembrie 1989. Folosesc, de do-
uãzeci ºi cinci ani, cu perseverenþã, ter-
menul de „evenimente”, fiindcã n-am cre-
zut niciodatã cã atunci ar fi avut loc o „re-
voluþie”. ªi nici cuvântul revoltã nu mi se
pare potrivit, întrucât ceea ce se întâmpla
în acele zile de o insolitã confuzie a fost,
în realitate, un sfârºit, prin implozie, a unei
îndelungate revolte, surde ce-i drept, di-
simulate sub faldurile triumfaliste ale unei
false coeziuni.

Nici „lovitura de stat” nu rezistã unei
judecãþi mai atente, în ciuda unui întreg
noian de argumente ºi de dovezi ce par
irefutabile: întâi de toate fiindcã, atâta câtã
va fi fost prin eºaloanele secunde ale no-
menclaturii comuniste, opoziþia l-a vizat
strict pe Ceauºescu ºi o parte din camari-
la sa, însã n-a avut în minte în niciun chip
vreun gând de naturã „ideologicã”.

N-aº vrea sã se creadã cã printr-o astfel

de poziþionare aº nutri vreun gând de mini-
malizare a acelor evenimente: încãrcãtura
lor dramaticã, dimensiunea tragicã pe care
au luat-o, din culpe ce încã îºi mai aºteaptã
rãspunsurile, cameleonismul unor protago-
niºti în jocurile lor de dedublare, confiscã-
rile, în ºir, de idealuri metamorfozaþi în vec-
tori circumstanþiali de conservare ºi de per-
petuare a unor centri de putere nu trebuie
sã împiedice accesul la recunoaºterea
schimbãrii de paradigmã istoricã marcate
în acele sacre zile de sfârºit de decembrie.

În ce mã priveºte, nu am nici azi vreun
dubiu asupra datului – la fel de istoric –
cã hotarul acela de Istorie a fost rodul unei
decizii al unor super-cancelarii, la capãtul
unor mai vechi ºi îndelungate tratative de
schimbare a lumii ºi accederea într-o altã,
nouã, ordine a ei. Exact aceasta în care
vieþuim, de douã decenii ºi jumãtate, mai
neliniºtiþi decât oricând, bezmetici în cãu-
tarea unor explicaþii, vânând o „luminiþã”
pe care toate niciun „tunel” nu ne-o îngã-
duie. ªi care nici nu existã decât, poate,
ca întotdeauna prin mileniile noastre lu-
meºti, aceeaºi tremurând în fiecare din noi

ºi pe care o ignorãm pentru… vrabia de
pe gard. Ori de dincolo de garduri.

ªi ca de fiecare datã în acest climat îm-
bâcsit copios de damf de tãmâie ºi de slo-
ganuri suprarealiste, îmi amintesc de acel
exorbitant spectru al „omului nou” din care
comunismul, leninist-stalinist, brejnevist,
ceauºist ºi aºa mai departe, îºi fãcuse nu
doar un iluzoriu proiect, ori o „filosofie”
utopicã în chiar esenþa sa, ci un atroce ºi
penibil mecanism de anesteziere a fiinþei
umane prescrise unei tipologii robotice.
Din fericire, proiectul a eºuat, ºi nu, cum
se crede, la capãtul drumului, ci chiar în
însãºi survenirea sa, ucis nemilos de am-
bient ºi de rezistenþa la un proces de con-
trafacere. Omul nou n-a ieºit – nici din
lozinci, din „programe” de congrese ºi de
plenare,  nici mãcar din manuale ori pa-
gini literar-artistice scoase la comandã –
în realitatea cotidianului; refugiat în iden-
titatea sa ofensatã, a rezistat, privind re-
semnat în jur, înghiþindu-ºi necazul ºi re-
volta ºi lãsând unicul rest de speranþã ex-
clusiv în seama visului.

Ce-a urmat, se ºtie, se vede cu ochiul

liber, chiar dacã încã lipseºte graþia unei
conºtiinþe mai acute, apte a explica ºi asu-
ma pânã la rãdãcinã dimensiunea haraba-
burii în care ne aflãm. Într-o complicitate
diabolicã a instituþiilor – ºi a noastrã, a tu-
turor mai ales -, omul nou a învins, ie-
ºind, în mii de chipuri, de prin coclaurile
unei tranziþii spre nu se ºtie ce, autode-
semnat ca atare, în numele unor trucuri
ieftine de bâlci comunal pe care le prezin-
tã în forme ale miracolului aºteptat. Li-
cenþiat în trei-patru discipline, de la sport
la drept ºi de la politichie la zootehnie, nu
depãºeºte exigenþa unui bacalaureat, nici
mãcar pe cea a vechilor ºapte clase de
odinioarã. E „expert” în tot ºi în toate,
gândeºte cum vorbeºte ºi nu invers, stã-
pân pe o gamã de oportunisme de invi-
diat. El este, de fapt, noul „om nou”: ºi
cum celãlalt, al mai tuturor regimurilor
totalitare, n-a cãpãtat cu adevãrat o iden-
titate realã, el, cel de-acum, existã, zbur-
dã cu o voioºie ºleampãtã pe dinaintea
noastrã, imposibil de respins, imposibil de
expediat în ceaþa mahalalei din care a zbu-
ghit-o direct în Istorie.

Dupã calculele reprezentan-
þilor Colegiului Medicilor, în 27
de judeþe existau unitãþi sanita-
re care funcþionau fãrã a fi aco-
perite din punct de vedere al
personalului medical. Nu face
excepþie nici Doljul din aceas-
tã ecuaþie. Printre secþiile care
ar mai avea nevoie de medici
se regãsesc cele de neurochi-
rurgie, oncologie, chirurgie
vascularã sau cardiologie. În
schimb, au nevoie de personal
auxiliar ºi asistenþi medicali sec-
þiile de Anestezie Terapie Inten-
sivã, Compartimentul de Arºi –
unde, în mod obiºnuit, norma-
rea ar trebui sã fie de un asis-
tent la trei paturi – dar ºi chi-
rurgia.

Dacã în 2009 plecau peste
hotare 60 de doctori din Dolj,
în 2010 numãrul acestora
ajungea la 70, iar în 2011 emi-
grau 85 de cadre medicale, în
2012, 113 medici doljeni ºi-au
cãutat de lucru în diferite col-
þuri ale Europei, iar anul trecut
nu mai puþin de 163.

Statul român
a pierdut medici
de 600 de milioane
de euro

În ceea ce priveºte motive-
le emigrãrii cadrelor medica-

Situaþia din sistemul sanitar, cu
salarii mici pentru medicii debu-
tanþi ºi deloc mulþumitoare pen-
tru cei experimentaþi, la care se
adaugã ofertele tot mai atractive
venite de la clinicile din strãinã-
tate, a fãcut ca mii de doctori ro-
mâni sã pãrãseascã þara în ulti-

mii ani. ªi în Dolj acest exod al
profesioniºtilor din Sãnãtatea îºi
face simþit efectul: în tot judeþul
2.007 medici ar trebui sã aibã în
gr i jã  o  populaþ ie  de  660 .544 ,
ceea ce înseamnã cã, teoretic, fie-
cãrui doctor doljean îi revin 329
de persoane.

le, studiile aratã cã migraþia din
România a fost declanºatã
odatã cu aderarea la Uniunea
Europeanã ºi debutul crizei
economice. Pânã la sfârºitul
anului 2009, aceastã situaþie a
început sã aibã un impact pu-
ternic asupra forþei de muncã
din sectorul sanitar, a numã-
rului de angajaþi ºi salarizãrii,
iar aceste transformãri au de-
terminat emigrarea personalu-
lui din domeniul sãnãtãþii. Din
2007 pânã în prezent, peste
14.000 de medici ºi 50.000 de
asistenþi medicali au pãrãsit

sistemul sanitar românesc pen-
tru a profesa în spitalele din
strãinãtate. Aproximativ 3%
dintre doctorii români ºi 5-
10% dintre asistente emigrea-
zã în fiecare an, iar cele mai
frecvente destinaþii sunt Italia,
Franþa, Spania, Marea Britanie
ºi þãrile din nordul Europei. În
plus, statul român a pierdut ºi
foarte mulþi bani. Pentru for-
marea unui medic timp de ºase
ani, statul cheltuieºte aproxi-
mativ 30.000 de lei, iar pentru
specializarea acestuia, încã
21.000 de lei, în total aproxi-

mativ 51.000 de lei în total. ªi
mai îngrijorãtor este însã fap-
tul cã, anul trecut, s-a cobo-
rât sub pragul critic de 40.000
de medici cu liberã practicã.

România a oferit în ultimii
10 ani medici ºi cadre medica-
le în valoare de 600 de milioa-
ne de euro. Aºa se face cã sunt
zone în þarã total neacoperite
din punctul de vedere a exis-
tenþei medicului. Iar în spaþiul

rural sunt cele mai mari pro-
bleme în ceea ce priveºte lip-
sa personalului sanitar. ªco-
lile de medicinã din România
scot aproximativ 3.000-3.500
de absolvenþi pe an ºi anual
pleacã din þarã aproape 3.000.

Alarmantã este situaþia din
spitale, unde existã un defi-
cit major de medici, în cazul
unor specialitãþi importante
precum ATI, chirurgie tora-
cicã sau cardiovascularã, ra-
dioterapie sau geriatrie.

2,5 medici
la mia de locuitori

În Uniunea Europeanã, nu-
mãrul doctorilor la mia de lo-
cuitori varia, în 2012, de la
6,2 doctori în Grecia, 4,9 în

Austria ºi 4,4 în Lituania, la
2,5 în România ºi Slovenia ºi
2,2 în Polonia, dupã cum ara-
tã un raport al Organizaþiei
pentru Cooperare ºi Dezvolta-
re Economicã (OECD) ºi al
Comisiei Europene. În ceea ce
priveºte asistentele, media eu-
ropeanã este de opt la 1.000
de locuitori, conform datelor
din 2012. În Danemarca, sunt
15,4 asistente la mia de locui-
tori, în Finlanda - 14,1, iar în
Irlanda - 12,6. România se si-
tueazã ºi la acest capitol prin-
tre codaºe cu 5,8 asistente la
1.000 de locuitori.

Cele mai multe consultaþii
anuale raportat la numãrul de
locuitori se înregistreazã în
Ungaria, Slovacia, Cehia ºi
Germania, România aflându-se
pe locul 19 în UE.

În România se înregistrea-
zã cele mai mici cheltuieli pe
cap de locuitor pentru sãnãta-
te, în timp ce numãrul inves-
tigaþiilor RMN ºi CT, precum
ºi al mamografiilor, este cel
mai mic din UE, potrivit unui
raport al OECD ºi al Comisiei
Europene.

RADU ILICEANU
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Cercul Militar
din Craiova,
gazda lui
Moş Crăciun

Craiova organizează la
Cercul Militar din Craiova,
în perioada premergătoare
sărbătorilor Garnizoana de
iarnă o serie de manifestări cultural-artistice. Astăzi, ora 14.00, are
loc Festivalul Craiova Muzicală, Ediţia 41. Spectacolul este organi-
zat în cadrul proiectului Craiova, Capitală Culturală Europeană –
2021. Organizatori: Filarmonica Oltenia, Primăria municipiului Cra-
iova, Muzica Militară a garnizoanei Craiova şi colaboratorii ei. Intra-
rea este liberă pentru public.  Joi, 18 decembrie, ora 17.00, Specta-
colul „Aşteptându-l pe Moş Crăciun”. Spectacolul este prezentat de
Corul Cercului Militar, Grupul de dans Army Dancer al Cercului Mi-
litar, Clubul de arte marţiale al Cercului Militar şi grupul de colindă-
tori din cadrul Cercului Militar din Craiova. Spectacolul este dedicat
copiilor cadrelor militare şi personalului civil din structurile militare
aparţinând garnizoanei Craiova. Vineri, 19 decembrie, ora 10.30,  are
loc lansarea de carte „Revoluţia din decembrie 1989 de la Craiova”.
Autori: profesor Ionel Turcin, general locotenent în rezervă prof.u-
niv.dr. Marin ILIE, general maior în rezervă prof.univ.dr. Ion Pîlşo-
iu, profesor Axente Corneanu.

MARGA BULUGEAN

Rotary Club
pregăteşte
cadouri
şi surprize
pentru copilaşi

Rotary Club Craiova în-
cheie anul 2014 cu un con-
cert extraordinar de colinde
ce se înscrie în  seria eveni-
mentelor caritabile pe care le
organizează în fiecare an. Ur-
mând deviza „Light up, Ro-
tary!”, reprezentanţii acestui
club exclusivist vor aprinde
luminile în bradul de Craciun
şi în sufletele copiilor în sea-
ra de 22 dec embrie,  ora
17.30, la Filarmonica din Cra-
iova. Într-o atmosferă magi-
că Filarmonica din Craiova şi corul Liceului de Artă Marin Sorescu
vor aduce povestea colindului de Craciun în sufletul a 150 de copii
pentru care, în acest an, bucuria va fi adevaratul dar. Şi pentru ca
această bucurie să fie desăvârşită, după spectacolul de colinde, 75 de
copii din centrele Direcţiei generale de asistenţă socială şi pentru pro-
tecţia copilului Dolj şi 75 de elevi de la şcolile generale din Brădeşti şi
Filiaşi  vor primi, pe scenă, sub braduţ de Craciun, cadouri chiar de
la Moş.

MARGA BULUGEAN

Serbare de
Crăciun la
Lectoratul
Francez

Cu oc azia sărbăto-
rilor de iarnă, Lecto-
ratul Franc ez al Uni-
vers ităţii din Craiova,
împreună cu Asociaţia „Dimanche” şi Departamentul de Limbi Ro-
manice şi Limbi Clasice, organizează astăzi, între orele 12.00 şi
17.00, serbarea de Crăciun „Fete de Noel”. Ac tivitatea se va des-
făşura la Lectoratul Francez (clădirea centrală a Universităţii, etajul
II, deasupra Bibliotecii Centrale). Participanţii, studenţi ş i cadre di-
dactice de la Facultatea de Litere, dar ş i studenţi francofoni de la
Universitatea din Craiova, vor putea degusta clătite şi punch, reali-
zate în cadrul unui atelier culinar cultural. De asemenea, se vor
confecţiona cadouri şi obiecte decorative prin metoda Scrapboo-
king pentru pomul de Crăciun. Din programul „Fete de Noel” nu
vor lipsi c olindele tradiţionale româneşti de Crăciun şi colindele in-
ternaţionale în limba franc eză.

MAGDA BRATU

Seminarul Teologic „Sfântul
Grigorie Teologul” din Craiova în
parteneriat cu Parohia „Sfântul
Ioan Botezătorul” din cartierul Cra-
ioviţa Nouă derulează în această
perioadă acţiunea caritabilă „Dă-
ruind vei dobândi”. După cum au
precizat organizatorii, scopul este
colectarea de fonduri financiare şi
alimente neperisabile pentru persoa-
nele de vârsta a treia, care, în pra-
gul sfintelor sărbători de iarnă, sunt
singure, bolnave şi au nevoie de
ajutorul semenilor.

În cadrul acestei acţiuni, dumi-
nică, 14 decembrie, la finalul Sfin-
tei Liturghii săvârşite în Biserica
Sfântul Ioan Botezătorul, Grupul
c oral al Seminarului Teologic
„Sfântul Grigorie Teologul” din
Craiova, condus de părintele prof.
Cristin Sperlea, şi Grupul coral al
Parohiei „Sfântul Ioan Botezăto-
rul”, condus de teologul Alin Mi-
troi, şi-au unit vocile într-un apre-
ciat concert de colinde şi obiceiuri
specifice Sfintelor Sărbători de iar-
nă. „Prin acest concert dorim să
realizăm o punte de legătură între

Acţiune caritabilă în sprijinul persoanelor vârstnice
credincioşii prezenţi în biserică la
Sfânta Liturghie şi cei care, din
motive obiective, se află acasă şi
nu pot fi alături de noi, la biserică.
Pentru că avem în parohia noastră
mulţi bătrâni s inguri ş i bolnavi,
oameni care trebuie să simtă şi ei
bucuria praznicului Naşterii Dom-
nului”, a mărturisit părintele paroh
Marius Neacşu.

După cum a menţionat părinte-
le prof. Cristin Sperlea, concertul

caritabil de la Parohia Sfântul Ioan
Botezătorul face parte dintr-un pro-
iect mai amplu, derulat de Semi-
narul Teologic din Craiova sub ge-
nericul „Tinerii elevi seminarişti în
viaţa pastorală a parohiei”. Un
proiect ce presupune implic area
mai activă a elevilor seminarişti în
viaţa parohiei, pentru a îmbina ast-
fel activităţile practice cu noţiunile
teoretice pe care le învaţă la semi-
nar.

Ca în fiecare an, la finalul spec-
tacolului, cei 274 de copii din cen-
trele de zi şi de plasament susţinu-
te financiar de Fundaţia Vodafone
România şi-au primit darurile de
Crăciun. Darurile au fost achiziţi-
onate cu sprijinul angajaţilor Vo-
dafone, prin programul “Scrisori
către Moş Crăciun”. Astfel, anga-
jaţii îşi aleg câte o scrisoare a unuia
dintre copiii incluşi în programele
ONG-urilor susţinute de Fundaţia
Vodafone România şi îndeplinesc
dorinţele exprimate în scrisoare.
“Scrisori pentru Moş Crăciun”
este o campanie iniţiată de Funda-
ţia Vodafone România în anul 2010.
“Scrisori către Moş Craciun este,
poate, unul dintre cele mai emoţi-
onante proiecte derulate de Fun-
daţia Vodafone România, pentru că
reuneşte visele a sute de copii cu
dăruirea şi atasamentul angajaţilor,
care, an de an, îşi iau în serios rolul
de Moş Crăciun. ”, a spus Angela
Galeta, Director, Fundaţia Vodafo-
ne România.
Momente de neuitat

Cei 274 de copii care au fost
invitaţi la spectacolul de la Sala
Radio sunt beneficiarii celor 10
ONG-uri partenere ale Fundaţiei
Vodafone România: Asociaţia Her-
cules; Asociaţia Sfântul Arhidiacon
Ştefan; Centrul de Plasament Sfân-
tul Iosif; Fundaţia Edelweiss; Aso-
ciaţia Mia’s Children; Asociaţia
Diaconia Ajutor International; Aso-
ciaţia SOS Satele Copiilor; Asocia-

Susţinut financiar de Fundaţia Vodafone România,
Concert caritabil pentru 274 de copii

din centrele de zi şi plasament
Radio România şi Fundaţia Vodafone România a organizat, pen-

tru al treilea an consecutiv, un concert caritabil la Sala Radio din
Bucureşti. În cadrul evenimentului, ce a avut loc la finele acestei
săptămâni, sute de copii, cu vârste cuprinse între 6 şi 12 ani, şi-au
primit cadourile de la Moş Crăciun. Spectacolul a fost susţinut pro-
bono de mai mulţi artişti români: Mira, Alexandra Ungureanu, Cojo
& Andrei, Bibi şi Corul de copii Radio Romania.

ţia “Little People”, Fundaţia Chan-
ce for Life şi Fundaţia Principesa
Margareta a României. “Radio
România susţine pentru al treilea
an consecutiv această iniţiativă mi-
nunată. Ne bucurăm de fiec are
dată să vedem Sala Radio plină de
sute de copii fericiţi, în preajma
Sărbătorilor de iarnă. Le mulţu-
mim încă o dată artiştilor cu su-
flet mare, care au înţeles că, prin

gestul lor, pot oferi momente de
neuitat acestor copii fără posibili-
tăţi materiale”, a declarat Ruxan-
dra Săraru, Radio România. Din-
tre dorinţele exprimate de copii în
scrisorile c ătre Moş Crăciun se
regăsesc: maşinute cu telecoman-
dă, elicoptere, rechizite, ghiozda-
ne echipate complet, truse de pic-
tură, undiţă de pescuit, trompetă

sau chitară, laptop de jucărie şi, nu
în ultimul rând, sănătate pentru ei
şi pentru toţi cei ce le sunt apro-
piaţi. Mulţi dintre copii au cerut,
anul acesta, un cadou simbolic şi
pentru sora sau fratele mai mic şi
au ţinut să îl întrebe pe Moş Cră-
ciun despre renii lui şi despre cum
e viaţa la Polul Nord.

MARGA BULUGEAN
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Coroniţe din brad bogat orna-
mentate cu conuri şi globuleţe, în-
geraşi din pănuşă ori din paste făi-
noase colorate, brăduţi confecţio-
naţi din sfoară, dopuri de plută sau
hârtie, alţii accesorizaţi cu boabe
de cafea şi nasturi multicolori, sti-
cle care au luat formă de sfeşnice,
ingenioşi Moş Crăciuni, oameni de
zăpadă, clopoţei, ba chiar şi sor-
cove şi câte şi mai câte ob-
iec te c are bucură casele la
sărbătorile de iarnă îşi află lo-
cul la Târgul de Crăciun Win-
terland. Toate ieşite din mâi-
nile câtorva studenţi din anii
I-IV şi masteranzi, de la spe-
cializarea Peisagistică a Facul-
tăţii de Agricultură şi Horticul-
tură din Craiova! Ieri, la des-
chiderea celei de-a IV-a ediţii
a evenimentului, rectorul Uni-
vers ităţii din Craiova, prof.
univ. dr. Dan Claudiu Dăni-
şor, le-a oferit acestora diplo-
me de participare şi i-a felici-
tat pentru gestul lor.
Ingenioşi, creativi şi motivaţi să
lucreze cât mai mult
pentru a face o faptă bună…

Ştiu bine ce presupune ac est
proiect,  cei mai mulţi dintre ei
având experienţa ediţiilor preceden-
te. Aşa că au început să îşi adune
materialele necesare încă de-acum
câteva luni, la ieşirile prin parc,

Două mari proiecte dau viaţă festivalului
– „Micul artist” şi „Pianişti şi Pictori” –
şi pun în valoare abilităţile artistice, creativi-
tatea, imaginaţia, talentul elevilor, care ex-
pun lucrări de grafică şi pic tură şi cântă
minunat la pian. Timp de două zile, ei ves-
tesc sărbătorile de iarnă şi aduc aproape de
sufletele  noastre această magică perioadă a
anului. Alături de copii se află şi arhitectul
Bogdan Bobin, cu o expoziţie de obiecte
handmade.

Activităţile sunt realizate de elevi de la
Şcoala „Sf. Dumitru”, Liceul de Arte „Ma-
rin Sorescu”, Şcoala „Ion Creangă” – struc-
tură a şcolii nr. 38, Şcoala „Gheorghe Bi-
bescu”, Şcoala „Nicolae Bălcescu”, Cole-
giul Naţional „Gheorghe Coşbuc”, Şcoala

Pagină realizată de MAGDA BRATU

„Festivalul brazilor de Crăciun”
Astăzi şi mâine, 17 decembrie, între

orele 13.00 şi 16.00, la Galeriile „Cro-
matic” ale Centrului Judeţe an pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tra-
diţionale Dolj (strada „Alexandru Mace-
donski” nr. 28) va avea loc „Festivalul
brazilor de Crăciun”. Evenimentul se des-
făşoară cu sprijinul Consiliului Judeţean
Dolj şi în parteneriat cu mai multe şcoli
din Dolj şi Gorj.

„Gheorghe Brăescu”, Liceul Teoretic „Geor-
ge Şt. Marincu”, Şcoala „Ion Ţuculescu”,
Şcoala Siliştea Crucii şi Şcoala Perieţi –
G.P.N. Mierleşti. Coordonatorii celor două
proiecte sunt prof. Dorina Smarandache şi
prof. Oana Constantinescu, de la Liceul de
Arte „Marin Sorescu” din Craiova.

„Prin aceste activităţi dăm startul unei noi
serii de expoziţii, spectacole şi concursuri
al căror scop este destinderea şi afirmarea
micilor talente. Aceste activităţi promovea-
ză pasiunile copiilor pentru artă şi dau şansa
promovării acestora în medii culturale cu
standarde înalte care îi motivează altfel de-
cât calificativele şi notele din sistemul de
învăţământ”, spun organizatorii.

De ce nu vine Moş Crăciun? Este gândul
fiecărui copil care trăieşte în familii nevoiaşe
şi care aşteaptă să simtă bucuria sărbătorilor
de Crăciun… Tocmai de aceea, în perioada
următoare, Asociaţia „Vasiliada” propune, sub
genericul „Să le dăruim
Crăciunul”, două metode
de sprijin pentru ca Moş
Crăciun să poată ajunge la
cât mai mulţi dintre ei.

Una vizează firmele ş i
companiile private care pot
sponsoriza acţiunile aso-
ciaţiei, având posibilitatea
de a deduc e valoarea
sponsorizării din impozitul
datorat statului în limita a
20% din impozitul pe pro-
fit sau 3‰ din cifra de afa-
ceri, conform Codului Fis-
cal. Cealaltă se adresează
persoanelor fizice, care pot
solicita asociaţiei una sau
mai multe sc risori către
Moş  Crăc iun, scrise de
copiii care provin din familii sărace, şi pot
pregăti cadouri pentru aceştia.

Campanie de sprijin pentru copiii
care provin din familii nevoiaşe

„Ne dorim să implicăm companii şi per-
soane fizice în această campanie pentru a
strânge cât mai multe fonduri, ajutând astfel
copiii care provin din familii nevoiaşe. Cu-
noaştem familiile şi ştim că perioada sărbă-

torilor de iarnă este uneori
încărcată cu un sentiment
de neputinţă, pentru că nu
au cum să le explice copii-
lor faptul că nici anul aces-
ta Moş Crăciun nu vine.
Astfel, putem aduce bucu-
rie fără a face un efort fi-
nanciar prea mare. Împre-
ună putem să dăruim Cră-
ciunul şi lumina acestei săr-
bători copiilor pentru care,
din cauza lipsurilor materi-
ale cu care se confruntă pă-
rinţii, cadourile de Crăciun
rămân doar o dorinţă”,  a
declarat Anca Maria Casan-
giu, coordonator Fundrai-
sing şi PR. Cei care doresc
pot afla detalii despre cam-

panie pe site-ul www.asociatiavasiliada.ro
sau la numărul de telefon 0749.402.147.

Winterland – micul Târg de Crăciun
al studenţilor cu suflet mare

Aproape o mie de obiecte din materiale diverse şi ingenioa-
se, de la mici decoraţiuni de sărbători la aranjamente comple-
xe, realizate cu pricepere, dar mai ales cu multă dragoste, de
studenţi ai Facultăţii de Agricultură şi Horticultură, s-au pus
în vânzare, de ieri, la Târgul de Crăciun Winterland, deschis în
holul central al Universităţii din Craiova. Cu atât mai mare a
fost determinarea tinerilor de a le confecţiona ştiind că, prin
vânzarea lor, vor putea da o mână de ajutor micuţei Ambra
Maria Chirculescu, care, la numai două luni, suferă de o mal-
formaţie gravă ce necesită o operaţie în Italia. Poţi contribui
şi tu cu o mică sumă de bani achiziţionând o decoraţiune han-
dmade de la Winterland. Târgul va fi deschis zilnic, până vi-
neri, 19 decembrie, între orele 9.00 şi 17.00.

Grădina Botanică ori în excursiile
la munte. Apoi au lucrat zile întregi
pentru ca obiectele să fie gata de
vânzare – fie la cursuri, fie seara,
peste orele de program. „Ne pre-
gătim, uşor-uşor, încă de la înce-
putul semestrului, la orele de Artă
florală, ne facem un plan… Apoi,
cu o lună înainte, schimbăm rit-
mul. Fiecare ştie ce are de făcut.

În ultimele două săptămâni, spre
exemplu, s-a lucrat şi sâmbăta, şi
duminica”, povesteşte lector univ.
dr. Manuela Manda, profesor de
Floricultură şi Artă florală, coor-
donator al activităţii împreună cu
conf. univ. dr. Carmen Nicu. „Am
lucrat şi la lumina lanternei, seara,
pentru că nu avem lumină la seră”,
încuviinţează Cătălina Elena Sa-

lahoru, studentă în anul
al III-lea la Peisagistică,
pentru care Winterland
reprezintă un prilej nu
numai de exprimare a
creativităţii, ci şi „de a
face o faptă bună”.

„Eu încerc să-i formez astfel încât
să folosească pe cât posibil materiale
naturale, să le vadă în jurul lor. Dacă

nu le-am spune celor
care cumpără că unele
decoraţiuni sunt realiza-
te din ziare, carton, co-
fraje de ouă, pet-uri, cu-
tii de conserve, cred că
nici nu şi-ar da seama.

Anul acesta
am diversifi-
cat paleta de
materiale, am
început să folosim şi boabe de cafea,
de orez, de linte, chiar şi sâmburi de
cireşe!”, adaugă cadrul didactic, vor-
bind despre această iniţiativă cu ace-
eaşi pasiune cu care se vede că tinerii

studenţi au realizat toate obiectele. Şi
nu s-au gândit o clipă că efortul lor ar
fi prea mare…
Vor să o ajute pe Ambra:
la două luni, are nevoie
de operaţie în Italia!

„Tinerii studenţi au fost moti-
vaţi de cazul pentru care au depus
tot acest efort. Toţi au pus suflet,

din dorinţa de a confecţiona cât mai
multe obiecte şi a le vine, ca suma
strânsă să fie de cât mai mare aju-
tor pentru familia fetiţei bolnave”,
explică lector univ. dr. Manuela

Manda. Ambra Maria Chircules-
cu, fetiţa pentru care Târgul de
Crăciun Winterland are în acest an
scop caritabil, luptă cu o malfor-
maţie gravă, respectiv atrezie de
esofag (o parte din esofag lipseş-
te), hidronefroză bilaterală şi ex-
trasistole la inimă. Are numai două
luni şi a suferit deja o intervenţie
chirurgicală. I-ar mai fi necesare
alte două operaţii, în Italia, pentru
care are nevoie de aproximativ
10.000 de euro.

„Studenţii sunt cei care aleg ca-
zul către care merg banii strânşi la
Târgul Winterland. De asemenea,
ei au luat legătura cu părinţii. De
ac eastă dată, au dorit să ajute
această familie din Craiova”, mai
spune lector  univ.  dr. Manuela
Manda. Potrivit Cătălinei Salaho-
ru, cazurile în care studenţii aleg
să se implice sunt alese în funcţie
de gravitate. „Anul trecut am spri-
jinit un copil bolnav de cancer, iar
altor micuţi le-am dăruit dulciuri şi
un televizor”, a precizat studenta.

***
 Marea dorinţă a tinerilor este să

vândă cât mai multe obiecte – dacă
se poate, chiar pe toate! – şi să
strângă o sumă cât mai mare pen-
tru a o ajuta pe Ambra. Preţurile
decoraţiunilor – stabilite tot de ei,
în funcţie de câtă muncă a necesi-
tat confecţionarea fiecărui obiect
– pornesc de la 4-5 lei şi, în cazul
aranjamentelor naturale mai com-
plexe, ajung la 100-120 de lei.

Manuela
Manda
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Fiindcã se apropie cu paºi re-
pezi noaptea cadourilor ºi, cu si-
guranþã, Moº Crãciun citeºte
acum scrisorile ºi împacheteazã
de zor cadouri, doamna învãþã-
toare Lucia Delevedova s-a gân-
dit sã le preda elevilor sãi dintr-a
III-a B una dintre cele mai fru-
moase, dar ºi mai dificile lecþii:
cea a generozitãþii. O idee fru-
moasã, de a învãþa ce înseamnã
a dãrui, s-a transformat rapid
într-o bucurie generalã. Rãspun-
zând la provocarea doamnei în-
vãþãtoare, cu o zi înainte, ba chiar
cu mai multe zile, fiecare elev al
clasei ºi-a scotocit bine prin lu-
cruºoarele pe care pãstreazã drept
amintire. Au ales apoi câte o cu-
tie încãpãtoare ºi le-au aºezat pe
toate acolo: cãrticele cu poveºti
ºi poezioare, jucãrioare din pluº,
ba chiar ºi câte o hãinuþã. S-au
uitat de douã ori la ea ºi au aºe-
zat-o ºi pe aceasta în pacheþel.

Beneficiarii direcþi ai proiectu-
lui care tocmai s-a încheiat au
fost 150 copii cu vârste între 5

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Proiectul „Craiovean pentru o zi”, la final
În sala de conferinþe a Muzeului Olteniei din

Craiova, a avut loc, la sfârºitul sãptãmânii trecu-
te, festivitatea de închidere a proiectului,,Craio-
vean pentru o zi”, finanþat de Consiliul Judeþean
Dolj, din fonduri nerambursabile, ºi implementat
de Clubul Soroptimist Internaþional Craiova, în
parteneriat cu Asociaþia pentru Sprijin ºi Implica-
re Socialã, Muzeul Olteniei, Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”, ªcoala Gimnazialã
Rojiºte ºi ªcoala Gimnazialã Teasc.

ºi 14 ani, din comunele doljene
Rojiºte ºi Teasc, copii care pro-
vin din familii cu posibilitãþi ma-

teriale deosebit de reduse. Timp
de zece sãptãmâni, în perioada
septembrie-decembrie, în fieca-
re sâmbãtã, dar ºi pe perioada
mini-vacanþei ºcolare din luna
noiembrie, grupuri de câte 15
copii au fost invitaþi sã petreacã
o zi întreagã în oraºul Craiova,
vizitând obiective culturale ºi so-
ciale importante, printre care
Muzeului Olteniei, Universitatea,
Opera Româna ºi chiar Aeropor-
tul Craiova, dar ºi parcuri ºi lo-
curi de joacã. Atât în cadrul vizi-
telor sãptãmânale, cât ºi pe în-
treaga duratã de desfãºurare a
proiectului, pe site-ul Clubului, s-
au desfãºurat concursuri pentru
testarea cunoºtinþelor dobândite,
iar câºtigãtorii au fost recompen-
saþi cu mici premii în bani.

„S-a investit multã dedicare,
mult suflet”

Proiectul a fost unul întâmpi-
nat cu bucurie ºi multã cãldura
de participanþi ºi, deopotrivã, de
cãtre organizatori. Aceºtia din
urmã au mãrturisit, în cadrul fes-
tivitãþii de închidere a proiectu-
lui, cã în aceastã iniþiativã s-a
investit multã dedicare, mult su-

flet. Este un proiect cu rezultate
deosebite, dar care nu lasã în
urmã o amprentã materialã, ci
una mai degraba emoþionalã, ex-
traordinar de puternicã. Ceea ce
s-a creat în acest proiect se mã-
soarã la un nivel mult mai sensi-
bil, cel al bunãvoinþei, al speran-
þei, al visurilor frumoase, al trãi-
rilor speciale, al aspiraþiilor, al
amintirilor de neºters. Dacã ar fi
sã numesc un cuvânt definitoriu
pentru proiectul nostru, acesta ar

fi BUCURIE. A noastrã, a copii-
lor, a partenerilor, a lucrului bun
ºi bine facut”, a mãrturisit pre-
ºedintele Clubului Soroptimist In-
ternaþional Craiova, Simona Flo-
rea, care a subliniat ºi faptul cã,
la nivel intelectual, proiectul a ur-
mãrit sã creascã apetenþa copii-
lor pentru studiu.

Totodatã, cei 150 de elevi par-
ticipanþi în proiect au dobândit o
imagine mult mai clarã despre ce
înseamnã Craiova Culturalã.

Elevii de la clasa a III-a B, ªcoala
Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica” din
Craiova, au plecat vineri pe urmele
lui Moº Crãciun. Încãrcaþi cu pache-
þele, dulciuri ºi fructe, inimoºii spiri-
duºi au ajuns tocmai la ºcoala din sa-
tul Milovan, unde au fost aºteptaþi de

colegii lor mai mici. Le-au împãrþit
cu multã dragoste daruri de suflet,
pregãtite chiar de mânuþele lor, ºi au
legat prietenii pe care, la rândul lor,
le vor aºeza sã strãluceascã pentru
totdeauna sub cel mai frumos brad de
Crãciun, bradul copilãriei lor!

Pacheþelul cu dragoste
Tot adunând din ce este mai fru-

mos, darurile au devenit ºi mai
multe. ªi aºa se face cã aproape
fiecare copilaº a mai avut nevoie
de încã o cutiuþã în care sã-ºi punã
darurile. Când totul a fost gata ºi
cutiile au fost sigilate, închizând
înlãuntru ºi multã multã dragoste,
totul a fost împachetat frumos.
Hârtii colorate, cu steluþe de Crã-
ciun ºi fulgi de nea, au încãput în
mâinile elevilor ºi nici unul dintre
ei nu s-au lãsat pânã ce cutiuþa cu
surprize nu a arãtat ca-n magazi-
nele din care se aprovizioneazã Moº
Crãciun. Cu braþele pline cu ca-
douri, micuþii Moºi Crãciuni erau
gata sã plece în marea cãlãtorie.

Au învãþat sã dãruiascã!
Doamna învãþãtoare Lucia De-

levedova i-a condus pe elevii sãi la
o ºcoalã modestã, cea din satul

Milovan, comuna Pleºoi. Întâlnirea
copiilor a fost una minunatã. În
sobã ardea un foc vioi care fãcea
ca lemne sã trosneascã cu zgomot,
iar gazdele – copii de la grãdiniþã ºi
de la ºcoala pregãtitoare – îi aºtep-
tau cu obrajii roºii de la ger ºi o mare
nerãbdare în priviri. Gazdele au in-
trat pe uºã cu braþele încãrcate,
cutiile mari aproape cã le acopereau
chipurile. Ca niºte adevãraþi spiri-
duºi ai Moºului ºi-au luat imediat
rolul în serios. Generozitatea pe care
doamna învãþãtoare Lucia Deleve-
dova se strãduise sã o predea elevi-
lor sãi a venit ca ceva firesc. Cei
care primeau mulþumeau din priviri,
iar cei care ofereau, tot copii ºi ei,
erau parcã ºi mai fericiþi. Pentru
acele clipe de bucurie sincerã, tot
efortul s-a topit mai abitir ca un fulg
de zãpadã: erau împreunã, copii mai
mici ºi copii mai mari care învãþau
sã dãruiascã. ªi nu oricum, ci sã
dãruiascã din inimã!

Gestul frumos se va repeta
Bucuria copiilor s-a transmis la

pãrinþii care i-au însoþit, dar ºi asu-
pra doamnei învãþãtoare Lucia
Delevedova, care s-a decis, pe loc,
sã le dea elevilor sãi posibilitatea
sã-ºi revadã noii prieteni. Aºa se
face cã, la primãvarã, elevii dintr-
a III-a B se vor întoarce la colegii
lor. De data aceasa, vor gãsi ºcoa-
la înconjuratã de verdeaþã ºi de
soare, iar ei vor împãrþi iepuraºi
de ciocolatã. „În fiecare an cãu-
tãm zone defavorizate din punct de
vedere social ºi încercãm sã le fa-
cem o bucurie copiilor care nu au

posibilitatea sã întâmpine Crãciu-
nul aºa cum ºi-ar dori. M-am bu-
curat cã pãrinþii copiilor au fost
foarte receptivi la mesajul trans-
mis de mine ºi s-au mobilizat într-
un timp record, însoþindu-ne cu
mare drag la ºcoala din Milovan.
Gestul se va repeta ºi cu ocazia
sãrbãtorilor pascale pentru a le
oferi copiilor de acolo o bucurie la
fel de mare”, a mãrturisit, emoþio-
natã, doamna învãþãtoare Lucia
Delevedova. Cu lecþia generozitã-
þii deja învãþatã, elevii de la ªcoala
Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica” îl
aºteaptã acum ei înºiºi pe Moº
Crãciun!

Spiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drumSpiriduºii lui Moº Crãciun au plecat la drum
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Poliþia australianã a închis, ieri, o
parte a zonei centrale a metropolei Syd-
ney, dupã ce un bãrbat înarmat a luat
ostatice mai multe persoane într-o ca-
fenea din cartierul financiar, pe care le-
a forþat sã arate steagul islamic la feres-
trele localului, transmite Reuters. Poli-
þia a afirmat doar cã are cunoºtinþã de-
spre existenþa unui singur atacator în-
armat care ieri, în jurul orei locale 09.45
(duminicã ora 22.45 GMT), a seches-
trat mai multe persoane într-o cafenea
Lindt din districtul financiar din Syd-
ney. Ulterior, agenþiile Reuters ºi DPA
au anunþat cã individul înarmat este un
islamist radical cu antecedente penale.
Potrivit unei surse a poliþiei locale, cita-
te de Reuters, este vorba despre un re-
fugiat iranian sosit în Australia în anul
1996, pe nume Man Haron Monis, în
vârstã de 49 de ani, acuzat de agresiuni sexuale
ºi care a trimis scrisori cu texte pline de urã
familiile soldaþilor australieni uciºi în misiune în
strãinãtate. Presa australianã citatã de agenþia
DPA scrie cã el urmeazã sã fie judecat pentru
complicitate la uciderea fostei sale soþii, iar nu-
mãrul agresiunilor sexuale de care se face vino-
vat este de circa 40.

Cel puþin cinci persoane au scãpat din cafe-
nea, în timp ce poliþia a lansat un asalt asupra
localului, relata Sky News. Din cafenea s-au auzit
focuri de armã ºi explozii la scurt timp dupã ie-
ºirea ostaticilor. În prima fazã, forþele de ordine
locale au izolat întreaga zonã din jurul cafenelei,
iar mai multe clãdiri de birouri au fost evacuate,
în condiþiile în care negociatorii au încercat sã
dezamorseze unul dintre cele mai grave inciden-
te la adresa securitãþii din Australia din ultimele

Australia: Autorul luãrii de ostatici de la SydneyAustralia: Autorul luãrii de ostatici de la SydneyAustralia: Autorul luãrii de ostatici de la SydneyAustralia: Autorul luãrii de ostatici de la SydneyAustralia: Autorul luãrii de ostatici de la Sydney
este un islamist radical de origine iranianãeste un islamist radical de origine iranianãeste un islamist radical de origine iranianãeste un islamist radical de origine iranianãeste un islamist radical de origine iranianã

Organizaþia Naþiunilor Unite a
acuzat, ieri, atât forþele ucrainene,
cât ºi rebelii proruºi, de comiterea
unor acte de torturã împotriva ci-
vililor din estul Ucrainei, confrun-
tat cu un conflict sângeros de opt
luni. Într-un raport publicat ieri, cu
privire la respectarea drepturilor
omului, ONU a atras atenþia asu-
pra deteriorãrii considerabile a con-
diþiilor celor 5,2 milioane de locui-
tori care trãiesc în zona de con-
flict, în plinã iarnã, ºi care locuiesc
în case fãrã apã ºi încãlzire, în
condiþiile în care luptele au avariat
instalaþiile. „Situaþia devine extrem

Premierul israelian Benjamin
Netanyahu a respins, ieri, orice ul-
timatum din partea palestinienilor,
cu douã zile înainte de data anun-
þatã de aceºtia pentru a prezenta la
ONU un proiect de rezoluþie prin
care se cere sã se punã capãt în
doi ani ocupaþiei israeliene, infor-
meazã AFP. „Nu vom accepta în-
cercãrile de a ni se impune mãsuri
unilaterale într-un termen stabilit,
în timp ce islamismul radical se
rãspândeºte în întreaga lume”, a
declarat Netanyahu pentru radioul
militar israelian în momentul în
care se pregãtea sã se îmbarce
pentru Roma, pentru a se întâlni
cu secretarul de stat american John

decenii. În zona incidentului se aflã sediile Re-
serve Bank of Australia ºi ale unor bãnci comer-
ciale, precum ºi sediul parlamentul statului aus-
tralian New South Wales. ªi personalul consu-
latului SUA din Sydney, clãdire situatã în zona
incidentului, a fost evacuat. Cel puþin cinci osta-
tici au fost eliberaþi sau au scãpat ieri, anterior
intervenþiei forþelor de ordine, dar se presupu-
nea cã în interiorul cafenelei ar putea fi alte 15
persoane, potrivit spuselor lui Chris Reason, re-
porter la postul de televiziune australian Channel
Seven, ale cãrui birouri se aflã vis-a-vis de locul
incidentului. „Din departamentul nostru de ºtiri
putem vedea bãrbatul înarmat care îi obligã pe
ostatici, prin rotaþie, uneori la douã ore, sã stea
în faþa ferestrelor”, a scris Reason pe contul sãu
de Twitter. Conform ministrului indian pentru
relaþia cu Parlamentul, Venkaiah Naidu, printre

ostatici s-ar afla ºi un cetãþean indian,
specialist în IT. Imaginile transmise de
televiziuni au arãtat cã ostaticii sunt for-
þaþi sã þinã în faþa ferestrelor cafenelei
steaguri în alb ºi negru pe care este scri-
sã Shahada, un jurãmânt de credinþã al
musulmanilor. Acest steag este foarte
popular printre susþinãtorii unor grupãri
radicale precum Statul Islamic ºi Al-
Qaeda. Potrivit postului de televiziune
Channel-10, bãrbatul înarmat a cerut un
drapel al grupãrii jihadiste Statul Islamic
(SI) ºi a anunþat cã a plasat patru bom-
be, dintre care douã în cafenea ºi douã
în alte pãrþi ale oraºului. Poliþia austra-
lianã nu a confirmat aceste informaþii.
Postul de televiziune menþionat a expli-
cat cã a vorbit „direct” cu douã persoa-
ne þinute ostatice în interiorul cafenelei
Lindt. Printre revendicãrile bãrbatului

înarmat este ºi aceea de a discuta cu premierul
australian Tony Abbott, via radio. Premierul, care
a avertizat în legãturã cu planuri ale militanþilor
islamiºti de a ataca obiective australiene, a de-
clarat cã existã informaþii cã luarea de ostatici la
cafenea este motivatã politic. „Acesta este un
incident foarte îngrijorãtor. Pot sã înþeleg îngri-
jorarea ºi neliniºtea poporului australian”, a de-
clarat Abbott pentru presã la Canberra. Într-o
declaraþie de presã, Consiliul Naþional al Imami-
lor din Australia (ANIC) a condamnat „fãrã echi-
voc acest act criminal”. Australia este unul dintre
principalii aliaþi ai SUA în campania internaþionalã
contra grupãrii SI. În luna septembrie, forþele an-
titeroriste australiene au anunþat cã ameninþarea
teroristã este iminentã. Dupã câteva zile, un tânãr
din Melbourne a fost împuºcat mortal, dupã ce a
atacat cu un cuþit doi ofiþeri antiterorism.

Premierul israelian respinge orice ultimatum palestinian la ONU

ONU acuzã forþele ucrainene ºi rebelii proruºi
de comiterea unor acte de torturã

de dificilã pentru populaþie, în spe-
cial pentru persoanele în vârstã,
copii ºi cei care se aflã în instituþii
publice, majoritatea aflate la limita
supravieþuirii”, potrivit raportului.
În noiembrie, Guvernul ucrainean
a sistat acordarea ajutoarelor so-
ciale în teritoriile aflate sub con-
trolul rebelilor proruºi. „Eforturile
Guvernului pentru apãrarea inte-
gritãþii teritoriale a Ucrainei ºi resta-
bilirea ordinii în zona de conflict
au fost însoþite de reþineri arbitra-
re, folosirea torturii ºi dispariþia
unor persoane suspectate de «te-
rorism ºi separatism»”, potrivit

raportului dat publictãþii de ONU.
„Majoritatea acestor încãlcãri ale
drepturilor omului au fost comise
de batalioane de voluntari sau de
serviciile ucrainene de securitate
(SBU)”, potrivit ONU. De aseme-
nea, ONU i-a acuzat pe rebeli cã
au înfiinþat un „stat criminal” în
zonele pe care le controleazã în
regiunile industriale Doneþk ºi Lu-
gansk, cu susþinerea unor „com-
batanþi strãini”, aluzie la trupele
ruse de elitã, deºi Moscova a ne-
gat în mai multe rânduri informa-
þiile cu privire la prezenþa acestora
în Ucraina. „În condiþiile în care

legea ºi ordinea sunt din ce în ce
mai puþin respectate, astfel de abu-
zuri, inclusiv crime, torturã, rãpiri,
în schimbul unor rãscumpãrãri sau
muncã forþatã, sunt comise de
membri ai grupãrilor armate susþi-
nute de combatanþi strãini”, men-
þioneazã raportul. Organizaþiile pen-
tru apãrarea drepturilor omului i-
au acuzat în mai multe rânduri de
abuzuri pe ultranaþionaliºtii care
luptã alãturi de armata ucraineanã,
dupã ce au participat activ la pro-
testele de la Kiev, soldate cu o baie
de sânge ºi cãderea regimului pro-
rus, în februarie.

Kerry. Ofensiva diplomaticã pales-
tinianã urma sã se afle în centrul
discuþiilor dintre Netanyahu ºi Ker-
ry. Conducerea palestinianã a de-
clarat duminicã cã intenþioneazã sã
prezinte, miercuri, în Consiliul de
Securitate al ONU, un proiect de
rezoluþie prin care se cere încheie-
rea ocupaþiei israeliene în urmãto-
rii doi ani. Guvernul israelian s-a
opus ferm unei astfel de iniþiative.
Soluþionarea conflictului trebuie, în
opinia sa, sã fie rezultatul negocie-
rilor directe între israelieni ºi pa-
lestinieni. Imediat, Netanyahu a
respins categoric ideea unei retra-
geri din Cisiordania ºi Ierusalimul
de Est în urmãtorii doi ani.

Vânzãrile grupurilor
de armament ruseºti
cresc continuu

Vânzãrile grupurilor de arma-
ment ruseºti cresc în continuu,
stimulate de cheltuielile militare ale
Moscovei, în timp ce în altã parte
bugetele armatelor se restrâng, nota
ieri Institutul Internaþional de Cer-
cetare pentru Pace de la Stockholm
(SIPRI). „Creºterea semnificativã
a vânzãrilor grupurilor de arma-
ment ruseºti în 2012 ºi 2013 se
datoreazã în mare mãsurã investi-
þiilor neîntrerupte în echipament
militar fãcute de guvernul rus în
anii 2000”, a declarat un cercetã-
tor de la SIPRI, Siemon Wezeman,
citat într-un comunicat. Cifra de
afaceri a marilor companii ruseºti
din acest sector a crescut cu 20%
în 2013. În schimb, pentru toate
din cele mai mari 100 de grupuri
de apãrare din lume (fãrã China),
ea a scãzut pentru al treilea an con-
secutiv, cu 2%, la 402 miliarde de
dolari. În Rusia, Tactical Missiles
Corporation (KTRV - n.r.) a cu-
noscut cea mai mare creºtere în
2013 (118%), urcând pe locul 46
mondial, urmatã de Almaz-Antey
(+34%). Iar Almaz-Antey, locul 12
mondial, ar putea intra în top 10
„care este compus exclusiv din
producãtori americani sau europeni
de la sfârºitul rãzboiului rece”, a
remarcat SIPRI. Retragerea trupe-
lor americane din Afganistan ºi Irak
a fost unul dintre motivele vânzã-
rilor în declin, de 4,5%, ale grupu-
rilor americane. Dar acestea pãs-
treazã ºase societãþi în top 10, din-
tre care Lockheed Martin, care a
rãmas numãrul unu în 2013, în faþa
Boeing. Între 2004 ºi 2013, Rusia
a reuºit mai mult decât dublarea
bugetului sãu militar, al treilea din
lume, potrivit SIPRI.

China recunoaºte
cã a executat
un adolescent
nevinovat

China a recunoscut, ieri, cã a
executat în 1996 un tânãr, la vârsta
de 18 ani, pentru o crimã pe care
nu a comis-o, în contextul în care
erorile judiciare sunt frecvente în
sistemul penal chinez, dar sunt re-
cunoscute extrem de rar. Adoles-
centul de etnie mongolã a fost con-
damnat la pedeapsa capitalã pentru
viol urmat de omor, în regiunea
Mongolia inferioarã. El a fost exe-
cutat dupã proces. Alt bãrbat a re-
cunoscut fapta în 2005. Faptele ºi
probele care au motivat verdictul
„erau insuficiente ºi nu destul de
hotãrâtoare”, a declarat Înalta Cur-
te Popularã din oraºul Hohhot, într-
o nouã hotãrâre anunþatã public ieri.
Mãrturisirile fãcute la acea vreme
de cãtre acuzat, prezentat sub nu-
mele de Hugjiltu, „sunt incompati-
bile cu raportul de autopsie” a victi-
mei, a adãugat Curtea într-un co-
municat oficial, în care anunþã cã
„Hugjiltu este declarat nevinovat”.
Reþelele de socializare chinezeºti au
difuzat ieri imagini în care apare vi-
cepreºedintele tribunalului cerând
scuze pãrinþilor tânãrului ºi oferin-
du-le suma de 30.000 de yuani (3.900
de euro) drept compensaþie.
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Parþial
înnoratmarþi, 16 decembrie - max: 5°C - min: 0°C

$
1 EURO ...........................4,4788 ............. 44788
1 lirã sterlinã................................5,6483....................56483

1 dolar SUA.......................3,6061........36061
1 g AUR (preþ în lei)........140,3284.....1403284

Cursul pieþei valutare din 16 decembrie 2014 - anunþat de BNR
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Thor: Întunericul

Se difuzeazã la HBO, ora 08:30

Thor trebuie sã salveze Pãmântul
ºi Cele Nouã Regate de un inamic
redutabil, gata sã-ºi subordoneze
întreg universul. Dupã evenimentele
din Thor ºi The Avengers, zeul
luptã pentru a reinstaura ordinea în
cosmos, însã o strãveche rasã în
frunte cu rãzbunãtorul Malekith se
întoarce pentru a trimite Universul
înapoi în întuneric. Confruntat cu
un duºman pe care nici mãcar Odin
ºi Asgardul nu-l pot opri, Thor se
aruncã într-una dintre cele mai
periculoase ºi mai personale aven-
turi de pânã acum

Ultima ºansã

Se difuzeazã la PRO  Cinema,
ora 22:00

Michael Keaton, Amber Valletta ºi
Brandon Fraser revin pe  ecrane cu o
comedie romanticã, Ultima sansa/
The Last Time.

Interesat de caracterul uman ºi de
multiplele faþete pe care le ascunde
acesta, regizorul Michael Caleo
(Clanul Soprano/ The Sopranos,
serialul Redhanded, Operaþiunea de
salvare/ Rescue me, Malavita)
contruieºte personaje controversate
în raport cu cei din jur, dar mai ales
în raport cu ei înºiºi, pe un decor -
selectat nu întamplãtor - cinic
newyorkez.

Þintã primarã

Se difuzeazã la PRO Tv, ora  00:00

Oameni influenþi, care au asigurat
victoria în alegeri unui candidat la
preºedinþia Statelor Unite, aºteaptã
ca în schimbul susþinerii oferite sã
primeascã anumite înlesniri. Când
preºedintele întârzie sã-ºi arate
gratitudinea, aceºtia pun la cale un
plan pentru a-l asasina, eliminând
chiar câþiva agenþi ai serviciilor
secrete.

Regia este asiguratã de Armand
Mastroianni, iar din distribuþie face
parte Daryl Hannah.

MARÞI - 16 decembrie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei (R)
09:45 Discover România
10:00 Exclusiv în România (R)
10:50 Teleshopping
11:30 Black Harbour (R)
1996, Canada, Dramã
12:20 ROMÂNIA.ro
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Maghiara de pe unu
16:55 Dupã 25 de ani
17:10 Se zice cã…
18:35 Clubul celor care

muncesc în România
18:45 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
19:40 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 Omul anului
2002, SUA, Comedie, Dramã
01:20 Andografia zilei
01:25 Politicã ºi delicateþuri (R)
02:15 Împotriva sorþii
2008, Coreea de Sud, Acþiune,

Dramã, Romantic, Dragoste

TVR 1

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Istorii încalcite
08:30 Credinþã ºi celebritate
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Iaºii în carnaval
13:00 RadiRo
14:00 Rezistenþa prin culturã
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Toatã muzica din inimã
2013, Italia, Comedie
17:55 Dupã 25 de ani. Dreptul

la memorie
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 D'ale lu' Miticã
21:00 Destine ca-n filme
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Drumul lui Leºe
00:10 Zeul rãzboiului
2012, Coreea de Sud, Istoric
01:25 Jurnal de front
02:00 RadiRo
02:55 5 minute de istorie
03:00 Naturã ºi aventurã
03:30 Ieri-Azi-Mâine
04:20 Împotriva sorþii
2008, Coreea de Sud, Acþiune,

Dramã, Romantic, Dragoste
05:30 Mesager
06:00 Ora de ºtiri

TVR 2

08:30 Thor: Întunericul
10:25 Rugul aprins
11:50 Redacþia
12:50 Drumul
15:00 Stã sã plouã cu chiftele 2
16:40 Taxi
18:20 Cel mai bun meci al lui

Muhammad Ali
20:00 Moulin Rouge!
22:10 Înregistrarea
23:35 Ray Donovan
00:25 Ray Donovan
01:15 Ray Donovan
02:10 Cei tãcuþi
03:45 A venit sfârºitu'!

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La Mãruþã (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
12:30 Dãdaca
1993, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
15:00 Privind în urmã
2010, Dramã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Masterchef
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Generatia X
1999, Hong Kong, Acþiune,

Comedie, Thriller
00:00 Þintã primarã
2000, Canada, SUA, Acþiune
01:30 Întâlnire de gradul trei
1977, SUA, Dramã, SF
03:00 Oraºul Comorilor

PRO TV

ACASÃ
07:15 Cununa de lacrimi (R)
08:15 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
09:30 Clona (R)
10:45 Pasiune interzisã (R)
11:45 Regina inimilor (R)
13:00 Îngeri pãzitori (R)
14:30 Complicea (R)
15:30 Cununa de lacrimi
16:30 Tânãr ºi Neliniºtit
17:30 Clona
18:30 Pasiune interzisã
19:30 Regina inimilor
20:30 Îngeri pãzitori
22:00 Complicea
23:00 Terra Nostra
00:00 Numai iubirea
01:00 Breaking Bad

08:30 Bucataria iadului
09:30 Doamne de poveste (R)
10:30 Aventurile lui Jackie Chan

(R)
11:00 Aventurile lui Jackie Chan
11:30 Lara (R)
12:30 Doamne de poveste (R)
13:30 La Mãruþã (R)
15:00 Sirocco
1951, SUA, Acþiune, Dramã
17:00 La bloc (R)
18:00 Seinfeld (R)
19:00 La bloc
20:00 Spitalul de demenþã
21:00 Seinfeld
22:00 Ultima ºansã
00:00 Spitalul de demenþã (R)
01:00 Ultima ºansã (R)
02:30 Teen Mom

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Hell’s Kitchen – Iadul

Bucãtarilor
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:15 Regii surfului
1987, SUA, Acþiune, Dramã,

Romantic
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Cei 7 ani de acasã (R)
10:00 Pastila de râs (R)
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
03:45 WOWBiz (R)
05:30 O mãrit pe mama soacrã!

(R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Douã surori, o singurã
nuntã (R)

2010, Comedie, Dramã,
Romantic

08:45 Totul se plãteºte (R)
1986, România, Aventuri
10:45 Teleshopping
11:15 Cireaºa de pe tort (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Râzi ºi câºtigi (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
14:30 Marco Polo
2007, SUA, Aventuri
16:30 Focus
17:00 Walker, politist texan
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Iubiri Secrete
20:30 Dosarele DNA
21:30 Epic Show (R)
22:30 Mondenii
2006, România, Comedie
23:00 Click!
00:00 Dragoste de soldat
2010, SUA, Romantic
02:00 Walker, poliþist texan (R)
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
03:00 Dosarele DNA (R)
04:00 Epic Show (R)
05:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Iubiri Secrete (R)
06:00 Râzi ºi câºtigi (R)
06:30 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Sete de crapi
18:45 Spãrgãtorii de râs
19:30 MMA All Stars: Vin

KOlindãtorii!
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 N-are mamã, n-are tatã!
23:00 Wrestling RAW
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asisten-

þã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj,
organizeazã concurs pentru ocu-
parea funcþiei contractuale de exe-
cuþie vacante de spãlãtoreasã.
Condiþii generale de participare la
concurs: Candidaþii trebuie sã în-
deplineascã condiþiile generale
prevãzute la art.3 din Regulamen-
tul-cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui
post vacant aprobat prin H.G. nr.
286/2011 cu modificãrile ulterioa-
re. Condiþii specifice de participa-
re la concurs: - nivel studii genera-
le. Concursul se organizeazã la
sediul Direcþiei Generale de Asis-
tenþã  Socialã ºi Protecþia Copilu-
lui Dolj  în data 13 ianuarie 2015,
ora 10.00 (proba scrisã) ºi în data
de 15  ianuarie  2015, ora 14.00 (in-
terviul). Dosarele de concurs se
depun la sediul Direcþiei Generale
de Asistenþã  Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj, în termen de 10 zile
lucrãtoare de la data publicãrii pre-
zentului anunþ, respectiv pânã pe
data de 31.12.2014. Relaþii supli-
mentare se pot obþine la sediul Di-
recþiei Generale de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia Copilului Dolj, nu-
mãrul de telefon 0251/407009.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoa-
te la licitaþie publicã cu strigare în
vederea închirierii urmãtoarelor
spaþii: Craiova, cartier Corniþoiu,
bl. 46, parter, în suprafaþã de 28.50
mp – magazin general. Craiova,
str. Mihail Strejan, bl.14, sc.2, ap.8
– locuinþã. Licitaþia va avea loc la
sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, str.
Brestei nr. 129, la data de
15.01.2015. Relaþii suplimentare la
telefon: 0251/ 411.214. int.17.

Anunþul tãu!
C.N. –TRANSELECTRICA

S.A.- Sucursala de Transport
Craiova, cu sediul în strada
Brestei nr. 5, oraº Craiova, ju-
deþul Dolj, cod 200581, organi-
zeazã licitaþie publicã deschi-
sã cu strigare, pentru vanzarea
unui mijloc fix. Licitaþia va avea
loc în data de 14.01.2015, ora
10,00 la sediul Sucursalei, iar
in caz de neadjudecare la pri-
ma sedinta se vor organiza cea
de-a doua sedinta a licitatiei si
cea de-a treia în datele de
21.01.2015 ora 10,00, respectiv,
28.01.2015, ora 10.00. Relaþii su-
plimentare se pot obþine la  te-
lefon 0251/307137, 0251/307132.
La licitaþie pot participa numai
persoane juridice. Garanþia
pentru participare la licitaþie
este de 910 lei, suma  ce se va
constitui prin virament cu or-
din de plata in contul RO3-
3BRDE170SV83315801700, de-
chis la BRD Craiova sau nume-
rar la casieria unitatii. Pentru
participare  la licitaþie solicitan-
þii vor depune la sediul vânzã-
torului cel mai târziu cu 48 ore
înainte de ora fixatã pentru în-
ceperea licitaþiei documentele
solicitate prin instructiunile
pentru ofertanti. Instrucþiunile
pentru ofertanti se pot procura
de la sediul Sucursalei ST Cra-
iova, str. Brestei, nr. 5, Servi-
ciul Comercial in baza unei ce-
reri scrise si achitarea contra-
valorii acestora in suma de 10
lei, la casieria unitatii.

Anunþul tãu!
Spitalul Clinic Judeþean de

Urgenþã Craiova anunþã scoate-
rea la concurs în perioada 4-5 fe-
bruarie 2015 a urmãtoarelor
posturi temporar vacante: - 1(un)
post temporar vacant de fizician
debutant în cadrul Laboratoru-
lui da radioterapie; - 2(douã)
posturi temporar vacante de în-
grijitoare pentru Secþia clinicã
oncologie medicalã; Data limitã
de depunere a dosarelor de în-
scriere la concurs – 14 ianuarie
2015, orele 15. Condiþiile de par-
ticipare la concurs, bibliografia
ºi actele solicitate candidaþilor
pentru dosarul de concurs se
gãsesc afiºate la avizierul uni-
tãþii, str. Tabaci, nr.1, precum ºi
pe pagina de internet a Spitalu-
lui Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova: http://www.scjuc.ro.
Relaþii suplimentare la serviciul
R.U.O.N.S.- 0251-502200.

OMEAG GHEORGHE anun-
þã elaborarea primei versiuni a
Planului Urbanistic de Zonã
Schimbare de destinaþie clãdire
S+P+1 din birouri în locuinþã,
mansardare de la Sp+P+1 la
Sp+P+1+M, extinderea acesteia
cu P+1 ºi împrejmuire teren în
municipiul Craiova, str. Barbu Lã-
zãreanu Nr. 2C ºi declanºarea
etapei de încadrare pentru obþi-
nerea avizului de mediu. Consul-
tarea primei versiuni a planului
se poate realiza la sediul A.P.M.
Dolj, str. Sadu Nr. 22. Comenta-
riile ºi sugestiile se vor trimite în
termen de 15 zile calendaristice
de la data prezentului anunþ.
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Anunþul tãu!
ªcoala Gimnazialã Filiaºi, or-

ganizeazã concurs pentru ocu-
parea  1 post secretar. Data la care
se organizeazã concursul este
15.01.2015 la sediul ªcolii Gim-
naziale din Filiaºi, b-dul Racoþea-
nu nr. 148, judeþul Dolj. Data li-
mitã pentru depunerea actelor
pentru dosarul de concurs este
31.12.2014. Condiþii necesare:
studii superioare. Pentru relaþii
suplimentare vã puteþi adresa la
Dl. Pescaru ªtefãniþã la numãrul
de telefon: 0251/ 441.920.
= Comuna Goicea anunþã în-
ceperea investiþiei “EXTINDERE
REÞEA APÃ ªI CANALIZARE ÎN
COMUNA GOICEA, JUDEÞUL
DOLJ”.
= R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA,
prin Centrul Multifuncþional Cra-
iova scoate la licitaþie publicã
deschisã  în vederea închirierii
spaþiilor disponibile (spaþii de-
pozitare subsol,  expozitional
permanent Parter ºi Etaj 1;  spa-
þii birouri - etaj 2; Sãli de confe-
rinþã; spaþii interior ºi exterior
pentru alimentaþie publicã). Do-
cumentaþia necesarã se procu-
rã de la Centrul Multifuncþional
Craiova, str. Târgului nr. 26, etaj
2, camera 211. Data limitã pen-
tru depunerea ofertelor  este în
fiecare zi de  joi pânã la orele
11.00. Licitaþia va avea loc la
Centrul Multifuncþional Craiova,
str. Târgului nr. 26, sãptãmânal
- joia, orele 12:00, Relaþii supli-
mentare la telefon: 0765.577.711;
0769.268.690.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind administraþia

publicã localã,

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 18.12.2014, ora 11,00 la sediul consiliu-
lui judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind validarea mandatului de consilier judeþean pentru domnul Negulescu Mihail Cristian din

partea UNPR în locul domnului Pãloiu Marian Daniel.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale unitãþilor parþial finanþate, pe

anul 2014.
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al judeþului Dolj pe anul 2014.
4. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale ale dnei. Kalman Aurora, director al Unitãþii Medico-

Sociale Melineºti.
5. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale ale dlui. Dragomir Gabriel, director al Unitãþii Medico-

Sociale Pleniþa.
6. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale ale dnei. Tulitu Luiza Constanþa, director al Unitãþii Medi-

co-Sociale Bechet.
7. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale ale dlui. Florescu Marius, director al Unitãþii Medico-

Sociale Sadova.
8. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale ale dlui. Burtea Gelu Igor, director al Centrului Medico-

Social Amãrãºtii de Jos.
9. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale ale dnei. Tapi Florentina, director al Centrului Medico-

Social Brabova.
10. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale ale dnei. Onel Elena, director al Unitãþii Medico-Sociale

Cetate.
11. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale ale dnei. Maricuþoiu Ileana Maria, manager al Spitalului

Orãºenesc ”Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni.
12. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale ale dlui. Matei Marius, manager al Spitalului de Pneumof-

tiziologie Leamna.
13. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale ale dlui. Stancu Florin Ionuþ, director general al Direcþiei

Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj.
14.  Proiect de hotãrâre privind mandatarea reprezentantului judeþului Dolj în AGA la S.C. HIGHT-TECH INDUSTRY

PARK CRAIOVA S.A. pentru luarea unor mãsuri.
15.  Proiect de hotãrâre privind mandatarea domnului Brezniceanu Alexandru Cosmin, împuternicitul judeþului Dolj la

S.C. HIGHT-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. pentru a susþine în prima Adunare Generalã Ordinarã a Acþionarilor
aprobarea modificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli pentru anul 2014.

16. Proiect de hotãrâre privind mandatarea doamnei Presurã Alexandra, împuternicitul judeþului Dolj la S.C. PARC
INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. pentru luarea unor mãsuri.

17. Proiect de hotãrâre privind mandatarea reprezentantului judeþului Dolj la A.D.I. OLTENIA, dl. Ion Prioteasa, pentru
a vota în adunarea generalã aprobarea studiului de fezabilitate revizuit la proiectul ”Extindere sisteme de alimentare cu apã
ºi canalizare, inclusiv branºamente ºi racorduri, în judeþul Dolj”.

18. Proiect de hotãrâre privind mandatarea reprezentantului judeþului Dolj la A.D.I. OLTENIA, dl. Ion Prioteasa, pentru
a vota în adunarea generalã aprobarea actualizãrii ”Regulamentului serviciilor publice de alimentare cu apã ºi canalizare
asigurate de S.C. COMPANIA DE APÃ OLTENIA S.A.”ºi a stabilirii cotizaþiei anuale a judeþului Dolj cãtre asociaþie înce-
pând cu data de 01.01.2015.

19. Diverse – interpelãri.
ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

  NR. 444 Emisã astãzi, 15.12.2014

                  Contrasemneazã,
     P R E ª E D I N T E,           SECRETAR,

             ION PRIOTEASA                                   GHEORGHE BARBÃRASÃ

CERERI SERVICIU
Îngrijesc bãtrâni sau copii cu
program de 4 ore/zi. Tele-
fon: 0764/389.256.
Îngrijesc copil ºi doamnã în vâr-
stã chiar ºi cu ora. Rog seriozi-
tate. Telefon: 0761/578.875.
Vânzãtoare de covrigi, pro-
duse patiserie, vânzãtoare
orice magazin, îngrijire co-
pii ºi bãtrâni. Telefon: 0251/
552.089; 0747/072.570.

OFERTE SERVICIU
Angajãm instalator. Telefon:
0351/451.669; 0722/943.220.

MEDITAÞII
Meditez limba românã. Te-
lefon: 0762/929.809.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de calita-
te superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon: 0766/
359.513.

Masaj anticelulitic, drenaj
limfatic, întreþinere slãbire,
reflexoterapie, tehnicã Shiat
Su, orice tip de masaj. Tele-
fon: 0744/795.590.
Persoanã serioasã îngrijesc
bãtrâni pentru cedare lo-
cuinþã. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0723/466.154.
Executãm construcþii, finisa-
je, amenajãri interioare de
calitate, 26 ani experienþã în
þarã ºi strãinãtate. Telefon:
0767/174.979.

Familie serioasã îngrijim
bãtrâni. Telefon: 0765/
744.323; 0760/071.644.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Urgent – vând camerã cã-
min 22 m.p. preþ 10.000
Euro. Telefon: 0766/271.705.
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Comuna Carpen anunþã publicul interersat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul „SISTEM
ALIMENTARE CU APÃ ªI CANALIZARE ÎN CO-
MUNA CARPEN, SATELE CARPEN ªI CLEANOV,
JUDEÞUL DOLJ- CONSTRUCÞIE NOUÃ,, propus
a fi amplasat în comuna Carpen. Informaþii-
le privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM DOLJ, Craiova str. Petru Rareº,
nr. 1, în zilele de luni - vineri între orele 8-16 ºi
la sediul comunei Carpen în zilele de luni-
vineri între orele 8-16. Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la APM Dolj.

Urgent! Garsonierã Brazdã
G-uri, 31,27 mp. Telefon:
0766/227.092; 0756/513.637.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Apartament 2 camere ultra-
central, ultralux, A.C. internet,
toate dotãrile. Telefon: 0762/
109.595.
VÂND APARTAMENT 2
CAMERE ÎN BRAZDÃ,
PARTER, ÎMBUNÃTÃÞIT.
Telefon: 0756/454.041.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 92 mp în
Bucureºti, în faþa Facultãþii de
Drept. Telefon: 0721/995.405.
Vând apartament 3 camere,
Filiaºi. Telefon: 0766/577.828.
Proprietar vând apartament 3
camere decomandat, lux, cen-
tralã, Craioviþa Nouã - Orizont.
Telefon: 0752/641.487.
Particular vând apartament
2 semidecomandat etaj 1/4
cu îmbunãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.

CASE
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.
Vând casã cu 500 mp teren,
zonã centralã, idealã pentru afa-
ceri. Telefon: 0737/639.237.
Vând casã Vârvor, parchet,
termopan, apã, teren 2000
mp. Telefon: 0740/643.030.
Vând casã la Negoieºti cu
vie, fântânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren agricol.
Telefon: 0723/692.884.
Vând casã Craiova, 5 came-
re izolatã termic, termopane,
încãlzire centralã sau
schimb cu 2 apartamente a
2 camere / variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã în Ocnele Mari
Vâlcea, poziþie excelentã,
spaþii generoase, detalii zilni-
ce la telefon: 0746/035.625,
între orele 18.00 - 20.00.
Vând casã locuibilã în comu-
na Bistreþ, judeþul Dolj. Te-
lefon: 0771/773.957.
Vând casã 2 camere, salã,
tindã, curte 600 mp, fântânã.
Preþ 10.000 Euro în Cleanov
- Dolj. Telefon: 0351/
809.972; 0764/211.651.
Dioºti, vând casã Regalã su-
perbã 3 camere ºi dependin-
þe, grajd, magazie curte 3.800
mp. Telefon: 0722/336.634.

Vând casã 3 camere, ane-
xe, pomi, vie, fântânã, apã
ºi canalizare la poartã, loca-
litatea Ciutura. Telefon:
0763/305.850.
Vând casã în comuna
Breasta - Dolj, lângã primã-
rie. Telefon: 0769/369.128;
0722/943.220.
Vând casã în Calafat, str. Jiu-
lui, stare bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon: 0722/
618.998.
Vând casã strada Nãsãud
nr. 16 (zona Brestei-Râului),
toate utilitãþile, 345 mp teren
+ cabanã din lemn cu etaj.
75.000 euro. Telefon: 0728/
890.807.

TERENURI
Vând teren 3000 mp în sa-
tul Urzica Mare, la strada
principalã, ultra-central, cu
utilitãþi. Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/566.352.
Vând teren 3000 mp, Ghin-
deni, centru, stradal, utilitãþi,
apã, curent, canalizare, în-
grãdit, doar sã vã ridicaþi
casa, 35 euro/mp, negocia-
bil. Telefon: 0761/817.214.
Vând teren lângã abatorul
de animale stradal, 10000
mp, Ghindeni, utilitãþi, apã ºi
curent, 8 euro/mp, negocia-
bil. Telefon: 0761/817.214.
Vând teren 10000 mp,  Malu
Mare, lângã moarã, stradal,
având posibilitate pentru utili-
tãþi, curent ºi apã, 15 Km de
Craiova, 10 euro / mp, nego-
ciabil. Telefon: 0761/817.214.
Vând 4200 mp teren intravi-
lan la 7 km de Craiova. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intravi-
lan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând teren central, deschi-
dere la douã strãzi, 324 mp,
Relaþii la telefon: 0746/
495.167.
Ocazie! Vând, închiriez, te-
ren, Calea Bucureºti, km 9,
1000-2000 m deschidere
36 m, ideal pentru Showro-
om, depozit, halã, parc auto,
benzinãrie. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren 1500 mp deschi-
dere 60 m cartier ªimnicu
de Jos la DJ, cadastru fãcut,
parcelabil. Telefon: 0744/
563.823.

Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova - ªimnicul
de Sus la 600 m de Lacul
Tanchiºtilor, între vile. Tele-
fon: 0351/170.504.
Ocazie! Vând 800 mp, te-
ren ideal pentru casã,
zonã pitoreascã la 14 km
de Craiova, comuna Pre-
deºti, curent ºi apã pe te-
ren, 4000 Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren arabil, intravilan,
electrificat, în comuna Ghi-
dici. Telefon: 0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibilitate con-
strucþie, grãdinã Bio. Tele-
fon: 0724/805.298, dupã ora
17.00.
Cârcea str. Vulturi teren in-
travilan 650 mp, deschide-
re 28 m, 15 euro/mp. Tele-
fon: 0767/263.391.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Tele-
fon: 0724/228.827.
Vând urgent teren Centura
de Nord, 13 euro/mp. Preþ
negociabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând pãdure comuna Bo-
rãscu - Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 1500 mp Bãile Govo-
ra, Belvedere, împrejmuit,
curent, apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.

CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TEREN AGRI-
COL. TELEFON: 0766/
368.385.

SPAÞII COMERCIALE
VÂNZÃRI

Vând restaurant Filiaºi. Te-
lefon: 0766/577.828.
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã. Tele-
fon: 0746/660.001.

SCHIMBURI
Schimb camerã cãmin Va-
lea Roºie cu o cãsuþã locui-
bilã. Telefon: 0764/806.680.
Apartamet 2 camere cu
casã împrejurimi Craiova.
Telefon: 0771/663.179.
Schimb teren intravilan 4000
mp cu apartament 2 came-
re + diferenþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Solenza 204 Berlinã,
consum 4%, 90.000 km,
culoare alb, foarte bunã,
1000 euro. Telefon: 0749/
059.070.
Vând Dacia 1310, fabricaþie
1993, pentru piese de
schimb. Autoturismul este în
stare de funcþionare. Telefon:
0765/789.181.

STRÃINE
Vând Renault Clio 2003 full,
taxa nerecuperatã 2150
euro negociabil. Telefon:
0766/899.363.
Vând (schimb) dezmem-
brãri Fiat Punto S.T.D.I. an
1998 3 uºi, 1,7KW. Telefon:
0762/185.366.
Vând AUDI A6, 2000TDI,
fabricaþie  2006, full optio-
nal piele, xenon, navigaþie,
impecabil.  Telefon: 0762/
109.595.
Vând Fiat Punto motor 1,2,
benzinã, 4 uºi, culoare roºu
grena, taxa auto plãtitã ºi
nerecuperatã, înmatriculat
România. Telefon: 0727/
714.184.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã, calita-
te, preþ negociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/779.702.
Vând groapã cimitir Roboai-
ca. Telefon: 0746/901.203.
VÂND porci de carne, rasa
Pietran, 90-100 kg, 150-160
kg. Telefon: 0726/368.578.
Vând cãrucior pentru copil.
Telefon: 0770/661.121.

Vând saltea Dormeo 2/1 m
cu husã nefolositã - 100 lei,
2 ferestre cu toc ºi geam -
25 lei / bucatã, lustree cu 2-
5 braþe - 20 lei / bucatã. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând loc de veci cimitirul
Ungureni, dimensiuni - 1,20
x 2,50. Telefon: 0770/
503.310; 0351/459.605.
Vând þuicã naturalã, preþ
convenabil. Telefon: 0725/
576.141.
Vând maºinã de spãlat, ba-
zin inox, 50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Telefon: 0773/
970.204; 0351/181.202.
Vând bibliotecã cca 150 ani,
lemn masiv, geamuri cristal
(2,05- 2,37- 0,60), cãrþi be-
letristicã, stare bunã. Telefon:
0737/639.237.
Vând antenã satelit marca
Kambridge. Telefon: 0351/
444.088.
Vând aspirator, fotolii, scoar-
þã ºi covoare olteneºti, sal-
tea copil, lampadar. Telefon:
0770/298.240.
Vând chiuvetã, 55/40 cm, 30
Ron, tablouri sfinþi, 30 Ron,
cãrþi diverse, 2 Ron. Telefon:
0351/181.202; 0773/970.204.
Vând 2 locuri de veci cimitir
Sineasca. Telefon: 0744/
997.373.
Vând 50 oi – 400 lei / bucatã
negociabil, 40 de capre- 200
lei / bucatã, tinere, sãnãtoa-
se. Telefon: 0763/226.996.
Vând copertinã lungime 6
m, lãþime 1.5 m. Telefon:
0744/391.195.
Vând capotã motor dacia
1100. Telefon: 0721/995.405.

Vând þuicã de prunã ºi com-
binã frigorificã. Telefon:
0745/751.558.
Închiriez garaj de maºinã în
bloc colþ cu Grãdina Botani-
cã. Telefon: 0725/576.141.
Cruce marmurã 1200 / 400
/ scrisã – 80 lei, sãpun de
casã 5 lei/kg, covor persan
2200/1800 mm - 80 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã su-
fragerie 6 persoane, butoi
varzã, preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând 2 locuri de veci cimiti-
rul Ungureni, zonã centra-
lã, lângã mormântul lui Ion
Oblemenco. Telefon: 0771/
232.167; 0351/468.838.
Vând cãzãnel de 35 litri. Te-
lefon: 0770/687.430.
Vând 4 jante + anvelope CIE-
LO 185/60 R 14- 200 RON.
Telefon: 0731/877.880.
Presã balotat plastic, cutii de
bere, uºã nouã cu broascã
pentru casã sau magazin
Auto –Cielo - 2007. Telefon:
0767/153.551.
Vând masã floarea–soare-
lui pentru combinã C 12M,
cutie viteze, reductor tracþiu-
ne, triodinã 380V ºi alte pie-
se. Telefon: 0764/261.954.
Vând frigider cu congelator
ARTIC - nou cu garanþie 3
ani. Telefon: 0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avantajos,
televizor color, putinã sal-
câm, bicicletã bãrbãteascã.
Telefon: 0251/416.455.
Vând þuicã de prunã ºi grâu.
Telefon: 0766/676.238.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

Situaþii de Urgenþã – Preveni-
rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

Vând frigider, flex mare, bo-
canci ºi ghete militare, pie-
se Dacia noi, calculator in-
struire copii, combinã muzi-
calã stereo. Telefon: 0735/
445.339.
Vând drujbã electricã Einºel
lanþ rezervã - 250 lei, pãlã-
rie fetru 55 nouã 50 lei, bur-
tierã fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare cornier de
70 lungi de 2.80m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding diago-
nala 70 cm. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon: 0251/
428.437.
Vând 2 televizoare. Telefon:
0757/282.926; 0785/
914.046.
Vând plapume mãtase cu
lânã noi.  Telefon: 0745/
602.001.
Maºinã de cusut Ileana,
maºinã de cusut de cismã-
rie veche, maºinã de scris
defectã. Telefon: 0251/
417.493.
Sinaia cimitir Secu vând loc
de veci suprapuse lucrare fi-
nisatã neocupatã. Telefon:
0722/456.609.
Vând tub plastic pentru forat
puþuri dimensiune 112. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând grâu, uºi ºi ferestre.
Telefon: 0766/676.238.

Vând 2 locuri de veci supra-
puse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând þiglã Jimbolia ºi cã-
priori din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.
Vând cauciucuri cu jantã
155/13 noi, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D 125/
850 W, foarfecã tãiat tablã
de banc, canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor oxigen
sudurã, alternator 12V nou,
delcou aprindere Dacia
1310 nou, arzãtoare gaze
sobã D 600 mm. Telefon:
0251/427.583.

SCHIMBURI
Vând sau schimb calorifere
de tablã puþin folosit  cu un
calorifer fontã 120/80 foarte
puþin folosit. Telefon: 0720/
231.610.

DIVERSE
Cumpãr cãrucior pentru
handicapat. Telefon: 0351/
460.132.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez apartament 4 ca-
mere, mobilat, utilat, cen-
tralã, tot confortul, Materna
Craioviþa. Telefon: 0756/
379.809.
Închiriez apartament 2 ca-
mere semimobilat central.
Telefon: 0755/793.203.

Închiriez apartament douã
camere, parter, ultracentral.
Telefon: 0722/654.845.
Închiriez camerã la casã
str. Petuniilor. Telefon:
0771/780.325.
Închiriez una camerã mo-
bilatã la o tânãrã necãsãto-
ritã cu posibilitãþi de platã a
întreþinerii ºi chiriei în zona
Materna Craioviþa. Telefon:
0726/497.404.
Închiriez cabinet medical
dotat corespunzãtor. Relaþii
la telefon: 0251/412.966;
0741/072.812.
Primesc douã fete în gazdã
Telefon: 0785/797.317;
0351/464.628.
Închiriez 3 camere, ultracen-
tral, centralã, A.C. mobilat,
lux. Telefon: 0726/212.774.
Apartament 2 camere de-
comandate lux, A.C. mi-
crocentralã, balcon închis,
complet mobilat. Telefon:
0722/956.600; 0756/
028.300.
Închiriez apartament ultra-
central, ultralux, A.C. toate
dotãrile, mobilier ultramo-
dern ºi regim hotelier. Tele-
fon: 0762/109.595.
Închiriez magazin  stradal,
cu toate utilitãþile , Dezrobirii.
Telefon: 0351/437.906;
0755/032.920.

MATRIMONIALE
Doamnã vãduvã 62 ani /
1,65 / 70/ doresc domn cu
vârstã apropiatã,bun, calm,
cinstit, fãrã sã bea, - sincer,
pentru a locui la mine. Te-
lefon: 0729/684.222.

Alex – vãduv pensionar 73
ani cu handicap loco-motor
din Poiana Mare caut doam-
nã  vãduvã pensionarã. Te-
lefon: 07248/177.304.
Domn serios, 46 ani, cu ser-
viciu ºi casã caut doamnã
pentru prietenie sau cãsãto-
rie. Telefon: 0763/722.683.
Salariat, 50 ani, serios, cu
serviciu caut doamnã pen-
tru prietenie. Telefon: 0785/
103.411.

DIVERSE
MOARÃ, comercializãm fãi-
nã fãrã amelioratori ºi tãrþe
de grau. Telefon: 0722/
258.628.

Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
Caut o familie nevoiasã care
poate îngriji permanent o gos-
podãrie la þarã (Vâlcea) o las
moºtenire. Telefon: 0351/
809.908, dupã ora 18.00.

DECESE
Smadu Silvia ºi Smadu
Philip anunþã cu durere
decesul celei ce a fost
mamã ºi bunicã SMADU
ELENA în vârstã de 81 ani.
Înmormântarea va avea
loc în 16.12.2014 în muni-
cipiul Drobeta Turnu- Se-
verin. Dumnezeu sã o
odihneascã în pace!

CONDOLEANÞE
Familiile Radovici, Ivano-
vici, Ghira, Danã, Bãses-
cu ºi Andrei Gheorghiþã
sunt alãturi de Carmen,
Horia ºi Andrei Iliescu în
aceste clipe grele, asigu-
rându-i de întreaga lor
compasiune pentru pier-
derea celui care a fost
COSMIN ILIESCU, soþ ºi
tatã. Dumnezeu sã îl odih-
neascã în pace!
Rica ªtefan ºi Mircea Ar-
deleanu regretã profund
decesul celei ce a fost
SMADU ELENA ºi expri-
mã familiei îndurerate
sincere condoleanþe.
Bunul Dumnezeu sã-i
pãstreze sufletul în pa-
cea cea veºnicã.
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Bãieþii de la SCM U Craiova în-
tâlnesc în aceastã searã, la Polive-
lentã, în manºa retur a optimilor
de finalã ale CEV Cup, formaþia
maghiarã Kecskemet RC. Partida
porneºte de la scorul de 3-0 în fa-
voarea alb-albaºtrilor, seturi deci-
se la 21, 20 ºi, fantastic, la 9. În
volei, spre deosebire de alte spor-
turi, departajarea se face diferit.
Conteazã numãrul punctelor cuce-
rite. Iar cum un succes cu 3-0 este
echivalent cu unul cu 3-1, aducând
tot 3 puncte, Craiova trebuie sã-i
adjudece mãcar douã seturi pen-
tru a se califica. Altfel, va avea loc

VVVVVoleiul craiovean, în faþa unei super-performanþeoleiul craiovean, în faþa unei super-performanþeoleiul craiovean, în faþa unei super-performanþeoleiul craiovean, în faþa unei super-performanþeoleiul craiovean, în faþa unei super-performanþe
SCM U – Kecskemet, astãzi, ora 19:30, în direct la Digi Sport 2

un set de aur. Dacã va accede în
primele opt, aceasta va fi cea mai
mare performanþã a unei echipe de
club craiovene, fie ºi în era SCM,
începutã în 2006.

Pascu: “Trebuie sã tratãm acest
joc cu toatã seriozitatea”

În runda trecutã, Kecskemet a
trecut de Dinamo dupã ce pierdu-
se cu 3-2 în Ungaria, câºtigând cu
3-1 la Bucureºti. Aspect netrecut
cu vederea de tehnicianul Dãnuþ
Pascu, în cadrul unei conferinþe de
presã: “Chiar dacã plecãm de la 3-
0, trebuie sã tratãm acest meci cu
toatã serioazitatea. Doar am vãzut

ce-a pãþit Dinamo. Trebuie sã fim
atenþi, sã ne facem jocul nostru,
sã ne calificãm în sferturi. Ar fi o
performanþã excelentã pentru spor-
tul craiovean de salã. Kecskemet
este o formaþie cu jucãtori tineri,
care speculeazã orice hibã a ad-
versarului. Joacã bine cu extreme-
le. Trebuie sã forþãm serviciul.
Avem prima ºansã la calificare ºi
n-avem voie s-o ratãm”.

În sferturi, SCM ar putea da
peste italienii de la Trentino, o
echipã comparatã de Pascu, fã-
când o parelelã cu fotbalul, cu
Barcelona sau Real Madrid.

Duminicã, runda inauguralã a Gru-
pei Principale 2 a debutat cu o victorie
scontatã a Muntenegrului, campioana
continentalã în exerciþiu, care a trecut
cu 27-20 de Germania, deznãdãmânt
ce a condus cu pierderea oricãrei ºanse
de a accede în semifinale a “Manschaf-
tului”. Cu excepþia startului (0-1), ex-
iugoslavele s-au aflat mai tot timpul la
timonã, nemþoaicele putându-se lãuda
doar cu un 8-8 în minutul 21. Milena
Knezevic a fost principala realizatoare
a celor din Muntenegru, cu 8 reuºite,
ea fiind secondatã de fosta jucãtoare a

GRUPA PRINCIPALÃ 2 (Zegreb)
Rezultate consemnate duminicã

Germania – Muntenegru 20-27 (10-12)
Suedia – Franþa 29-26 (12-14)
Olanda – Slovacia 30-20 (17-10)
1. Olanda 3 2 1 0 89-76 5p
2. Suedia 3 2 1 0 98-88 5p
3. Muntenegru 3 2 0 1 75-68 4p
4. Franþa 3 2 0 1 71-67 4p
5. Germania 3 0 0 3 78-95 0p
6. Slovacia 3 0 0 3 62-79 0p

Programul urmãtoarelor partide

Astãzi: Olanda – Muntenegru (16:45), Suedia – Slovacia (19:00), Ger-
mania – Franþa (21:15).

Mâine: Suedia – Muntenegru (16:45), Germania – Slovacia (19:00),
Olanda – Franþa (21:15).

HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN – EDIÞIA A XI-A (UNGARIA&CROAÞIA – 7/21 DECEMBRIE)

Suedia a a revenit în faþa Franþei, Muntenegru
ºi Olanda ºi-au respectat statutul de favorite

defunctei Oltchim, Katarina Bulatovic,
ºi de Radmila Petrovic – ambele mar-
catoare a 5 goluri.

Al doilea joc al zilei a propus der-
by-ul dintre Suedia ºi liderul fãrã sin-
copã, Franþa. Câºtig de cauzã au avut
nordicele, 29-26, chiar dacã au intrat
dezastruos în partidã, 2-8 (16). Epi-
sod dupã care Suedia a reuºit sã resta-
bileascã întâia oarã egalitatea în debu-
tul pãrþii secunde, 14-14 (33). Repre-
zentativa scandinavã a tranºat disputa
în ultimele 9 minute, interval în care a
punctat de 8 ori, încasând numai 4

goluri. În pofida eºecului, principalul
puncheur a venit din tabãra “Cocoºu-
lui Galic”, Alexandra Lacrabere reu-
ºind sã perforeze butul advers de 10
ori. Suedia a rãspuns cu Nathalie Hag-
man – 7 goluri.

Finalmente, surprinzãtoarea Olanda
nu a lãsat nici o ºansã neexperimenta-
tei Slovacia, scor 30-20. Diferenþã ce
a propulsat-o în fruntea clasamentului,
având 3 goluri pe plus faþã de Suedia.
Pentru sportivele batave vin însã zile
grele, având de jucat cu Muntenegru ºi
Franþa.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DIGI SPORT 1
21:00, 23:00 – FOTBAL Spania – Cupa

Regelui: Valencia – Rayo Vallecano, Barce-
lona – Huesca.

DIGI SPORT 2
17:30 – VOLEI (M) – Challenge Cup: Uni-

rea Dej – Dinamo / 19:30 – VOLEI (M) –
CEV Cup: SCM U Craiova – Kecskemet /
21:45 – FOTBAL Anglia – Cupa Ligii: Der-
by County – Chelsea.

DIGI SPORT 3
20:30 – BASCHET (M) – EuroChallen-

ge: Lukoil Academic Sofia – Energia Tg. Jiu.
DOLCE SPORT
21:00 – FOTBAL Germania – Bundesli-

ga: Hamburg – Stuttgart.
DOLCE SPORT 2
21:00 – FOTBAL Germania – Bundesli-

ga: FC Koln – Mainz.
EUROSPORT 2
13:30 – SNOWBOARD – Cupa Mondia-

lã FIS, la Carezza, în Italia / 15:30 – FOT-
BAL India – Super Liga: Chennaiyin FC –
Kerala Blasters FC / 18:30 – FOTBAL Ger-
mania – Bundesliga 2: Braunschweig – Dus-
seldorf / 21:30 – FOTBAL – Campionatul
Mondial al Cluburilor, la Rabat, în Maroc:
Cruz Azul – Real Madrid.

TVR 3
16:45 – HANDBAL (F) – Campionatul

European Ungaria&Croaþia: Olanda – Mun-
tenegru.

Ieri, la Nyon (Elveþia), a
avut loc tragerea la sorþi a op-
timilor de finalã ale Ligii Cam-
pionilor! Capul de afiº este þi-
nut de întâlnirile Paris SG –
Chelsea, Manchester City –
Barcelona ºi Juventus Torino
– Borussia Dortmund.

City ºi Barca s-au întâlnit ºi
în optimile ediþiei trecute, când
câºtig de cauzã au avut iberi-
cii, 2-0 (d) ºi 2-1 (a). Tot o
reeditare, dar a finalei din

Dupã tragerea la sorþi a meciu-
rilor de Liga Campionilor, a intrat
în scenã cealaltã competiþie conti-
nentalã, mezina Liga Europa, care
propune un duel între Vlad Chiri-
cheº ºi Ciprian Tãtãruºanu (foºti
colegi la Steaua), într-un teribil
Tottenham – Fiorentina. Alte me-
ciuri tari din faza ºaisprezecimililor
se anunþã a fi Sevilla
(deþinãtoarea trofeului)
– Monchengladbach,
Wolfsburg – Sporting
Lisabona, Roma – Fe-
yenoord sau Liverpool
– Beºiktaº.

Un meci interesant
pentru microbiºtii ro-
mâni va fi ºi cel dintre
Villarreal ºi Salzburg, de-
oarece România, aflatã
pe locul 15 în clasamen-
tul coeficienþiilor UEFA
(fapt ce ar conduce la
trimiterea încã a unei
echipe în Liga Campio-
nilor în sezonul 2016-
2017) trebuie sã-ºi pãs-

Trei “ºocuri” în optimile
de finalã ale Ligii Campionilor

Chiricheº vs.Tãtãruºanu,
în ºaisprezecimile Europa League

Turul e programat în 24/25 februa-
rie, iar returul în 17/18 martie 2015. Fi-
nala va avea loc în 6 iunie, pe Olympias-
tadion din capitala germanã, Berlin.

Dubla manºã se va disputa în 19/26 februa-
rie 2015. Ultimul act se va juca pe arena Naro-
dowy din Varºovia (Polonia), în data de 27 mai.

treze poziþia în faþa Austriei, singu-
ra þarã care o mai poate depãºi. Sal-
zburg are nevoie de minim o victo-
rie ºi un egal în primãvara euro-
peanã pentru ca Austria sã treacã
peste România în clasamentul ulti-
milor cinci ani, cel care se ia în
calcul pentru acordarea locurilor în
cupele europene.

1997, este ºi cioncnirea dintre
“Bãtrâna Doamnã” ºi vicecam-
pioana Germaniei. Atunci, Karl
Heinz Riedle, cel ce a oficiat
ieri tragerea la sorþi (în calita-
te de ambasador al finelei), cu
o dublã, pãstra trofeul în Ger-
mania, Borussia câºtigând cu
3-1 la Munchen. Oraº al cãrei
echipã, Bayern, i-a ieºit în cale
ªahtiorului lui Mircea Lucescu.

Altfel, ca ºi Barcelona, Real
Madrid va da peste echipa ce

a eliminat-o sezonul
trecut în acceaºi fazã,
Schalke, pe care a
zdrobit-o cu un 9-2 la
general. ªi, un fapt ex-
trem de interesant, Ar-
sene Wenger va reveni
dupã mai bine de douã
decenii pe Stade Louis
II, în Monaco – Arse-
nal. 7 ani a antrenat
francezul gruparea din
Principat, în perioada
’87 – ’94.

1. Norvegia 3 3 0 0 83-66 6p
2. Ungaria 3 2 0 1 75-69 4p
3. Spania 4 2 0 2 102-99 4p
4. Danemarca 3 1 1 1 78-75 3p
5. ROMÂNIA 4 1 1 2 89-96 3p
6. Polonia 3 0 0 3 64-86 0p

La închiderea ediþiei, în Grupa Principalã 1 a CE de handbal feminin: Spania – România 20-22 (14-9).
Cu detalii, în numãrul de mâine.

Partidele Polonia – Norvegia ºi Ungaria – Danemarca s-au disputat asearã.
Ultima rundã programeazã, mâine, jocurile: Polonia – România, Spania – Danemarca, Ungaria –

Norvegia.
Se calificã primele douã clasate, care se încruciºeazã cu repondentele lor din Grupa Principalã 2,

analizatã pe larg mai jos.
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Pagină realizată de COSMIN STAICU
sport

CSJ ŞTIINŢA  U CRAIOVA
în colaborare cu CS Universita-
tea Craiova face selecţie la toa-
te grupele de juniori începând
cu anul 2001. Selecţiile sunt per-
manente, antrenorii Centrului
de copii şi juniori putând fi gă-
siţi la stadionul Tineretului, în-
tre orele 9 - 10:30 şi 15:30 - 17.

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antre nor Ion Ciocan

(2001-2002) – tel. 0760 51 44 75
Antre nor Marian Bîcu

(2003-2004) – tel. 0785 21 66 88
Antrenor Alin Donose

(2005-2006) – tel. 0736 29 20 55
Profesor Nicolae Zamfir –

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

Într-o săptămână importantă
pentru echipa de baschet a Cra-
iovei, începută cu meciul din sea-
ra aceasta, din Macedonia, în
Balkan League, şi încheiată cu
derby-ul cu Steaua, ultimul aca-
să din 2014, la care ar trebui să
aibă loc şi obişnuita campanie de
donaţii, team-managerul Marius
Toma şi-a prezentat demisia. Re-
zultatele negative din ultima vre-

Centralul Sebastian
Colţescu a fost promovat
în categoria a 2-a (al
treilea eşalon al arbitrilor
europeni) de către Comisia
de Arbitri a UEFA, infor-
mează frf.ro, care a
anunţat şi lista oficială a
arbitrilor FIFA aprobată de
forul fotbalistic mondial.
„Este un nou pas înainte
făcut de arbitrajul din
România”, sună comunica-
tul CCA, după decizia luată
de forul european. Lista
arbitrilor FIFA îi cuprinde
pe: Marius Avram, Cristian
Balaj, Sebastian Colţescu,
Ovidiu Haţegan, Istvan
Kovacs, Radu Petrescu,
Alexandru Tudor. Arbitri
asistenţi: Ovidiu Artene,
Valentin Avram, Sebastian
Gheorghe, Radu Ghingu-
leac, Mircea Grigoriu,
Vasile Marinescu, Istvan
Nagy, Mircea Orbuleţ,
Octavian Şovre, Vladimir
Urzică.

Arbitrul craiovean Colţescu,
promovat de UEFA

Team-managerul SCMU Craiova a demisionat din cauza
situaţiei echipei, despre care spune că s-a agravat

în timp şi din diverse cauze

me au fost ultimele picături care
au umplut paharul răbdării lui
Toma, care a dezvăluit că încă
din vară a intenţionat să renun-
ţe. Motivele au fost legate de in-
trigile anumitor consilieri, care au
afectat bugetul pentru actualul
sezon rezervat echipei de bas-
chet. Toma este nemulţumit că
al doilea sport ca număr de su-
porteri în Bănie, după fotbal, nu

are un buget pe măsură, fiind pus
în comparaţie cu alte sporturi,
„care abia adună 200 de specta-
tori la meci”. Team-managerul a
ţinut să precizeze că doar prin
implicarea directă a primarului
Lia Olguţa Vasilescu a reuşit să
organizeze anumite acţiuni la ni-
vel naţional, dar şi să-l păstreze
la echipă pe Travis Bureau, un
jucă tor exponenţ ial pe ntru
SCMU Craiova. Toma spune că
este nevoie de un proiect con-
cret pentru echipele municipali-
tăţii, pentru ca măcar unele din-
tre ele să performeze. „În urma
rezultatelor din ultima vreme tre-
buia să plătească cineva nota şi
acela sunt eu. Nu suntem într-o
situaţie foarte bună, problemele
s-au agravat în timp. Este un
moment greu, dar şi un nou în-
ceput, acest proiect baschetba-
listic extraordinar pentru Craio-
va trebuie să continue. Un sin-
gur om m-a susţinut mereu, pri-
marul Lia Olguţa Vasilescu. De
altfel, dacă nu intervenea prima-
rul nu am fi putut să-l păstrăm
nici pe Travis Bureau. Am cre-

zut prea mult în forţele mele, tre-
buia să mă fi oprit în vară, atunci
când eram la echipa naţională,
acesta este cel mai mare regret.
În ultimii doi ani şi jumătate echi-
pa de baschet a devenit un vec-
tor pentru comunitate. Ne-am
obişnuit cu 2.500-3.000 de spec-
tatori, ne-am calificat în play-off
de fiecare dată. Am avut şi acţi-
uni naţionale, campionatul de
minibaschet şi All Star Game
2013. Baschetul şi-a câştigat
detaşat locul 2 în preferinţele
craiovenilor, după fotbal, aşa că
are nevoie de un buget corespun-
zător. Nu poţi compara bugetul
necesar baschetului cu cel alo-
cat altor sporturi de sală, aşa cum
nu poţi compara nici fotbalul cu
celelalte sporturi. Noi nu avem
200 de suporteri în sală, precum
la volei. Craiova alocă aproape
2 milioane de euro pentru spor-
turile de sală, procentual suntem
chiar peste Bucureşti, dar avem
prea mulţi copii la masă, ar tre-
bui ca doar 2-3 echipe să aibă
prioritate, trebuie stabilită o stra-
tegie în acest sens” s-a dezlăn-
ţuit Marius Toma într-o confe-
rinţă de presă.

Dezamăgit de jucători, mulţu-
mit de colaborarea cu Mandic

Cel care a condus baschetul
craiovean în ultimii ani s-a referit
şi la politica sa managerială, la
alegerile pe care le-a făcut şi la
atitudinea unor baschetbalişti.
Unii s-au comportat precum mer-
cenarii, alţii nici măcar acest lu-
cru nu-l fac în perioada actuală.

În schimb, Toma este extrem de
satisfăcut de antrenorul Andjelko
Mandic, pe care l-a încurajat să
rămână pentru a îndeplini obiec-
tivul echipei: calificarea în play-
off. „Jucătorii importanţi nu au
putut fi păstraţi cu bugetul alocat.
Drăguşin nu a acceptat contractul
pe care-l are Krstanovic, Căpu-
şan nu a acceptat cât are Şanta,
Kovac n-a vrut să semneze pe cât
are Vucurovic sau Sokk pe cât
are Otovic, iar Seals nici nu a vrut
să audă de un salariu pe care a
semnat Velickovic. E adevărat că
prestaţia unor jucători este mo-
destă, unii dintre ei nu sunt demni
să reprezinte Craiova. Oricum, nu
regret că am scăpat de cei care
în vară au mimat baschetul în
play-off. Deşi le-am oferit o pri-
mă de 1.000 de dolari pentru ca-
lificare, ei s-au lăsat călcaţi în pi-
cioare de Oradea, deşi putea câş-
tiga cel puţin cele două meciuri
de acasă pentru a juca decisivul.
Andjelko Mandic este cel mai
mare caracter, am vorbit cu el şi
l-am convins să rămână, alături
de staff-ul său, fiindcă el şi-a do-
rit să renunţe o dată cu mine.
Dacă se vor mai aduce doi jucă-
tori şi se va câştiga meciul cu Tim-
ba, echipa se poate califica fără
probleme în play-off, fiindcă are
8 meciuri acasă în retur” a spus
Marius Toma.

În seara aceasta, SCMU Cra-
iova joacă meciul din Balkan
League cu Kozuv Gevgelija, ma-
cedonenii care s-au impus la Cra-
iova în meciul tur, iar sâmbătă,
de la ora 19, în Polivalentă vine
Steaua.
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