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- Cât or fi de arzătoare discuţiile
în Parlament, Popescule, nu ne în-
călzesc iarna caloriferele.

Evreii craioveni
sărbătoresc
Hanuka

Comunitatea evreias că din  Cra-
iova es te astăzi în s ărbătoare.
Evreii celebrează Hanuka 5775,
unul d in t re cele mai importante
momente d in calendaru l iudaic.
Marea Sărbătoare a luminii s e va
desfăşura la  sinagoga din  st rada
„Horezu lu i” nr. 5, începând  cu  o ra
16.00. La even iment va participa
rabinu l ’ef al FCER. Sărbătoarea
de inaugurare – s au  sărbătoarea
Macabeilo r – se celebrează timp
de opt zile şi este cunos cută ş i ca
sărbătoarea luminilor. Ea a fos t in-
staurată de Iehuda Macabeul îm-
preună cu fraţii săi ş i s fatul bătrâ-
nilo r d in  Iudeea în  anul 165 î.e .n .,
ca s ă fie  p răznu ită în fiecare an,
cu  bucurie ş i veselie, în  amint irea
purificării Templului ş i a  s finţ irii
altaru lu i.

RADU ILICEANU

Profeţiile fără
anestezic ale
Orianei Fallaci

„Unul dintre autorii cei mai
citiţi şi iubiţi din lume ”, c um
a fost descrisă cu ocazia confe-
ririi titlului de doctor  în literatu-
ră de către Univers itatea Colum-
bia din Chic ago,  Oriana Fallaci
(1929-2009), ziaristă de excep-
ţie, ne-a lăsat, între altele, o car-
te monumentală,  „Mânia şi or-
goliul”, excelent tradusă ş i în
limba rom ână (Ed .  Corin t,
2011),  o vituperare încinsă, un
asalt devastator  împotriva peri-
c olului islamic .  Oarec um sur-
prinzător, Orianei Fallaci i s-a mai
tradus  la noi doar o singură car-
te „Dacă soarele moare ” („Se
il sole muore”),  de Editura „Da-
cia” din Cluj-Napoca, în 1981.

Rectorul Universităţii
din Craiova, prof. univ. dr.
Dan Claudiu Dănişor:
„În 2015
vom continua
să ne dezvoltăm
capacităţile
de cercetare”

Peste
38.000 de doljeni
suferă de diabet

Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară
(OCPI) Dolj îşi modernizea-
ză activitatea cu publicul.
De ieri, ghişeele au fost
înlocuite cu birouri de la
care funcţionarii preiau
cererile şi solicitările cetăţe-
nilor. Conceptul „open
space” – unul pe care de
obicei îl practică băncile –
va fi îmbunătăţit şi cu un
sistem de supraveghere
video, camerele urmând să
fie instalate şi ele până la
sfârşitul acestui an. Inaugu-
rarea noului spaţiu destinat
publicului a avut loc în
prezenţa prefectului de Dolj,
Sorin Răducan, care a
salutat iniţiativa cu atât mai
mult cu cât activitatea
instituţiei va fi intensă în
următoarele luni.
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Cabinetul Ponta 4 depune
jurãmântul astãzi de dimineaþã

Preºedintele Traian Bãsescu a
anunþat ieri cã învestirea Guver-
nului Ponta 4, care ar fi trebuit sã
aibã loc asearã la Palatul Cotroceni,
a fost amânatã pentru astãzi de di-
mineaþã, din cauza unor „inadver-
tenþe de program”. „Nu în seara
asta. Am convenit cu premierul sã
facem (ceremonia de învestire a
Guvernului — n.r.) mâine diminea-
þã la ora 9.00”, a precizat preºe-
dintele Traian Bãsescu, dupã în-
tâlnirea pe care a avut-o cu amba-
sadorii statelor membre ale Uniu-
nii Europene acreditaþi la Bucureºti.
Premierul Victor Ponta anunþase cã
marþi searã este programatã cere-
monia de învestiturã a noului Exe-
cutiv. Guvernul propus de Victor
Ponta a fost validat luni searã de
plenul comun al Camerei Deputa-
þilor ºi Senatului, cu 377 voturi
„pentru” ºi 134 „împotrivã”.

Constantin: Sectorul de carne,
primul în care vom reduce TVA

Ministrul Agriculturii, Daniel
Constantin, a declarat, ieri, la co-
misiile de agriculturã din Parla-
ment, cã sperã ca la jumãtatea anu-
lui 2015, în funcþie de încasãrile la
buget, sã se aplice mãsura privind
scãderea TVA la carne. „Noi am
promis, ºi noi ºi primul ministru
cã, dacã pe parcursul anului 2015
încasãrile vor permite, nu vom ezita
ºi primul sector în care vom redu-
ce TVA este sectorul de carne, nu
numai la carne, ci la tot lanþul de
producþie de piaþã care depãºeºte,
din cunoºtinþele mele, 3 miliarde
de euro, deci scãderea TVA de la
24 la 9% ar fi consistentã. Primul
ministru a spus cel târziu la înce-
putul lui 2016, asta nu înseamnã
cã, dacã la jumãtatea anului, înca-
sãrile o vor permite, nu vom ezita
sã facem aceastã reducere”, a afir-
mat Constantin, în cadrul discuþii-
lor pe marginea avizãrii bugetului
Ministerului Agriculturii, în comi-
siile de specialitate din Parlament.

Premierul Victor Ponta s-a aflat, ieri, la
Belgrad, unde a participat, împreunã cu
ministrul Administraþiei, Liviu Dragnea, la
cea de-a treia reuniune la nivel de prim-
miniºtri din Europa Centralã ºi de Est ºi
China, dupã cum a informat Guvernul.
“Prim-miniºtrii vor evalua, la summit-ul de
la Belgrad, stadiul implementãrii propune-
rilor de cooperare lansate cu un an în urmã
la Bucureºti, în cadrul «Liniilor Directoa-
re» pentru cooperarea între China ºi state-
le din Europa Centrala ºi de Est”, dupã cum
se preciza în comunicatul Cabinetului Pon-
ta. De asemenea, au fost abordate “moda-
litãþile de aprofundare, în continuare, a
cooperãrii în acest format, prin proiecte
concrete în domenii precum transporturi
ºi conectivitate, comerþ ºi investiþii, ener-
gie, finanþe, ºtiinþã ºi tehnologie, protecþia
mediului ºi schimburile inter-umane”, se
aratã în comunicat. Cu aceastã ocazie, Vic-
tor Ponta a avut întrevederi bilaterale cu
premierul chinez, Li Keqiang, cu prim-mi-
nistrul Serbiei, Aleksandar Vucic, ºi cu alþi ºefi
de guvern ai statelor participante.

Premierul chinez, Li Keqiang, a sosit încã de
luni la Belgrad, gata pentru cel de-al treilea sum-
mit economic anual cu prim-miniºtri din 16 þãri
ale Europei Centrale ºi de Est, regiune unde
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Beijingul doreºte sã îºi dezvolte prezenþa, dupã
cum relateazã AFP. “Sunt convins cã linii di-
rectoare ºi noile iniþiative pe care le vom pre-
zenta la summit (...) vor trasa calea viitoarei
noastre cooperãri”, a declarat Li Keqiang într-
un interviu acordat presei locale. Prim-minis-

trul chinez va discuta în special cu omo-
logii sãi ungar, Viktor Orban, ºi sârb, Alek-
sandar Vucic, în vederea semnãrii unui
acord pentru un proiect de construcþie a
unei cãi ferate de mare vitezã între Bel-
grad ºi Budapesta pânã în 2017. Beijin-
gul, care dispune de importante rezerve
valutare, este interesat în mod deosebit
de infrastructurã, sectorul energetic, agri-
culturã ºi de industrie. De asemenea, sum-
mitul va lua în discuþie schimburile co-
merciale dintre China ºi Europa Cen-
tralã ºi de Est, care sunt în creºtere, la 48
de miliarde de euro în 2014, cu 3,9 mili-
arde de euro mai mult decât în 2013.
Tema centralã a summitului ar urma sã
fie creºterea volumului investiþiilor, rãmas
sub nivelul aºteptãrilor afiºate la prece-
dentele summituri, din 2012, de la Varºo-
via, când China a promis linii de credit în
valoare totalã de 10 miliarde de euro, ºi
de la Bucureºti, din 2013. În marja sum-
mitului, Li Keqiang, primul ºef de guvern

chinez care viziteazã Serbia în ultimi 28 de ani,
va inaugura, joi, un pod peste Dunãre, cu o
lungime de 1,5 kilometri, a cãrui valoare se ri-
dicã la 136,5 milioane de euro. Este vorba de-
spre primul mare proiect de infrastructurã al
Beijingului în Europa.

Premierul Victor Ponta anunþã
cã a trimis o scrisoare cãtre recto-
ratul Universitãþii Bucureºti în care
notificã asupra faptului cã renunþã
la titlul de doctor în drept acordat
în anul 2003 de cãtre Universita-
tea Bucureºti. El aratã, într-un
mesaj postat pe Facebook, cã aces-
ta este un gest pe care trebuia sã îl
facã mai demult, încã din momen-
tul apariþiei acuzaþiilor publice cu
privire la teza sa de doctorat, dar
cã nu a fãcut acest lucru deoarece
s-a considerat de bunã credinþã în
argumentele sale la momentul apa-
riþiei contestãrii ºi nu a vrut sã
amestece planul pur profesional cu
cel politic. Ponta precizeazã însã
în acelaºi timp cã, dupã ce va pã-
rãsi viaþa politicã, îºi doreºte sã
iniþieze un nou demers doctoral,
„respectând toate standardele ºi
cerinþele de la acel moment”. Lu-
crarea de doctorat a premierului
Victor Ponta a fost subiectul unor
acuzaþii de plagiat. Drept rãspuns,
rectorul Universitãþii din Bucureºti,
Mircea Dumitru, a precizat ieri,
într-o scrisoare deschisã adresatã

Dispoziþiile referitoare la incompatibilitatea aleºilor ca reprezentanþi
în adunãrile societãþilor de interes local, constituþionale

Curtea Constituþionalã a Româ-
niei (CCR) a decis, ieri, cã artico-
lul din Legea 161/2003 în baza cã-
ruia ANI i-a declarat incompatibili
pe mai mulþi aleºi locali, între care
ºi preºedintele ales Klaus Iohannis,
fost primar al municipiului Sibiu,
este constituþional. Mai exact, CCR
considerã cã existã o incompatibi-
litate între calitatea de ales local ºi
funcþia de reprezentant în adunã-

rile generale ale societãþilor comer-
ciale de interes local. Astfel, jude-
cãtorii CCR au decis, cu majorita-
te de voturi, cã excepþia de ne-
constituþionalitate ridicatã în ca-
zul articolului 87 alineatul 1, litera
f) din Legea 161/2003 este neîn-
temeiatã. „Funcþia de primar ºi vi-
ceprimar, primar general ºi vice-
primar al municipiului Bucureºti,
preºedinte ºi vicepreºedinte al

consiliului judeþean este incompa-
tibilã cu (...) funcþia de reprezen-
tant al unitãþii administrativ-teri-
toriale în adunãrile generale ale
societãþilor comerciale de interes
local sau de reprezentant al statu-
lui în adunarea generalã a unei
societãþi comerciale de interes
naþional”, prevede articolul 87 ali-
neatul 1, litera f) din Legea 161/
2003. Decizia CCR este general

obligatorie ºi va fi publicatã în
Monitorul Oficial, urmând ca ju-
decãtorii constituþionali sã motiveze
hotãrârea. Dupã aceastã decizie,
procesele în care aleºii locali au
contestat rapoartele Agenþiei Naþi-
onale de Integritate prin care au fost
declaraþi incompatibili vor fi jude-
cate în continuare, urmând ca in-
stanþele sã decidã dacã aceste ra-
poarte vor fi sau nu anulate.

Ministrul Justiþiei, Robert Cazan-
ciuc, a declarat ieri, dupã avizarea
bugetului MJ în comisiile parlamen-
tare, cã existã un deficit de 10.000
de locuri în penitenciare, precizând
cã din resursele bugetare nu se poa-
te construi o nouã închisoare. „Existã
un deficit de peste 10.000 de locuri,
în momentul de faþã, în penitencia-
re, raportat la standardele în mate-
rie. O sã continuãm sã facem mici
investiþii în anumite penitenciare. Din
pãcate, locaþia în care se aflã un pe-
nitenciar, de cele mai multe ori nu

premierului Ponta, cã instituþia de
învãþãmânt superior va întreprin-
de „toate demersurile legale nece-
sare”. „Am primit scrisoarea dum-
neavoastrã prin care ne aduceþi la
cunoºtinþã cã aþi renunþat la titlul
de doctor în drept. Am apreciat
sinceritatea tonului din scrisoarea
dumneavoastrã ºi buna credinþã cu
care acum luaþi în considerarea
demersul UB ºi decizia Comisiei de
eticã din 2012. Suntem întru-totul
de acord cu aprecierile dumnea-
voastrã referitor la domeniul edu-
caþiei ca domeniu fundamental ºi
esenþial pentru viitorul nostru ca
societate europeanã”, a afirmat
Mircea Dumitru în scrisoare. „Cu
privire la renunþarea la titlul de doc-
tor în drept, ce v-a fost acordat în
2003, vã anunþãm cã Universita-
tea din Bucureºti va întreprinde
toate demersurile legale necesare,
în acord cu solicitarea dumnea-
voastrã”, a mai scris rectorul Uni-
versitãþii din Bucureºti. Scrisoa-
rea este „spre ºtiinþa” ministrului
Educaþiei ºi Cercetãrii, Sorin
Câmpeanu.

Victor Ponta renunþã
la titlul de doctor în drept

Cazanciuc: Peste 10.000 de locuri,
deficitul din penitenciare

permite extindere, nu permite creº-
terea capacitãþii de cazare ºi atunci
nu avem altã soluþie decât de a con-
strui «de la zero» penitenciare, care
se pot face în momentul de faþã pe
proprietatea ANP sau Ministerului
Justiþiei. E un efort bugetar foarte
mare”, a spus Cazanciuc. Ministrul
Justiþiei a adãugat cã, din discuþiile
cu partenerii britanici, americani,
francezi ºi spanioli, care au venit sã
ofere expertizã, costul construirii
unui penitenciar este de cel puþin 60-
80 de milioane de euro. „Nu o sã
putem sã susþinem din efortul naþi-
onal acest program de investiþie, de
aceea am fãcut apel la Comisia Eu-
ropeanã. O sã trimitem în scurt timp
o scrisoare comunã, împreunã cu
ministrul italian de Justiþie, cãtre cei-
lalþi colegi din Uniune, pentru a ni
se alãtura în acest demers, în ideea
de a avea o linie dedicatã infrastruc-
turii de penitenciare”, a completat
ministrul. Potrivit acestuia, în pre-
zent existã douã propuneri din par-
tea partenerilor americani ºi brita-
nici, pentru un parteneriat public-
privat în domeniul penitenciarelor.
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„Unul dintre autorii cei mai
citiţi şi iubiţi din lume”, cum a
fost descrisă cu ocazia conferirii
titlului de doctor  în literatură de
către Universitatea Columbia din
Chicago, Oriana Fallaci (1929-
2009), ziaris tă de excepţie, ne-a
lăsat, între altele, o c arte monu-
mentală, „Mânia şi orgoliul”,
excelent tradusă şi în limba ro-
mână (Ed. Corint, 2011), o vitu-
perare încinsă, un asalt devasta-
tor împotriva pericolului islamic.
Oarecum surprinzător,  Orianei
Fallaci i s -a mai tradus la noi doar
o s ingură carte „Dacă soare le
moare” („Se il sole muore”), de
Editura „Dac ia” din Cluj-Napoca,
în 1981. „Mânia şi orgoliul” (peste
un milion de exemplare în Italia
şi 500.000 de exemplare în tra-
ducere)  es te,  neîndoielnic,  o
scriere polemică şi apologetic ă la
adresa lumii islamice şi a fanatis-
mului care o domină în mare mă-
sură,  piedică insurmontabilă în
evoluţia spre zonele moderne de
civilizaţie. Autoarea creează emo-

MIRCEA CANŢĂR

Profeţiile fără anestezic
ale Orianei Fallaci

ţii nestăvilite, atinge unghiurile cele
mai ascunse ale conştiinţei noas-
tre,  agită pasiunile. Textul, insu-
flat de evenimentele din 11 sep-
tembrie 2001, este s incer, pate-
tic,  disperat. Despre fundamen-
talismul islamic astăzi ştim tot. Mai
mult decât trebuie. „Nu înţelegeţi,
nu vreţi să înţelegeţi că este în
desfăşurare o cruciadă în sens
invers? (n.r.  – din Orient spre
Occident) Un război religios, pe
care ei îl numesc jihad, războiul
sfânt. Nu înţelegeţi,  nu vreţi să
înţelegeţi că pentru ei Occiden-
tul este un lucru de cucerit, de pe-
depsit, de închinat în faţa isla-
mului”, ne avertiza marea ziaris-
tă. Care se arăta uimită de solida-
ritatea americanilor în lacrimi,
exprimată prin îmbrăţişarea albi-
lor cu negrii, a democraţilor cu
republicanii, ce împreună cântau
„God bless America”, antamând
deviza, de fapt o locuţiune latină,
„ex pluribus unum” (toţi ca unul).
Oceanul aces ta de emoţie sinceră
n-a durat... o veşnicie. Dovada

cea mai clară: maniera ambiguă
în care se comentează încă,  în
presă,  raportul Comisiei de Infor-
maţii din Senatul american, un
raport coordonat de senatorul
Dianne Feinstein, în care este acu-
zată Agenţia Centrală de Informa-
ţii (CIA) de acte de tortură, dez-
baterile de tot felul, inclusiv mo-
rale, depăşind frontierele ţării.
Drepturile fundamentale şi liber-
tăţile publice ale cetăţenilor nu tre-
buie sacrific ate în numele luptei
indispensabile contra terorismu-
lui. Aşa se clamează acum. La
Sydney, în Australia,  în urma ce-
lor  derulate luni,  la cafeneaua
Lindt, unde un jihadist de 49 de
ani a ţinut ostatice nu mai puţin
de 17 persoane, se gândeşte pro-
babil altfel. Asaltul forţelor de
poliţie s-a soldat cu victime. Se
admite că tehnicile de interogare
utilizate de CIA după 11 septem-
brie 2001, îndeosebi la Abou
Ghraib, în Irak, au fost în disto-
nanţă cu valorile fondatoare ale
SUA,  că tortura n-a facilitat nici-

odată obţinerea de informaţii fia-
bile, nici în timpul Inchiziţiei, nici
în timpul războiului din Algeria,
nici pe vremea khmerilor roşii în
Kambodgia,  nici în Chile, şi c hiar
a KGB-ului. Recenta reîncălzire a
supei închisorilor clandestine ale
CIA oferă loc de reflec ţie. Ne
aflăm la des tul timp după un ra-
port al Consiliului Europei, din
2006, ce menţiona numele unor
ţări europene în care CIA a avut
loc uri de detenţie ilegale. Toate
aces tea se ştiau.  La venirea sa la
Casa Albă, Barack Obama a con-
damnat utilizarea torturii, promi-
ţând redeschiderii unui nou c api-
tol al is toriei americane. Sună fru-
mos: lupta contra terorismului şi
protecţia drepturilor omului. De
fapt, două faţete ale aceleiaşi exi-
genţe: apărarea principiilor  demo-
cratice. Is toria se scrie însă alt-
fel. Filmul din care am reţinut o
replică monumentală a unuia din-
tre directorii agenţiei de securita-
te israeliană (Shin Beth) se c hea-
mă „Gatekeepers” („Cerberii”),

datează din 2012 şi aparţine regi-
zorului Dror Moreh. Intervievat,
aces ta spune aşa: „Morala? Ce
să caute morala în lupta contra
terorismului?”. Nu sună grozav.
Dar cam aşa stau luc rurile. Ori-
cum,  nu-i putem contrapune re-
plica lui George Washington, când
a fost întrebat cum trebuie trataţi
soldaţii englezi prizonieri în tim-
pul războiului de independenţă,
formulă cunoscută de toţi şc ola-
rii americani: „Trataţi-i cu respect
şi demnitate, pentru că pentru
aceste valori noi ne batem. Dacă
nu-i tratăm astfel, noi vom pier-
de v alorile morale ale luptei
noastre”. Oriana Fallaci îşi încheie
c artea as tfel: „Stop.  Ceea ce
aveam de spus am spus. Mânia şi
orgoliul mi-au comandat,  con-
ştiinţa curată şi vârsta mi-au per-
mis-o.  Acum basta.  Punct şi
gata”.  Ea înţelesese mai mult
decât noi.  Jihadiştii sunt gata să
moară din convingere, să se arun-
ce în aer pentru a distruge: Allah-
Akbar, Allah-Akbar!



4 / cuvântul libertãþii miercuri, 17 decembrie 2014evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Bãrbat decedat în incendiul
care i-a mistuit casa

Reprezentanþii Inspecto-
ratului pentru Situaþii de Ur-
genþã (ISU) Dolj au fost so-
licitaþi, luni seara, în comu-
na Drãgoteºti, pentru stin-
gerea unui incendiu izbuc-
nit la o locuinþã. Douã auto-
speciale ale Detaºamentului
2 Pompieri Craiova au fost
trimise la faþa locului, în sa-
tul Buzduc, în momentul
când au ajuns acolo pom-
pierii gãsind toatã casa în
flãcãri. Au reuºit într-un fi-
nal sã lichideze incendiul, însã, când au intrat în casã, pompierii
au descoperit o victimã, proprietarul locuinþei, în vârstã de 84 ani,
carbonizat. „În urma incendiului au ars interiorul casei ºi acoperi-
ºul acesteia pe o suprafaþã de aproximativ 40 mp ºi s-a degradat
mobilierul, dar ºi un aragaz, un televizor ºi un frigider. Cauza pro-
babilã a incendiului este un aparat electric de încãlzit defect, am-
plasat în locuinþã”, au precizat reprezentanþii ISU Dolj.

Razie rutierã pentru verificarea
stãrii tehnice a autovehiculelor

Poliþiºtii rutieri craioveni
împreunã cu reprezentanþii
Registrului Auto Român
(RAR) Dolj au acþionat, luni,
în municipiul Craiova, pe li-
nia verificãrii stãrii tehnice
a autovehiculelor. De ase-
menea, oamenii legii au avut
în vedere ºi conºtientizarea
pietonilor cu privire la ris-
curile la care se expun
atunci când traverseazã ne-
regulamentar strãzile. În ca-
drul acþiunii au fost consta-
tate ºi aplicate 161 sancþiuni contravenþionale în valoare totalã de
peste 22 000 lei. Dintre acestea, 47 amenzi au fost aplicate ºoferi-
lor care conduceau autovehicule ce prezentau defecþiuni tehnice,
iar alte 40 au fost aplicate unor pietoni care au traversat neregula-
mentar strada. Poliþiºtii au reþinut în vederea suspendãrii dreptului
de a conduce autovehicule pe drumurile trei permise de conduce-
re ºi au retras 14 certificate de înmatriculare. În cadrul acþiunii, a
fost depistat în trafic Ionuþ Vlaicu, de 23 de ani, din Craiova în
timp ce conducea un autoturism Opel, pe strada „Caracal”, având
inspecþia tehnicã periodicã expiratã din data de 19 noiembrie a.c.
Acesta a fost sancþionat contravenþional cu amendã în valoare de
810 lei, iar ca mãsurã complementarã i s-a reþinut certificatul de
înmatriculare, dupã cum a precizat inspector principal Alin Apos-
tol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Ungur prins cu bancnotã
falsã la vama Calafat

Potrivit reprezentanþilor
Serviciului Teritorial al Po-
liþiei de Frontierã Dolj, în
noaptea de luni spre marþi,
în jurul orei 1.00, poliþiºtii
de frontierã din cadrul
Punctului de Trecere a
Frontierei Calafat au fost se-
sizaþi de un controlor de tra-
fic din cadrul Agenþiei de
Control ºi Încasare Calafat
cu privire la faptul cã un cetãþean maghiar a încercat sã plãteascã
taxa de pod cu o bancnotã de 20 de euro falsã. În urma verificã-
rilor efectuate, s-a constatat cã persoana în cauzã este cetãþeanul
maghiar Laszlo S., în vârstã de 42 de ani, iar în urma examinãrii
bancnotei a reieºit cã aceasta nu prezintã elementele de siguranþã
ale uneia autentice. Bãrbatul a declarat cã nu avea cunoºtinþã de-
spre faptul cã bancnota era falsã ºi cã a primit-o ca rest în Bulga-
ria. „Bancnota au fost reþinute pe bazã de dovadã, iar în cauzã au
fost întocmite actele premergãtoare pentru sãvârºirea infracþiunii
tentativã de punere în circulaþie de valori falsificate”, a declarat
purtãtorul de cuvânt al STPF Dolj, comisar ºef Romicã Ivãnoiu.

Pe 15 octombrie a.c., în baza
ordonanþei de reþinere emise de pro-
curorul de caz din cadrul Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj,
erau introduºi în arestul IPJ Dolj
pentru 24 de ore agentul de poliþie
Viorel Constantin, de 42 de ani, de
la Postul de Poliþie Pieleºti, ºi Vasile
Cãrãmidã, de 41 de ani, persoanã
fãrã calitate specialã, acuzaþi de luare
de mitã, complicitate la luare de
mitã, abuz în serviciu, fals intelec-
tual ºi mãrturie mincinoasã. Anche-
tarea celor doi fusese demaratã încã
de anul trecut, de ofiþerii Serviciu-
lui Judeþean Anticorupþie Dolj ºi pro-
curorul desemnat din cadrul Par-
chetului de pe lângã Tribunalului
Dolj, în urma denunþului unui bãr-
bat care beneficiase de ajutorul ce-
lor doi, dar care se sãturase sã i se
tot cearã bani.

Potrivit rechizitoriului întocmit în
cauzã de procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, din pro-
bele administrate a rezultat cã fãp-
tuitorul Cãrãmidã Vasile, din Pleni-
þa, a intervenit pe lângã agentul de
poliþie Viorel Constantin,
pentru ca acesta sã-ºi încal-
ce obligaþiile de serviciu, în
sensul de a nu angaja rãs-
punderea penalã a lui Tudor
Dan Barbu, cercetat de
agentul de poliþie pentru co-
miterea infracþiunii de furt
de combustibil. Barbu sus-
trãsese motorinã de la fir-
ma Miltiv, la care era anga-
jat, Constantin Viorel, agent
de poliþie în cadrul Postului
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Un agent de la Postul de Poliþie Pieleºti a fost trimis în
judecatã, în stare de arest la domiciliu, pentru sãvârºirea
infracþiunilor de abuz în serviciu, instigare la mãrturie
mincinoasã, fals intelectual ºi uz de fals. În acelaºi dosar
este judecat un alt bãrbat, tot arestat la domiciliu, pentru
trafic de influenþã, complicitate la abuz în serviciu ºi
mãrturie mincinoasã. Cei doi sunt acuzaþi cã, în schimbul
unor sume de bani, au „aranjat” dosarul unui bãrbat cerce-
tat pentru furt de combustibil, poliþistul învãþându-i ce sã
facã ºi ataºând la dosar declaraþii ºi acte false, astfel cã, la
final, a propus în dosar neînceperea urmãririi penale. ªi
toate astea pentru 600 de lei...

de Poliþie Pieleºti, întocmise pe nu-
mele sãu dosar penal pentru comi-
terea infracþiunii de furt ºi chiar în-
registrase dosarul la Parchetul de
pe lângã Judecãtoria Craiova, dar
când l-a abordat Cãrãmidã, care i-a
spus cã hoþul este dispus sã plã-
teascã pentru a scãpa de dosar, n-a
stat prea mult pe gânduri ºi s-a apu-
cat de „fabricat” probe.
A pus la dosar probe
ºi declaraþii false

I-a trimis pe Vasile Cãrãmidã ºi
pe Tudor Dan Barbu, împreunã cu
un martor, la staþia PECO Euroge-
netic Balº, de unde au procurat un
bon de motorinã echivalent canti-
tãþii sustrase de fãptuitor pentru a
fi depus la dosarul cauzei. Mai
mult, l-a învãþat pe Cãrãmidã sã
declare în mod mincinos cã fãp-
tuitorul a cumpãrat motorina pen-
tru el, primind ºi suma de bani ne-
cesarã. Pe baza demersurilor de
mai sus, prin referatul din
27.03.2013 agentul de poliþie Con-
stantin Viorel a propus neîncepe-

rea urmãririi penale, soluþia fiind
însuºitã de cãtre procurorul din
cadrul Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova care a dispus
neînceperea urmãririi penale faþã
de Barbu Tudor Dan prin rezoluþia
nr. 13622/P/2012 din 07.05.2013

Pentru obþinerea unei soluþii fa-
vorabile, denunþãtorul (n.r. – Bar-
bu) a dat, prin intermediul lui Cã-
rãmidã Vasile, la solicitarea aces-
tuia, suma totalã de 700 lei, repre-
zentând salariul sãu pe o lunã, din
care, Cãrãmidã Vasile a reþinut pen-
tru sine suma de 100 lei, înmânân-
du-i poliþistului suma de 600 lei,
pentru rezolvarea favorabilã a ca-
uzei penale. De asemenea, poliþis-
tul ºi-a însuºit ºi cantitatea de 40
litri motorinã pe care a ridicat-o
de la Barbu Tudor Dan cu ocazia
constatãrii infracþiunii, combusti-
bil ce trebuia sã fie restituit cãtre
S.C. Mitliv S.R.L. Craiova, preju-
diciatã prin infracþiunea constata-
tã, întocmind în fals dovezi de ri-
dicare/restituire cãtre martorul de-
nunþãtor Barbu Tudor Dan, se aratã
în rechizitoriul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj.

Potrivit anchetatorilor, faptele
comise de agentul de poliþie Con-
stantin Viorel ºi Cãrãmidã Vasile,
prin care s-a realizat favorizarea
fãptuitorului, sunt de un pericol
social extrem de ridicat, motiv pen-
tru care s-a luat mãsura reþinerii
lor pe 24 de ore.

Dupã ce poliþistul ºi cel care l-a
ajutat au petrecut o noapte în ares-
tul IPJ Dolj, pe 16 octombrie ju-

decãtorii de la Tribunalul
Dolj au respins propunerea
Parchetului de arestare pre-
ventivã a inculpaþilor, dis-
punând faþã de ei mãsura
arestului la domiciliu. Luna
trecutã Vasile Cãrãmidã ºi
Viorel Constantin au fost
trimiºi în judecatã, în sta-
re de arest la domiciliu, ur-
mãtorul termen al proce-
sului fiind stabilit pentru 18
decembrie a.c.



cuvântul libertãþii / 5miercuri, 17 decembrie 2014
actualitate

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES

GEORGE POPESCU Ponta ºi schimbarea aºteptatãPonta ºi schimbarea aºteptatãPonta ºi schimbarea aºteptatãPonta ºi schimbarea aºteptatãPonta ºi schimbarea aºteptatã
Ca sportul ºi ca orice altã activitate

umanã pusã în slujba celorlalþi, ºi politica
este un act profund social: oricâtã deter-
minare individualã s-ar cere – ºi s-ar cu-
veni – ea începe ºi sfârºeºte întro-echipã,
fie aceasta o formaþiune, redusã numeric
într-un context dat, fie un partid mare, de
masã. Personalizãrile nu-ºi prea au locul
în ceea ce o priveºte ºi atunci când ele se
produc, intervine implacabil sentinþa Is-
toriei cu amendamente drastice, aruncând
peste bord avortonii ieºiþi din violarea or-
dinii, spre a spune astfel, naturale. S-a
întâmplat cu mari partide de stânga, în
arealul comunismului redus la mistificãri
leninist-staliniste, ca ºi cu unele de dreap-
ta, eºuate în molozul criminal-mistifica-
tor hitlerian. La fel avea sã se întâmple ºi
în România lui Ceauºescu, el însuºi dera-
iat, dupã doar câþiva ani de efort ordona-
tor, într-o auto-competiþie de mitizare con-
taminatã ºi contaminantã, sfârºind, dra-
matic, sub lovitura în parte i-legalã a unor
gloanþe decise la ordin.

Scrutinul prezidenþial pe care l-a pier-
dut Victor Ponta în favoarea unui compe-
titor în bunã parte „improvizat”, Klaus Jo-

hannis, nu doar cã n-a fãcut excepþie de
la adevãrul axiomatic mai sus enunþat, ci
l-a confirmat cu asupra de mãsurã. Cu o
disociere, în contextul dat, ce-l particula-
rizeazã: înfrângerea tânãrului candidat al
stângii e substanþial în seama echipei, fie
aceasta cea abilitatã scopului electoral ca
atare, fie cea a unei mase de militanþi pe
care niºte „diriginþi” euforici i-a condus
pe un drum înfundat. De cealaltã parte,
victoria nu s-a datorat aproape deloc „echi-
pei” – nici celei de consilieri ºi nici unui
activ, în general disipat bezmeticã prin
coclaurile campaniei -, ci a devenit, ca într-
un scurt-circuit, prin recul, cealaltã faþã a
înfrângerii adversarului.

Nu propun aici vreo altã analizã a ale-
gerilor ce vor face, cu siguranþã, obiectul
multor pagini ale istoriografiei de mâine,
de la noi ºi de aiurea. Notând doar cã toc-
mai particularitãþile lor se oferã ca un punct
de referinþã, chiar dacã întru nimic prefi-
gurat, prezis, anticipat etc., mandatul vii-
torului preºedinte rãmâne sub marca im-
previzibilului ºi, poate chiar, al necunos-
cutului, ca un fel de probã ori de test ce
nu-l mai vizeazã doar pe Johannis ci cum-

va întregul spectru politic autohton. ªi
probabil pe noi toþi.

Cât îl priveºte pe Victor Ponta, premi-
sele carierei sale politice rãmân, în opi-
nia mea, nu doar promiþãtoare, ci cu un
suport de certitudine la care au contri-
buit masiv ºi neaºteptat tocmai circum-
stanþele înfrângerii. Dupã eroarea – ex-
plicabilã prin acelaºi mecanism al slãbi-
ciunilor „echipei” – plecãrii intempestive
în Dubai, Victor Ponta a marcat, pas cu
pas, act dupã act, o transformare radi-
calã, printr-o tonicã repoziþionare faþã de
sine, de partid ºi de societate, marcând o
realã redeºteptare la o realitate al cãrei
impact îi fusese retras. Ori ascuns. Nu e
nici pe departe, aºa cum continuã sã
trâmbiþeze cu elanuri maligne armate de
sinecuriºti închipuiþi profetici, un reziduu;
dimpotrivã, de circa zece zile, prin asu-
mãrile decise ºi neaºteptate, prin disocie-
rile în imediata vecinãtate ºi prin impac-
tul cu realitãþile sociale în act, Victor
Ponta îmi dã impresia cã abia acum îºi
face cu adevãrat intrarea în politicã.

Ultima sa loviturã – pe care mãrturi-
sesc cã o aºteptam mai demult – e cea de

ieri, prin  renunþarea la titlul de doctor în
drept; nu ºtiu câtã îndreptãþire a existat în
acuzele ce i-au fost administrare dincolo
ºi dincoace de cercuri specializate; mai
mult, ca unul dezgustat de felul în care s-
au câºtigat titlurile de doctori în sistemul
nostru universitar pânã la instituirea unei
veritabile „industrii”, am suspectat mai
curând un deficit de superficialitate decât
reaua intenþie în cazul în speþã. Ceea ce,
fireºte, ne este ºi nici poate fi o scuzã.

Gestul acesta de ieri – ºi care cu sigu-
ranþã nu va fi ultimul – indicã o metamor-
fozã a lui Victor Ponta pe cât de neaºtep-
tatã de cãtre mulþi, pe atât de promiþãtoa-
re în perspectiva unei asanãri a politicii
autohtone, pe care realitãþile prezentului
plin de atâtea insidii o impun. ªi nu doar
pentru politicianul Ponta, nici doar pentru
formaþiunea sa, încã în mare degringola-
dã ºi în forfota unor transformãri cu nu
puþine victime, ci pentru toate ºi pentru
toþi. Mai bine mai târziu, se spune, decât
niciodatã. ªi târziul, aici, e pasabil, sper,
doar în destinul actualului premier, fiind-
cã, în politicã, se ºtie, niciodatã nu e…
niciodatã.

Diabetul zaharat rãmâne
una dintre cele mai mari
probleme de sãnãtate ale
secolului XXI. Nici o þarã, fie
ea sãracã sau bogatã, nu este
imunã la aceastã afecþiune. În
întreaga lume trãiesc cu
diabet 387 de milioane de
adulþi ºi 500 de mii de copii.
Practic, la fiecare zece
secunde sunt diagnosticate
trei cazuri noi, iar la fiecare
ºapte secunde o persoanã
moare din cauza acestei boli.
Anual sunt descoperite 10
milioane de cazuri noi, iar 5
milioane de pacienþi pierd
lupta cu aceastã afecþiune.

Diabetul este principala
cauzã de orbire, principala
cauzã de hemodializã în boala
cronicã de rinichi ºi cauza
principalã de amputaþii non-
accident. Aproximativ douã
milioane de români trãiesc cu
diabet zaharat ºi alte peste trei
milioane de persoane au
prediabet, aratã rezultatele
studiului epidemiologic PRE-
DATORR, anunþate în 2014.
Numai în România, potrivit
unui studiu, din cauza diabe-
tului se amputeazã în fiecare
zi 62 de picioare. În ceea ce

În ultimii ani, diabetul a devenit una
din bolile „cap de listã” ºi în judeþul Dolj,
unde peste 38.000 de persoane au fost di-
agnosticate cu aceastã afecþiune. Îngrijo-
rãtor este cã, deºi peste jumãtate din ca-
zurile de diabet zaharat de tip 2 pot fi pre-
venite prin adoptarea unui stil de viaþã

sãnãtos, aceastã afecþiune continuã sã fie
printre cele mai invalidante ºi costisitoa-
re boli. Potrivit specialiºtilor în diabet
zaharat, nutriþie ºi boli metabolice, ad-
optarea unei diete variate ºi echilibrate
caloric poate þine la distanþã aceastã afec-
þiune complexã.

priveºte numãrul de bolnavi
din Dolj, acesta s-a dublat faþã
de anul 2002, când se înregis-
trau aproximativ 17.000 de
persoane cu diabet.

Doar 30%
din populaþia
României are
o greutate normalã

Fiindcã suntem în perioada
sãrbãtorilor de iarnã, medicii
diabetologi au lansat, ieri, cu
ocazia unei dezbateri ce a avut
loc la Craiova,  ºi un avertis-
ment cu privire la mesele de
Crãciun ºi Anul Nou: populaþia
nu trebuie sã abuzeze de
alimentele bogate în calorii,
grãsimi saturate (animale) sau
zaharuri. În schimb, se reco-
mandã o alimentaþie bogatã în
legume, fructe proaspete,
cereale integrale, peºte, nuci ºi
arahide care ajutã atât la
atingerea sau menþinerea unei
greutãþi sãnãtoase, precum ºi
la prevenirea diabetului zaharat
ºi a complicaþiilor asociate
acestuia. Potrivit specialiºtilor,
34,6% din populaþie este
supraponderalã, iar 31,4%
suferã de obezitate, una din

principalele cauze ale diabetu-
lui. Practic, doar 30% din
populaþia României are o
greutate normalã.

 „Sãnãtatea
se cunoaºte
de dimineaþã!”

Importanþa adoptãrii unei
alimentaþii sãnãtoase pe
perioada sãrbãtorilor de iarnã
a fost dezbãtutã de specialiºtii
din cadrul Centrului Clinic de
Diabet, Nutriþie ºi Boli Meta-
bolice Craiova în cadrul
proiectului „Sãnãtatea se
cunoaºte de dimineaþã!”.
Iniþiativa se desfãºoarã în 11
centre de diabet din România

ºi se aliniazã la recomandãrile
IDF legate de Ziua Mondialã
de Luptã împotriva Diabetului
2014. Proiectul „Sãnãtatea se
cunoaºte de dimineaþã!”,
ediþia Craiova, este o iniþiativã
a Centrului Clinic de Diabet,
Nutriþie ºi Boli Metabolice
Craiova.

„Alegerile sãnãtoase legate
de alimentaþie trebuie sã facã
parte din viaþa noastrã cotidia-
nã, îndeosebi în perioada
sãrbãtorilor. ªtim cu toþii cã
noi, românii, obiºnuim sã
abuzãm în vacanþa de iarnã de
preparatele din carne de porc,
de dulciuri ºi bãuturi alcooli-
ce. Mai ºtim ºi cã în aceastã
perioadã se gãteºte mult ºi

toatã lumea se pregãteºte de
zor pentru masa de Crãciun,
deci tentaþiile alimentare sunt
extrem de mari. Cu toate
acestea, nu trebuie sã uitãm
sã fim moderaþi când vine
vorba de preparatele pe care
le consumãm, pentru a evita
tradiþionalele vizite la departa-
mentele de urgenþã produse de
excesele culinare”, a declarat
prof. univ. dr. Maria Moþa,
preºedintele Societãþii Române
de Diabet, Nutriþie ºi Boli
Metabolice ºi ºeful Centrului
Clinic de Diabet, Nutriþie ºi
Boli Metabolice Craiova.

Pentru tratamentul ºi
managementul diabetului,
bolnavii trebuie sã ia decizii
importante toatã viaþa: sã îºi
mãsoare zilnic nivelul glice-
miei, sã ia medicamente, sã
facã exerciþii fizice cu regula-
ritate, sã îºi ajusteze dieta ºi
sã îºi schimbe obiceiurile
alimentare. Mai mult, bolnavii
diabetici trebuie sã facã faþã
tuturor complicaþilor bolii,
prin importante ajustãri în
plan psihologic. Rezultatele se
bazeazã în mare parte pe
deciziile luate, de aceea este
foarte important ca aceºti
bolnavi sã fie bine instruiþi în
legãturã cu boala lor, iar
nevoile fiecãruia sã poatã fi
ajustate de personal medical
specializat.
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Rectorul Universităţii din Craio-
va, prof. univ. dr. Dan Claudiu Dăni-
şor, a precizat la întâlnirea cu jurna-
liştii că numărul universităţilor este
mult prea mare comparativ cu popu-
laţia ţării, care este în scădere. „Vor-
bim de 49 de universităţi de stat şi
vreo alte 35 universităţi private. Un
sistem de învăţământ foarte stufos,

care nu răspunde unei cerinţe reale.
De aceea lucrurile merg cum merg,
populaţia şcolară este într-o scădere
dramatică, mulţi nu mai vor să facă
studii superioare, ci optează pentru
studii profes ionale s au  pleacă în
străinătate, fiind  convinşi că acolo
învăţământul este mai de calitate, dar
e doar părerea lor. Există o anumită
impresie creată de către politicienii
care au condus destinele învăţămân-
tului românesc în ultimii ani, că învă-
ţământul românesc este mai slab de-
cât învăţământul din alte ţări. Şi în
acest context, Universitatea din Cra-
iova vă mulţumeşte că aţi înţeles care
este contextul şi aţi reflectat pozitiv
cele mai multe activităţi pe care Uni-
versitatea le-a desfăşurat  în acest
an”, a spus prof. univ. dr. Dan Clau-
diu Dănişor.
„Noi încercăm să oferim
acele specializări pe care
practica le aşteaptă”

Rectorul Universităţii a subliniat
faptul că întreaga conducerea a me-
diului academic din Craiova încearcă
să dezvolte cât mai bine un învăţă-
mânt de bună calitate, oportunităţi
diverse şi condiţii de studii la nivel
european. Totodată, prof. univ. dr.
Dan Claudiu Dănişor a vorbit şi de-
spre o  corelare a specializărilor cu
cerinţa pieţei muncii, care parcă se
schimbă cam des faţă de modul în
care Universitatea reuşeşte să scoa-
tă specialişti, ingineri profesionişti.
A vorbit şi despre programele cu fi-
nanţare europeană, precum şi despre
planul de modernizare a infrastruc-
turii de cercetare. „Noi încercăm să

Rectorul Universităţii din Craiova, prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor:
Pagină realizată de MARGA BULUGEAN

Conducerea Universităţii din Craiova
a dorit ca la finele acestui an să aibă o
întâlnire cu jurnaliştii din Craiova pen-
tru a prezenta câteva din proiectele fina-
lizate, dar şi pentru a marca ceea ce do-
reşte să facă în anul viitor. Cercetarea
ştiinţifică pare să fie direcţia pe care va
merge mediul academic din Craiova în

anii următori, activitatea didactică fiind
la fel de importantă, dar are o legătură
strânsă cu schimbarea demografică a po-
pulaţiei şcolare. Prof. univ. dr. Dan Clau-
diu Dănişor a mulţumit cu această ocazie
jurnaliştilor pentru modul în care au re-
flectat cu obiectivitate toate activităţile
Universităţii din Craiova.
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oferim acele specializări pe care prac-
tica le aşteaptă. Se spune întotdeau-
na despre învăţământul românesc că
dă diplome dar nu este conectat cu
cerin ţele de pe piaţa muncii. Noi
avem până în acest moment 11 pro-
grame finanţate de Uniunea Europea-
nă, prin Programul de Dezvoltare a
Resurselor Umane, 11 programe care

finanţează practica studenţilor noştri,
aproape toţi studenţii Universităţii
sunt implicaţi într-unul dintre aceste
programe. Pro iectele de pract ică,
proiectele de burse doctorale şi post-
doctorale însumează 5 milioane de
euro pentru un an şi jumătate. De când
am început fiinţarea lor, atât au mai
rămas din  exerciţiul financiar 2007-
2013, prelungit până în 2015. Am în-
cercat să conectăm Universitatea cu
cerinţele pieţei muncii. Acum care
este rezultatul e greu de estimat pen-
tru că vedeţi cum se comportă la noi
piaţa muncii. Nouă ni se cere să pre-
gătim ingineri pe o anumită speciali-
tate, dar nouă ne ia cinci ani să-i pre-
gătim şi când termină studentul fa-
cultatea, angajatorul vrea alt inginer.
Practic şi ei trebuie să aibă o proiec-
ţie pe o perioadă mai lungă, eu am
discutat cu multe firme mari, la toate
forumurile economice la care am luat
parte, când am discutat despre polii
de competitivitate şi de fiecare dată
le-am spus că trebuie împreună să
facă o strategie de personal pe ter-
men mediu, pentru  că altfel noi nu
suntem capabili să le oferim forţa de
muncă pe care şi-o doresc dacă ei
schimbă cerinţa la fiecare t rei luni.
Practic, ei trebuie neapărat să facă
un plan de dezvoltare pentru ca noi
să putem să răspundem în timpul util,
necesar, pentru a construi un spe-
cialist . Nu poţi să-l construieşti în
jumătate de an. S-au mai făcut prin
anii 1950, la Şcoala de Partid, un curs
de 6 luni şi îi scotea judecători. Nu
trebuie s ă ne întoarcem acolo. Iar
Universitatea încearcă. Acum că reu-
şeş te sau nu să răs pundă tutu ror
cerinţelor, rămâne să judece istoria

sau dumneavoastră”, a sub liniat
rectorul Universităţii.
Universitatea din Craiova,
vector de educaţie al regiunii

Universitatea din Craiova este a
6-a din ţară ca număr de studenţi şi
este a 4-a universitate ca număr de
studenţi care plătesc taxe pentru a
face studii la Craiova. Prof. univ. dr.
Dan Claudiu Dănişor a subliniat că
Universitatea din Craiova se strădu-
ieşte să fie un vector de educaţie al
regiunii şi speră că reuşeşte. „Acest
indicator este important pentru a în-
ţelege calitatea universităţii, pentru
că aceşti studenţi preferă să plăteas-
că taxe aici decât să studieze la alte
universităţi pe bugetul de stat. Uni-
versitatea a încercat să-şi dezvolte
infrastructura, infrastructura de cer-
cetare, în primul rând. Mă refer la ca-
zare şi masă pentru studenţi şi apoi
infrastructura de învăţământ. Cum
ştiţi deja avem un proiect foarte mare
pentru realizarea unei infrastructuri
de cercetare inginerie aplicată pro-
iectul va fi finalizat în luna martie 2015.
Clădirea acelui Centru de Cercetări
Integrat este deja finalizată, aparatu-
ra care va servi cercetărilor şi care
costă aproximativ 12 milioane de euro
este aproape în totalitate contracta-
tă pentru a dota laboratoarele. Con-
tinuăm cu un proiect care beneficia-
ză de o finanţare europeană de apro-
ximativ 8 milioane de euro, pentru a
realiza un Centru de Cercetări pentru
Facultatea de Mecanică. Este vorba

de o clădire de laboratoare pentru li-
cenţe şi master şi de cercetare, care
însumează  4600 de metri pătraţi. Pe
lângă această investiţie în infrastruc-
tura de cercetare se investeşte şi într-
un cămin pentru studenţi - Căminul nr
8, care va fi modernizat. Se investeşte
şi în spaţiile de învăţământ ale Facul-
tăţii de Mecanică. Se construieşte o
Aulă a acestei Facultăţi pentru ca stu-
denţii să beneficieze de condiţii la stan-
darde europene”, susţine recto rul
Universităţii din Craiova.

„A investi în infrastructură
înseamnă a crea
posturi de cercetători”

Ca proiect de viitor, Universitatea
va merge în aceeaşi direcţie, de încu-
rajare a capacităţilor ei de cercetare.
„În primul rând, pentru că noi consi-
derăm, şi Senatul a aprobat această
politică, eu personal consider că e
mult mai bine să ne dezvoltăm capa-
cităţile de cercetare, decât să atragem
studenţi în număr foarte mare, având
în vedere structura demografică a
României şi evoluţia apetitului elevi-
lor pentru studii universitare, cred că
e mai important să ne axăm pe viitor
mai mult pe cercetare decât pe activi-
tatea didactică, dar fără o neglijăm
desigur, pe aceasta. Estimăm că în
exerciţiul financiar următor al Uniu-
nii Europene, având în vedere creş-
terea bugetului pentru cercetare,
Universitatea din Craiova va atrage
dublu sumelor pe care a reuşit să le
atragă în exerciţiul financiar 2007-
2013. A investi în infrastructură în-
seamnă a crea posturi de cercetători
la Universitate, tinerii noştri colabo-
ratori vor putea să se axeze în acest
fel mai mult pe activitatea de cerceta-
re, grevaţi de activitatea directă cu
studenţii”, susţine prof. univ. dr. Dan
Claudiu Dănişor.
Se va înfiinţa un liceu industrial
în limba franceză

Un alt proiect în care se va impli-
ca Universitatea din Craiova este un

proiect  ce constă în a înfiinţa un li-
ceu  indus trial în limba franceză la
Craiova, s ub egida Universităţii în
colaborare cu Agenţ ia Universita-
ră a Francofoniei (AUF). „Am avut
deja o întâlnire de lucru cu directo-
ru l Biroului pent ru Europa Centra-
lă şi Orien tală al AIF şi am căzut de
acord  asupra acestei idei în p rinci-
piu  şi am avut întâlniri şi cu repre-
zen tanţ ii Ambas adelor francofone.
AUF a avut  deja contacte cu Am-
basadele Franţei, Belg iei, Elveţiei şi

Canada la Bucureşti. Universitatea
vrea în felul aces ta să creas că n i-
velu l învăţământului preunivers itar
din zonă, implicându-se direct în
acest  tip de învăţământ”, a  spus
rectorul Universităţii.
Urmează Craiova...

Conducerea Universităţii conside-
ră că implicarea mediului academic în
acest proiect de realizare a unui liceu
in ternaţional va plasa Craiova pe
harta acestor instituţii de învăţământ
preuniversitar internaţionale în Ro-
mânia. „Bucureştiul are un astfel de
învăţământ. De asemenea şi Iaşul,
Clujul, Sibiul şi Timişoara. Craiova nu
are un astfel de liceu. A avut la un
moment dat în istoria sa un liceu cu
predare în limba franceză. Este vorba
de Liceul Elena Cuza, acum nu mai
are şi Universitatea vrea să constru-
iască un astfel de liceu în colaborare
cu AUF şi Ambasada ţărilor franco-
fone. Deocamdată ne gândim la un
liceu francofon. Apoi mai vedem
dacă putem să facem ceva similar şi
în limba engleză într-o perioadă ur-
mătoare. Cred că trebuie să trecem
printr-un proces major de reaşezare,
la nivelul învăţământu lui superior
având în vedere ceea ce vă spuneam
mai devreme şi anume scăderea po-
pulaţiei şcolare. Avem în clasa a IX-
a, anul acesta cam jumătate din câţi
elevi au absolvit anii trecuţi liceu, un
anumit val de scădere a cererilor pen-
tru învăţământul universitar va veni
probab il peste patru ani, de aceea
Universitatea trebuie să insiste pe
programele de cercetare ştiinţifică. Şi
vă asigur atât pe dumneavoastră, cât
şi întreaga comunitate, că Universi-
tatea din Craiova este pregătită să
facă aceste schimbări pentru a face
faţă noilor cerinţe de pe piaţa muncii
şi noilor schimbări demografice”, a
precizat prof. univ. dr. Dan Claudiu
Dănişor.
„Este foarte important
să ne implicăm!”

Pe de altă parte, Universitatea
participă şi la Programul „Adoptă un
liceu”, împreună cu câteva întreprin-
deri mari din zonă, contribuind astfel
la  retehnolog izarea ş i optimizarea
ofertei educaţionale a Liceului Auto.
„Având nevoie de personal în acest
domeniu, în Craiova, prezenţa unor
mari producători de automobile, pre-
zenţa unor producători de compo-
nente pentru autoturisme, prezenţa
unor firme care produc înaltă tehno-
logie în acest domeniu, cred că este
foarte important ca noi să ne impli-
căm şi în învăţământul preuniversi-
tar şi să punem la dispoziţia şi experi-
enţa cadrelor noastre didactice şi la-
boratoarele Universităţii. Laboratoa-
re care vor fi din ce în mai bine dotate
prin programele cu finanţare naţio-
nală şi europene”, a subliniat recto-
rul Universităţii.
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OCPI Dolj îşi modernizează activitatea cu publicul
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobi-

liară (OCPI) Dolj îş i modernize ază activita-
te a cu publicul. De ie ri, ghişe ele au fost în-
locuite cu birouri de la care funcţionarii pre-
iau ce re rile şi s olicitările ce tăţe nilor. Con-

Ghişeele au fos t înlocuite cu
birouri desc hise, după modelul
practicat în ins tituţiile bancare,
pentru a se evita aglomeraţia,  a
spus directorul OCPI Dolj, Mihai
Cilibiu, la inaugurarea noului spa-
ţiu „open space”. „Înainte de a face
acest open space, aveam un ghi-
şeu şi pe o distanţă de trei metri
pătraţi se înghesuiau câteodată şi
40-50 de persoane. Am adoptat
acest model, pe care l-am văzut în
instituţii bancare şi instituţii publi-
ce, tocmai pentru a mări spaţiul de
deschidere către cetăţeni şi a oferi
petenţilor posibilitatea să se simtă
confortabili. Avem canapele, scaune

ce ptul „ope n space ” – unul pe  care  de obi-
ce i îl practică băncile – va fi îmbunătăţit şi
cu un siste m de  s upraveghe re  vide o, came-
re le  urmând s ă fie ins talate  ş i e le  până la
sfârşitul ace stui an.

noi care asigură liniştea şi odihna
cetăţenilor până ajung până la ope-
ratorul nostru de la birou”, a de-
clarat Cilibiu.

OCPI Dolj,
o instituţie foarte solicitantă
Inaugurarea noului spaţiu desti-

nat publicului a avut loc în prezen-
ţa prefectului de Dolj, Sorin Rădu-
can, care a salutat iniţiativa cu atât
mai mult cu cât activitatea institu-
ţiei va fi intensă în următoarele luni.
„Constat cu bucurie că un direc-
tor tânăr se preocupă de îmbună-
tăţirea calităţii deservirii cetăţeni-
lor şi sper în continuare că OCPI

Dolj va reuşi să se ridice la un ni-
vel c ât mai ridic at al deservir ii
cetăţenilor, fiind o instituţie c are
este foarte-foarte solicitată. Îl am
coleg pe domnul director în comi-
sia de fond funciar şi ştiu cu câte
probleme se confruntă, avem de
finalizat Legea 165 şi în perioada
următoare, OCPI va avea o activi-
tate foarte încărcată. Dânsul face
eforturi să îmbunătăţească aceas-
tă instituţie”, a declarat prefectul
de Dolj.
Vor fi montate şi camere video

Conducerea instituţiei a anun-
ţat c ă spaţiul pentru public ame-
najat în stilul „open space” nu este
singurul pas în ideea de moderni-
zare a OCPI Dolj. Până la sfârşi-
tul anului, urmează să f ie montate
şi camere de luat vederi pentru a
spori siguranţa cetăţenilor  care
intră în ins tituţie. Potrivit directo-
rului Mihai Cilibiu, OCPI Dolj are
nevoie de cât mai multe moderni-
zări în relaţia cu clienţii deoarece
este o instituţie foarte solicitată.
„Practic intră în instituţie sute de
persoane ş i avem mii de cereri
pentru că o persoană poate să de-
pună mai multe cereri o dată,  deci
avem nevoie de mult mai multe
modernizări”,  a dec larat aces ta.
Până acum, funcţionarii cadastrişti
au primit nu mai puţin de 150.000
de cereri.

Gala voluntarilor din Craiova a
fost organizată în Sala Mare a Pri-
măriei, care s-a dovedit neîncăpă-
toare pentru tinerii participanţi.
Atmosfera a fost una ca de sărbă-
toare, organizatorii străduindu-se
să împletească premierea tinerilor
voluntari şi cu un mic program
artistic. Talentaţii elevi de la Liceul
de Arte „Marin Sorescu” Andreea
Bălan şi Andrei Ionescu au încân-
tat asistenţa cu fragmente de mu-
zică clasică, interpretate la flaut şi
chitară.  Sub uriaşul brad c are
străluceşte cu mii de luminiţe în
sala de şedinţe, s-au cântat şi mul-
te colinde, toate amintind de apro-
piata sărbătoare a Crăciunului.
Colegiul „Carol I”, pe podium

Organizatorii – Direcţia Jude-
ţeană pentru Sport ş i Tineret

Cupe şi diplome pentru cei mai tari voluntari din Dolj
Aflat deja la cea de-a III-a ediţie, proiectul

„Eşti  tare, voluntare!” , şi-a premiat, luni, cei
mai buni voluntari care au activat în cursul
anului. Organizatorii i-au felicitat pe toţi şi
le-a înmânat diplome şi cupe simbolice pe

care a fost inscripţionat motto-ul proiectului.
Dolj, Centrul de Tineret Craiova
şi Centrul de Voluntariat Volun-
taris – au nominalizat mai mulţi
voluntari activi, pe categorii, din-
tre care au fost premiaţi c ei mai
buni. Primul voluntar care şi-a
primit diploma a fost o tânără,
Luciana Fugaru,  c are a primit
diploma pentru „cel mai tare vo-

luntar  junior”. Cel mai bun lic eu
în ceea c e priveşte acţiunile de
voluntariat a fos t declarat Cole-
giul Naţional „Carol I”. Aproape
toate domeniile de ac tivitate –
artă ş i cultură, social,  educaţie,
mediu şi ecologie,  sănătate, sport,
c ombaterea violenţei,  proiecte
extraşcolare – şi-au găs it câşti-

gătorii, toţi fiind tineri c are şi-au
primit cu mare bucurie diplome-
le, precum şi ins igna cu „c el mai
tare voluntar”.

Voluntariatul prinde aripi
Gala voluntarilor din Craio-

va s-a desfăşurat sub motto-ul
„Eşti tare,  v oluntare!”  şi s-a
organizat anul acesta pentru a
treia oară în Bănie. Obiec tivul
proiectului,  după c um au măr-
turis it organizatorii, a fos t re-
cunoaş terea voluntarilor, ONG-
urilor  şi  susţinătorilor  volun-
tariatului din Dolj. „La f iecare
sfârşit de an avem gala volunta-
rilor, când îi premiem pe cei mai

tari voluntari din anul ac es ta,
cele mai bune proiecte,  cele mai
bune organizaţ ii.  Organizăm
ac eastă gală în f iecare an, acor-
dăm premii pe diferite secţiuni
celor care au dorit să aplic e în
proiec tul nos tru. Am avut o c o-
misie care a stabilit c âş tigătorul
pe f iecare secţiune”, a menţio-
nat Alina Ionescu, directorul Di-
recţiei Judeţene pentru Sport şi
Tineret Dolj, care şi-a exprimat
bucuria c ă luc rurile încep să se
mişte ş i în Bănie în ceea ce pri-
veşte voluntariatul,  tot mai mulţi
tineri fiind s inceri interesaţi să-
şi dedice timpul unor astfel de
ac tivităţi.

A l i n a
Ionescu
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Antoine Rebstein şi-a început
cariera ca pianist, studiind la Con-
servatorul din Lausanne, apoi la
Academia de Muzică „Hanns Eisler”
Berlin. Şi-a desăvârşit studiile muzi-
cale la Academia „Mozarteum” din
Salzburg, unde a urmat, în paralel,
şi cursuri de dirijat coral. Studiile de
dirijat orchestră le-a început cu Rolf
Reuter, fost director artistic al Ope-
rei Comice din Berlin.

Descris de David Zinman ca „un
foarte talentat muzician, care promite

Ziua Filarmonicii „Oltenia”

Aranjamente c u lumânări şi globuleţe,  pentru masa
de Crăciun, şi coroniţe din brad, diverse obiecte de-
corative de iarnă, săculeţi cu plante usc ate, cu par-
fum de măceşe, busuioc, salvie şi trandafir, dar şi

produse de patiserie de pos t şi ispititoare prăjituri,
dintre sortimente nelipsind brioşele şi cozonac ul –
toate s-au găsit la vânzare, ieri, în holul mare, de la
etajul I, al Facultăţii de Agricultură şi Horticultură
din Craiova.  Iar cumpărătorii nu s-au lăsat aşteptaţi,
cu atât mai mult cu cât au ştiut că fiecare bănuţ pe
care îl plătesc pentru un exponat va ajunge la un
copil nu atât de norocos ca ei.

„Moş Crăciun este aşteptat pretutindeni, de fie-
care copil… Dar v-aţi gândit că sunt părinţi cu o
situaţie financiară mai delicată şi nu pot oferi co-
piilor tot ce le este necesar? Şi nu ne referim strict
la sărbători, ci în viaţa de zi cu zi… De obicei,
aceşti copii sunt foarte buni la învăţătură, ascul-
tători, silitori şi nu cer nimic peste posibilităţile
părinţilor lor. Pe aceşti minunaţi copii o să încer-
căm să îi ajutăm şi noi, cu sprijinul dvs.”, le-au
spus organizatorii participanţilor la evenimentul
„Natura dăruieşte”.

La rându-le, cadrele didactice implicate au
adresat mulţumiri tuturor celor  care au întins o
mână de ajutor la realizarea acestei ac ţiuni ş i i-

Dar din darurile naturii, oferit de studenţii
Facultăţii de Agricultură şi Horticultură

Concert cu dublă semnificaţie, astă-seară, ora 19.00, la Filarmo-
nica „Oltenia”. Evenimentul marchează împlinirea, la 17 decem-
brie a.c., a 110 ani de la primul concert al Societăţii Filarmonice din
Craiova, dar şi încheierea celei de-a 41-a ediţii a Festivalului Inter-
naţional „Craiova Muzicală”. Sub bagheta dirijorului elveţian Antoi-
ne Rebstein, Orchestra Simfonică propune spre audiţie monumen-
tala Simfonie a V-a ceaikovskiană şi două lucrări concertante: Ro-
manţa nr. 1 în Sol major pentru vioară şi orchestră, op. 40, de Ludvig
van Beethoven, şi, în primă audiţie la Craiova, Dublul concert în Mi
minor pentru vioară, violă şi orchestră, op. 88, de Max Bruch. Soliştii
serii sunt Liviu Prunaru – cu a sa vioară Stradivarius „Pachoud”,
datată 1694, şi violista Sophia Reuter (Germania).

o carieră strălucitoare”, tânărul diri-
jor şi pianist elveţian a captat deja
atenţia lumii muzicale internaţionale.
A condus deja mari ansambluri – Kon-
zerthausorchester Berlin, Tonhalle
Orchester Zurich, Orchestra Sinfo-
nica Siciliana, Orchestre de Cham-
bre de Lausanne şi a dirijat în fai-
moase săli de concert – Philharmo-
nie Berlin şi St. Petersburg State
Capella. Recent, a debutat la Verbier
Festival (2013, Elveţia) cu opera
„Bărbierul din Sevilla”. În 2014 a

dirijat Concertul de Anul Nou la Pa-
lermo (Italia), în compania Orches-
trei „Sinfonica Siciliana”.

Născut la Craiova, violonistul Li-
viu Prunaru a studiat, sub îndru-
marea lui Alberto Lysy, la Academia
Internaţională de Muzică „Menuhin”
din Gstaad (Elveţia), unde a avut
ocazia de a se perfecţiona cu muzi-
cieni celebri. Actualmente deţine sta-
tutul de concertmaestru al reputatei
Orchestre Regale Concertgebouw
din Amsterdam şi, începând cu 1
martie 2013, pe cel de solist con-
certist al Filarmonicii „Oltenia”. Si-
multan, desfăşoară o intensă activi-
tate didactică ca profesor de vioară
la Academia „Menuhin” din Gstaad
(Elveţia). În toamna anului 2012 a
fost distins cu titlul de „Cetăţean de
Onoare” al municipiului Craiova.

Sophia Re uter,  născută la
Dresda, în Germania,  provine
dintr-o familie de muzicieni: tatăl,
Rolf Reuter, un binecunoscut diri-
jor,  iar  bunicul, Fritz Reuter,

compozitor. La 10 ani, a fost cea
mai tânără câştigătoare la Johann
Sebastian Bach Competition din
Leipzig, iar în 1988 a câştigat un
concurs similar la Weimar. În 1989
era invitată să studieze la Interna-
tional Menuhin Music Academy din
Gstaad, unde a fost elevă a lui Ye-
hudi Menuhin şi Alberto Lysy. Ca-
riera sa a fost marcată de partici-

parea la marile festivaluri ale lumii,
evoluând,  de asemenea, pe c ele
mai importante scene de concert.
Din 1997 a devenit profesoară la
International Menuhin Music Aca-
demy. De atunci, cântă în Came-
rata Lysy, ansamblul de virtuozi al
academiei. De asemenea, este mem-
bră a Reuter Trio, împreună cu
două surori ale sale.

A intrat în tradiţia Facultăţii de Agricultură şi Hor-
ticultură a Universităţii din Craiova ca, în pragul
sărbătorilor de iarnă, să-i bucure cu daruri atât pe
studenţii şi cadrele didactice ale instituţiei, dar mai
ales pe copii din familii nevoiaşe, cărora un gest de
generozitate le poate schimba nu numai Crăciunul,
ci chiar viaţa. Muzicale şi materiale, darurile au fost

oferite şi în acest an în cadrul evenimentului „Natu-
ra dăruieşte”, care a cuprins un recital de colinde şi
o expoziţie, în scop caritabil, de ornamente de iarnă
realizate chiar de studenţii facultăţii. Fondurile strân-
se din vânzarea acestora vor fi donate unor copii cu
posibilităţi materiale reduse – unul din Craiova, ce-
lălalt din Vaideeni, judeţul Vâlcea.

Piţigoi Andrei Florin, din localitatea vâlceană Vaideeni, este
unul dintre copii pe care studenţii Facultăţii de Agricultură şi Horticultură
din Craiova şi-au propus să îl ajute prin organizarea evenimentului de ieri.
Are 5 ani şi este ţintuit la pat, cu diagnosticul necroză aseptică de cap
femural drept. „Provine dintr-o familie cu posibilităţi materiale reduse: în
afara ajutorului social şi a alocaţiilor primite de copii, nu beneficiază de
alte resurse financiare. Sunt însă oameni care îşi iubesc familia. Mai au
încă doi copii – o fetiţă în clasa a V-a şi un băieţel într-a IV-a. Au mare
nevoie de un sprijin financiar, pentru că urmează multe operaţii pentru
Andrei Florin, iar în final acestuia îi va trebui, probabil, o proteză”, a
explicat prof. Felicia Pantelimon.

Ilie Fabian este elev în clasa a V-a la Şcoala Gimnazială nr. 30
„Mihai Viteazul” din Craiova. Mai are o surioară în clasa pregătitoare şi,
împreună cu familia – mama, tatăl şi bunicii –, locuiesc într-o singură
încăpere dezafectată din zona Triaj. „Nu au curent electric, îşi face te-
mele de cele mai multe ori la lumina lumânării. Părinţii lucrează, însă nu
câştigă prea bine. Mama are jumătate de normă la o asociaţie de locatari,
iar tatăl munceşte cu ziua… Cu banii pe care îi strâng reuşesc să le
cumpere strictul necesar – mâncare şi hăinuţe. Cu toate acestea, copiii
vin la şcoală şi învaţă bine. Fabian este un elev de 9 şi 10. Este un copil
foarte conştiincios, cuminte şi foarte respectuos”, a povestit prof. Anca
Moldovanu, de la Şcoala Gimnazială nr. 30.

au invitat pe cei prezenţi să achiziţioneze măcar un
produs. „Luna dec embrie este una plină de sărbă-
toare şi de bucurie. Dar nu pentru toţi… Există şi
oameni care au nevoie de ajutorul nostru. De aceea

vă rugăm să ne sprijiniţi, pentru ca
aces t eveniment să aibă succes”, a
spus  conf. univ. dr. Mariana Ni-
cule scu, coordonatorul Cerc ului
studenţesc  de botanică şi conser-
varea biodiversităţii „Agro-Forest”.
„Vă mulţumesc că aţi înţeles mesa-
jul nostru de a participa în scop ca-
ritabil, să schimbăm starea de triste-
ţe a copiilor într-un zâmbet”, a adă-
ugat conf. univ. dr. Rodica Soare,
coordonator al Cercului studenţesc
de legumicultură. Iniţiativa acesto-
ra a fost salutată, ieri, în cadru fes-
tiv,  inclusiv de decanul Facultăţii de
Agricultură şi Horticultură craiove-
ne, prof. univ. dr. Marin Soare.

Şi dacă natura le-a dăruit studenţi-
lor materialele necesare pentru realizarea expoziţiei cu
scop caritabil, ei au ales să dăruiască celor de faţă un
recital cu cele mai frumoase colinde. Li s-a alăturat
corul elevilor Şcolii Gimnaziale ,,Luca Solomon” din
Vaideeni, judeţul Vâlcea, îndrumat de prof. Felicia
Pantelimon, care, purtând costume populare şi co-
joace, au cântat unele dintre cele mai frumoase cânte-
ce de iarnă.
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Atacul unui comando al talibanilor
asupra unei ºcoli militare din oraºul
pakistanez Peshawar s-a încheiat ieri
dupã-amiazã în urma intervenþiei în
forþã a trupelor speciale, toþi atacato-
rii au fost uciºi, dar ºi cu peste 130 de
victime din rândul elevilor, transmite
AFP, citând poliþia localã. ªase luptã-
tori din Miºcarea Talibanilor din Pakis-
tan (TPP), deghizaþi în militari, au pã-
truns în ºcoalã la ora localã 10.30 (05.30
GMT). În clãdire se aflau circa 500 de
elevi, copii ai militarilor pakistanezi.
Potrivit martorilor, atacatorii au intrat
în fiecare clasã ºi au ucis copiii, pe cei
mai mulþi împuºcându-i în cap. Arma-
ta a intervenit rapid, iar cu o orã îna-
intea terminãrii operaþiunii bilanþul
victimelor era de 130 de morþi, majorita-
tea copii, dar acest bilanþ ar putea creºte,
pentru cã sunt ºi 25 de rãniþi în stare gra-

Australia se întreba ieri cum a
putut sã scape nedetectat auto-
rul luãrii de ostatici de la cafe-
neaua din Sydney - cu un trecut
violent ºi un islamist radical -,
dupã evenimentele dramatice
care s-au încheiat cu uciderea
acestuia ºi a douã persoane. Aus-
tralienii au aflat când
s-au trezit finalul sân-
geros al luãrii de osta-
tici care a durat 16
ore, la Lindt Choco-
lat Cafe, în Martin
Place, o esplanadã pie-
tonalã situatã în cen-
trul celui mai mare
oraº din Australia.
Locuitorii au depus
un munte de flori la
locul dramei, pentru
a-ºi manifesta dure-
rea ºi emoþia. Unitãþi
de elitã ale poliþiei, în
þinutã de comando, au
dat asaltul asupra ca-
fenelei în primele ore

Premierul ucrainean Arseni Iaþeniuk a so-
licitat ajutor financiar de urgenþã de la Uniu-
nea Europeanã pentru þara sa, afirmând cã
guvernul de la Kiev face tot posibilul pentru
a remedia problemele din economia þãrii, însã
sprijinul extern este necesar, transmitea ieri
EurActiv. Întrebat de jurnaliºti, la Bruxelles,
unde se aflã într-o vizitã, când ar avea nevo-
ie þara sa de asistenþã financiarã externã, Ia-
þeniuk a rãspuns: „Într-un cuvânt — ieri’”.
Uniunea Europeanã, care anul trecut a oferit
Kievului un pachet de credite ºi granturi de
12 miliarde de euro, condiþioneazã asistenþa
financiarã de realizarea unor reforme esenþi-
ale pentru economia ucraineanã. „Vom face
tot ce am promis, dar pentru a depãºi aceas-
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vã. Atacatorii ºi-au pierdut viaþa în schim-
bul de focuri ori s-au sinucis detonând cen-
turile cu explozivi pe care le aveau asupra

lor. Este cel mai grav atac terorist în
Pakistan dupã atentatul de la Karachi,
comis în anul 2007, la revenirea în
þarã a fostului premier Benazir Bhut-
to ºi soldat cu 139 de morþi. În ultimii
ºapte ani, talibanii au comis sute de
atacuri pe teritoriul pakistanez, uci-
gând peste 7.000 de persoane. Gru-
parea TPP a anunþat cã a comis ata-
cul ca represalii pentru operaþiunea
militarã „Zarb-e-Azb”, lansatã în iu-
nie ºi în continuare în desfãºurare îm-
potriva bazelor sale ºi a celor ale alia-
þilor sãi din Al-Qaeda din Wazirista-
nul de Nord, o zonã tribalã din nord-
vest situatã la frontiera afganã. Cre-
atã în anul 2007, aceastã miºcare, con-
stituitã dintr-o multitudine de facþi-

uni islamiste, a declarat „rãzboi sfânt” gu-
vernului de la Islamabad pentru alianþa în-
cheiatã de acesta cu SUA.

Microsoft începe sã testeze pe
Skype un program de traduce-
re automatã

Grupul american Microsoft a lan-
sat luni un nou program de testare,
care permite adãugarea unei traduceri
automate simultane la mesageria video
prin Internet Skype, transmitea ieri
AFP. Programul, anunþat de Microsoft
în luna mai, “va debuta cu douã limbi,
spaniola ºi engleza”, informeazã pe
blogul oficial al mesageriei video Gur-
deep Pall, vice-preºedinte al compa-
niei responsabil pentru Skype. “Sky-
pe Translator va deschide posibilitãþi
nelimitate oamenilor din toatã lumea
de a intra în contact, a comunica ºi a
colabora. Oamenii nu vor mai fi opriþi
de geografie ºi limbã”, a adãugat el. S-
a realizat o demonstraþie cu o conver-
saþie între douã clase de elevi din Me-
xic ºi Statele Unite, care au vorbit spa-
niolã ºi, respectiv, englezã. “Skype
Translator a înlãturat bariera limbii”,
afirmã Gurdeep Pall. Calitatea progra-
mului urmeazã sã se îmbunãtãþeascã
pe mãsurã ce va fi folosit, asigurã vice-
preºedintele Microsoft.

Peste 400.000 de ºomeri
din Spania vor primi un ajutor
financiar timp de ºase luni

Ajutorul va fi de 426 de euro pe
luna ºi este destinat ºomerilor care
au familie ºi care nu reuºesc sã-ºi gã-
seascã un loc de muncã de mai bine
de un an, potrivit TVR. Guvernul apre-
ciazã cã peste 400.000 de persoane
vor putea solicita acest ajutor pentru
o perioadã de 6 luni. Decizia guver-
nului de a acorda acest ajutor extra-
ordinar a fost luatã cu sprijinul sindi-
catelor ºi patronatului spaniol, care
au stabilit împreunã un plan de acþi-
uni, menite sã creeze locuri de mun-
cã. Ajutorul poate fi primit numai dacã
solicitanþii acceptã sã fie monitorizaþi
ºi sunt de acord sã raspundã la orice
ofertã de muncã. Mai mult, în cazul
gãsirii unui loc de muncã, beneficia-
rul va primi ajutorul în continuare, iar
angajatorul va plãti diferenþa. În ulti-
mii 6 ani, guvernul spaniol a tãiat ma-
siv din cheltuielile bugetare ca sã plã-
teascã datoria externã, acumulatã în
urma crizei imobiliare. Spania conti-
nuã sã fie afectatã de un ºomaj ex-
trem de ridicat. Peste 4,5 milioane de
oameni nu gãsesc un loc de muncã ºi
40% dintre familiile lor trãiesc la limita
sãrãciei.

Ucraina redeschide spaþiul
aerian deasupra a douã oraºe
din estul þãrii

Ucraina a anunþat redeschiderea,
începând de ieri, a aeroporturilor din
Dnepropetrovsk ºi Harkov, douã mari
oraºe ce se învecineazã cu frontul din
zona separatistã prorusã, unde zbo-
rurile au fost interzise începând de
sâmbãtã, din raþiuni de securitate, in-
formeazã AFP. În schimb, aeroportul
din Zaporojie (sud), situat de aseme-
nea în apropiere de teritoriile aflate
sub controlul rebelilor, va rãmâne în-
chis pânã sâmbãta aceasta, potrivit
Serviciului de aviaþie civilã al Ucrai-
nei. Oraºele vizate, centre industriale
din Ucraina, sunt locurile-cheie a trei
regiuni situate la graniþa cu regiunile
separatiste Doneþk ºi Lugansk, sce-
na rebeliunii separatiste proruse. Le-
gãturile aeriene cu aceste regiuni re-
bele sunt întrerupte de mai multe luni.
Aeroportul din Lugansk a fost com-
plet distrus în timpul luptelor, în timp
ce cel din Doneþk rãmâne unul dintre
punctele fierbinþi ale confruntãrilor
dintre forþele armatei ucrainene ºi ale
separatiºtilor proruºi, confruntãri ce
dureazã de luni de zile.

Ucraina: Premierul Iaþeniuk a solicitat ajutor
financiar de urgenþã de la UE

tã perioadã Ucraina are nevoie de un impuls
ºi acest impuls este un nou pachet de asis-
tenþã financiarã”, a spus ºeful executivului
ucrainean dupã discuþiile avute luni, la Bru-
xelles, cu oficiali UE. Sãptãmâna trecutã,
Arseni Iaþeniuk a cerut organizarea unei con-
ferinþe internaþionale a donatorilor pentru a-
i permite Ucrainei sã strângã fondurile su-
plimentare de care are nevoie pentru a evita
intrarea în incapacitate de platã. În luna apri-
lie a acestui an, Fondul Monetar Internaþio-
nal a decis sã acorde Ucrainei un credit
stand-by în valoare de 17 miliarde de dolari,
în cadrul unui pachet internaþional de 27 de
miliarde de dolari, destinat sã o ajute sã-ºi
repunã economia pe picioare.

Australia, în doliu dupã uciderea celor doi ostatici la Sydney
ale zilei de ieri, dupã ce au auzit
focuri de armã. Autorul luãrii de
ostatici, identificat de presa aus-
tralianã ca fiind Man Haron Mo-
nis, un bãrbat în vârstã de 50 de
ani de origine iranianã, a fost ucis
în schimbul de focuri care a ur-
mat. Doi dintre ostatici - Tori

Johnson, în vârstã de 34 de ani,
administratorul Lindt Cafe, ºi
Katrina Dawson, o avocatã în
vârstã de 38 de ani ºi mama a
trei copii - au fost, de asemenea,
uciºi. ªase persoane au fost rã-
nite. Într-o ceremonie religioasã
organizatã la Catedrala St. Ma-

ry’s din apropiere,
arhiepiscopul Antho-
ny Fisher a salutat
“eroismul” celor
douã victime. Tori
Johnson se pare cã
a încercat sã-l dez-
armeze pe Man Ha-
ron Monis ºi a fost
ucis, a declarat el.
Katrina Dawson
voia sã protejeze o
prietenã însãrcinatã.
“Aceºti eroi erau
pregãtiþi sã-ºi sacri-
fice viaþa pentru ca
alþii sã poatã sã trã-
iascã”, a declarat ar-
hiepiscopul. Poliþia

nu a confirmat aceastã versiune,
afirmând cã ancheta este în curs.

Man Haron Monis  era eliberat
pe cauþiune, în pofida mai multor
fapte de violenþã, inclusiv com-
plicitate la asasinarea soþiei sale.
Ministrul Justiþiei din New South
Wales, Brad Hazzard, a recunos-
cut cã acest lucru relevã proble-
me grave. “Cerem serviciilor fe-
derale ºi statului sã analizeze în-
deaproape motivele pentru care a
trecut prin ochiul plasei”, a spus
el. Steagurile erau în bernã în tot
statul New South Wales. Austra-
lia, angajatã alãturi de Statele Unite
în lupta împotriva organizaþiei Sta-
tului Islamic, a ridicat în septem-
brie nivelul alertei de ameninþare
teroristã, reprezentatã de comba-
tanþi jihadiºti australieni care se
întorc din Irak ºi Siria. Ea a înãs-
prit legislaþia antiteroristã, la sfâr-
ºitul lui octombrie, interzicând ori-
ce cãlãtorie fãrã un motiv valabil
cãtre þãri considerate focare de
terorism internaþional.
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$
1 EURO ...........................4,4738 ............. 44738
1 lirã sterlinã................................5,6239....................56239

1 dolar SUA.......................3,5818........35818
1 g AUR (preþ în lei)........138,1178.....1381178

Cursul pieþei valutare din 17 decembrie 2014 - anunþat de BNR
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Noe

Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

E o lume l ipsitã de speranþã. Ploile
nu mai udã þãrâna cotropitã de
atâtea ori  de hoarde barbare, iar
aceasta nu mai rodeºte. Înconjurat
de cruzime ºi abuzuri,  Noe este un
om de ispravã. Luptãtor experimen-
tat,  mag ºi vindecãtor, nu îºi  doreºte
decât sã trãiascã în pace alãturi  de
familia sa. Cu toate acestea, în
fiecare noapte în visele sale apare
un potop fãrã de sfârºit .  Sã fie semn
cã lumea se va sfârºi? Treptat,  Noe
înþelege despre Creator cã are de
gând sã pedepseascã omenirea ºi
sã-i  ucidã semenii  pânã la unul.  Doar
Noe are ºansa de a face viaþa sã
prospere pe faþa Pãmântului. . .

Transformers - Rãzboiul
lor în lumea noastrã

Se difuzeazã la Antena 1, ora 20:30
DreamWorks Pictures ºi Paramount Pictures

prezintã în asociere cu Hasbro un film regizat
de Michael Bay având în rolurile principale pe
Shia LaBoeuf, Tyrese Gibson, Josh Duhamel,
Megan Fox ºi cu participarea lui John Turturo
ºi a lui John Voight. De secole douã rase de
roboþi -  Autoboti ºi Decepticoni - se luptã
având drept mizã a rãzboiului soarta Universu-
lui. Atunci când câmpul de bãtaie ajunge sã fie
Pãmântul, elementul surprizã care poate decide
soarta rãzboiului se aflã în mâna lui Sam
Witwicky (Shia LaBoeuf). Un tânãr obiºnuit,
Sam are grijile celor de vârsta lui, adicã ºcoalã,
prieteni, maºini ºi fete. Fãrã sã ºtie cã el este cel
ce poate decide soarta rasei umane, Sam ºi
colega lui pe care ar vrea sã o transforme în
iubita lui, Mikaela, se trezesc în mijlocul
confruntãrii dintre roboþi. Soarta lumii întregi
atârnã de un fir de aþã ºi astfel Sam aflã
înþelesul dictonului familiei Witwicky: victoria
cere sacrificii.

Pradã fiarelor

Se difuzeazã la PRO  Tv, ora 23:05

O familie de americani, aflaþi în vacanþã
prin Africa, se pierd printr-o zonã de
vânãtoare, urmãriþi de lei. Totul începe când
Tom Newman nu se poate alãtura familiei
sale în prima lor excursie în Africa din cauzã
unor urgenþe obligaþii ale serviciului, dar
sperã cã excursia va fi o bunã ºansã ca
bãiatul ºi fiica sã sã se ataºeze de tânãra lui
nevastã, Amy, cu care s-a cãsãtorit recent.
Rangerul Brian decide sã adauge un pic de
suspans excursiei ºi îi duce off road, adicã
prin pustietate, pe unde nu este legãtura cu
civilizaþia, departe de cel mai apropriat
drum. Totul e bine pânã când Amy ºi cei doi
copii se pierd ºi încep sã fie pândiþi de niºte
lei feroce care nu vor renunþa pânã nu vor
mânca!

JOI - 30 octombrie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Black Harbour (R)
1996, Canada, Dramã
12:20 ROMÂNIA.ro
12:30 Europa mea
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Convieþuiri
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 Nu pe gura!
2003, SUA, Comedie, Muzical,

Romantic, Dragoste
01:45 Andografia zilei
01:50 Europa mea
02:15 Împotriva sorþii
2008, Coreea de Sud, Acþiune,

Dramã, Romantic, Dragoste
03:20 Telejurnal

TVR 1

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Citeºte româneºte! (R)
08:30 Europa 360° (R)
09:00 Documentar 360°
10:00 Ieri-Azi-Mâine (R)
10:50 Cartea cea de toate zilele

(R)
11:10 Destine ca-n filme (R)
12:00 D'ale lu' Miticã (R)
13:00 RadiRo
14:00 Istorii încalcite (R)
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:45 Studio Handbal feminin
17:00 Handbal feminin
18:30 Studio Handbal feminin
18:50 Dupã 25 de ani
19:00 Documentar 360°-GEO

(R)
20:10 Mici rãfuieli la Paris
1966, Comedie, Crimã
21:50 Cartea cea de toate zilele

(R)
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Noapte indigo
00:10 Zeul rãzboiului
2012, Coreea de Sud, Istoric
01:25 Naturã ºi aventurã (R)
02:00 RadiRo (R)
02:50 5 minute de istorie
03:00 Credinþã ºi celebritate (R)
03:30 Ieri-Azi-Mâine (R)
04:20 Împotriva sorþii

TVR 2

08:05 Stã sã plouã cu chiftele 2
09:40 Cel mai bun meci al lui

Muhammad Ali
11:15 Tom ºi Jerry: Marea

aventurã
12:15 Moulin Rouge!
14:20 Pantani: Moartea unui

ciclist
15:55 Cu duzina e mai ieftin 2 -

Rãzboiul taþilor
17:30 Holidaze: Din nou acasã
19:00 Redacþia
20:00 Noe
22:20 Fetele
22:50 Bãieþi frumoºi

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 Micuþii infractori
2004, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Crimã, Familie
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Visuri la cheie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Pradã fiarelor
2007, SUA
00:45 Bãtãlie pe role
2002, SUA, Acþiune, SF
02:15 Comportament deviant
1998, Australia, SUA, Canada,

Horror, Mister, SF, Thriller

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 Zile fericite
13:30 La Mãruþã (R)
15:00 Întâlnirea
17:00 La bloc (R)
18:00 Seinfeld (R)
19:00 La bloc
20:00 Spitalul de demenþã
21:00 Seinfeld
22:00 Dr. T ºi femeile
00:30 Spitalul de demenþã (R)
01:30 Teen Mom
05:00 Cine A.M.

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 Transformers - Rãzboiul

lor în lumea noastrã
2007, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF, Thriller
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Observator special (R)
01:30 Teleshopping
01:45 Vis împlinit
2004, SUA, Acþiune, Dramã
03:45 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
03:15 WOWBiz (R)
05:30 Cei 7 ani de acasã (R

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Marco Polo (R)
2007, SUA, Aventuri
08:45 Dragoste de soldat (R)
2010, SUA, Romantic
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, poliþist texan
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort (R)
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Mondenii
2006, România, Comedie
23:00 Click!
00:00 Gleason
2002, SUA, Dramã, Familie
02:00 Walker, poliþist texan (R)
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
03:00 Cronica cârcotaºilor (R)
05:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Levintza prezintã (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 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Patrula Balamuc
23:00 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Super-

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

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
CONVOCATOR  AGEA. Con-

siliul de Administraþie al  SC CE-
LULE ELECTRICE S.A. BAILEªTI,
cu sediul în Baileºti, Calea Craio-
vei, nr. 39, jud. Dolj, înregistrata la
ORC Dolj sub nr.J/16/250/1991,
având  CUI/CIF RO 2333273, în te-
meiul prevederilor legale ºi ale Ac-
tului Constitutiv, CONVOACÃ în
data de 22.01.2015 ora 11, Aduna-
rea Generalã Extraordinarã a Acþi-
onarilor, la sediul societãþii pentru
toþi acþionarii înregistraþi in Regis-
trul Acþionarilor la sfârºitul zilei de
12.01.2015 consideratã ca datã de
referinþã. In situaþia neîndeplinirii
condiþiilor statutar legale de cvo-
rum în data de 22.01.2015 Aduna-
rea Generalã este convocatã pen-
tru data de 23.01.2015 la aceeaºi
ora la sediul societaþii cu urmãtoa-
rea ordine de zi: Adunarea Gene-
ralã Extraordinarã. 1. Prezentarea
raportului Consiliului de Adminis-
traþie în  vederea  informãrii  corec-
te a acþionarilor, întocmit în condi-
þiile art. 117 indice 2 din Legea nr.
31/1990, republicatã, cu modificã-
rile  ºi completãrile ulterioare, cu
urmãtorul cuprins: a) cadrul juri-
dic  aplicabil  tranzacþionãrii  acþiu-
nilor pe o piaþã reglementatã res-
pectiv tranzacþionãrii în cadrul unui
sistem alternativ de tranzacþiona-
re; b) prezentarea pieþelor regle-
mentate ºi a sistemelor alternative
de tranzacþionare pe care pot fi
tranzacþionate acþiunile societãþii.
2. Aprobarea de  cãtre acþionari a
demersurilor  legale necesare în
vederea admiterii la tranzacþiona-
re a acþiunilor emise de societate:

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
a) pe o piaþã reglementatã - BVB;
b) în cadrul unui sistem alternativ
de tranzacþionare - AeRO; 3. Apro-
barea împuternicirii D-nei Oprea
Maria, cu îndeplinirea tuturor for-
malitãþilor cerute de lege pentru
înregistrarea hotãrârilor adoptate
de AGEA la ONRC, cât ºi pentru
îndeplinirea oricãror alte formali-
taþi. 4. Aprobarea datei de
23.02.2015 ca datã de înregistrare,
conform art. 238 alin. 1 din Legea
297/2004. Dreptul acþionarilor de a
participa la adunãrile generale.
Acþionarii înscrisi în registrul acþi-
onarilor la data de referinþã pot par-
ticipa la adunãrile generale perso-
nal, prin reprezentanþii legali sau
prin reprezentant pe bazã de Pro-
curã specialã. Accesul acþionarilor
persoane fizice îndreptãþiþi sã par-
ticipe la adunãrile generale este per-
mis pe bazã de act de identitate
original. Acþionarii, persoane juri-
dice, pot participa la adunarile ge-
nerale prin reprezentantul legal pe
baza de certificat constatator emis
de Registrul Comerþului sau altã
autoritate competentã, aflat în ter-
men de valabilitate. Acþionarul per-
soana juridicã reprezentat de o altã
persoanã va depune la serviciul ac-
þionariat al societãþii, cu 48 ore îna-
inte de adunare, procurã specialã,
în original, semnatã de reprezen-
tantul legal ºi documentul oficial
care atestã calitatea de reprezen-
tant legal al persoanei juridice, pre-
cum ºi actul de identitate al parti-
cipantului la adunare. Formularele
de procurã specialã pentru repre-
zentare în adunãrile generale se

pot obþine de la sediul societãþii,
în fiecare zi lucrãtoare între orele
9,00 ºi 13,00 începand cu data de
12.01.2015, iar data limitã pânã la
care acestea  pot fi  depuse este
21.01.2015 ora 1300. Dreptul acþio-
narilor de a introduce noi puncte
pe ordinea de zi a adunãrilor ge-
nerale. Acþionarii deþinând cel pu-
tin 5 % din capitalul social, au
dreptul, exercitat numai în scris
(transmis prin servicii de curierat
sau prin mijloace electronice): 1.
de a introduce puncte pe ordinea
de zi a adunãrilor generale,  în ter-
men de cel mult 15 zile de la data
publicãrii convocãrii, cu condiþia
ca fiecare punct sa fie însotit de o
justificare sau de un proiect de
hotãrâre propus spre adoptare de
adunarea generalã ºi 2. de a pre-
zenta, în scris, în termen de cel
mult 15 zile de la data publicãrii
convocãrii Proiecte de hotãrâre
pentru punctele incluse sau pro-
puse a fi incluse pe ordinea de zi
a adunãrii generale. Documente-
le aferente adunãrilor generale ale
acþionarilor. Materialele informa-
tive ce urmeazã a fi prezentate în
adunãrile generale, proiectele de
hotãrâri, procedura de vot ºi for-
mularul de procurã specialã, se
pot procura de la sediul societã-
þii, în fiecare zi lucrãtoare între
orele 9,00 si 13,00  începand cu data
de 12.01.2015 sau se pot cere in-
formaþii la sediul firmei. Preºe-
dinte al Consiliul de Administra-
þie al SC CELULE ELECTRICE
S.A. BAILEªTI PÃUN CATÃLIN
CONSTANTIN.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoa-

te la licitaþie publicã cu strigare
în vederea închirierii urmãtoare-
lor spaþii: Craiova, cartier Corni-
þoiu, 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 suplimen-
tare la telefon: 0251/ 411.214.
int.17.

Comuna Goicea anunþã
începerea investiþiei “EXTIN-
DERE REÞEA APÃ ªI CANA-
LIZARE ÎN COMUNA GOICEA,
JUDEÞUL DOLJ”.

S.C. PTK GAS SRL- D anun-
þã publicul intersat asupra depu-
nerii solicitãrii de  obþinere a au-
torizaþiei / acordului de mediu pri-
vind activitatea / proiectul «AU-
TORIZAÞIE DE CONSTRUIRE ªI
AMPLASARE INSTALAÞIE TIP
SKID GPL» ce se desfãºoarã în
Drãnic, str. Principalã Nr.16, ju-
deþul Dolj. Informaþiile privind
potenþialul impact asupra mediu-
lui pot fi consultate la sediul APM
Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr.1, zilnic între orele 9-14. Ob-
servaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj pânã la
data de 31.12.2014.

COMUNA ªIMNICU DE SUS
anunþã începerea investiþiei
«EXTINDERE ALIMENTARE
CU APÃ ªI CANALIZARE ÎN
COMUNA ªIMNICU DE SUS,
JUDEÞUL DOLJ».

CONVOCATOR. Preºedintele
Consiliului de Administraþie al SC
TEXIND SA cu sediul în Craiova, str.
Caracal, nr. 172B, judeþul Dolj, în-
matriculatã în Registrul Comertu-
lui sub nr. 1042, având CUI 2313667
atribuit fiscal R, pentru aplicarea
prevederilor art.113, 117 si art.118
din Legea 31/1990, republicatã, pri-
vind societãtile comerciale, CON-
VOACÃ ADUNAREA GENERALÃ
EXTRAORDINARÃ a ACÞIONARI-
LOR  TEXIND SA pentru data de
16.02.2015,  orele 11.00  la  sediul
TEXIND SA din Craiova, str. Cara-
cal, nr. 172B, cu urmãtoarea ORDI-
NE DE ZI: 1. Dezbaterea de cãtre
acþionari a situaþiei create de lipsa
cadrului legal de funcþionare a Pie-
þei RASDAQ ºi luarea unei decizii
privitoare la efectuarea de cãtre so-
cietate a demersurilor legale nece-
sare în vederea admiterii la tranz-
acþionare a acþiunilor emise de so-
cietate pe o piaþa reglementatã sau
a tranzacþionarii acestora în cadrul
unui sistem alternativ de tranzacþi-
onare, în baza prevederilor legii 297/
2004, cu modificãrile ºi completãri-
le ulterioare ºi a reglementarilor
emise de A.S.F. 2. Menþionarea
STRUCTURII SINTETICE a ACTIO-
NARIATULUI transmisã  de DEPO-
ZITARUL CENTRAL S.A. la data de
01.02.2015, în procesul-verbal de
ºedinþã ºi implicit în hotãrârile A.-
G.E.A. Dacã la prima convocare nu
se întruneste cvorumul legal nece-
sar, a doua A.G.E.A se va þine în ziua
de 17.02.2015, orele 11,00 tot la se-
diul menþionat al SC TEXIND SA, iar
hotãrârea se va adapta potrivit dis-
poziþiilor legale. Preºedintele Con-
siliului de Administraþie BÃRBU-
LESCU MIHAIL DANIEL

COMUNA GOICEA anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul:  EXTIN-
DERE REÞEA APÃ ªI CANALIZA-
RE ÎN COMUNA GOICEA, SAT
GOICEA, JUDEÞUL DOLJ, propus
a fi amplasat în comuna Goicea.
Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui din Craiova, str. Petru Rareº, nr.
1 ºi la PRIMÃRIA GOICEA în zilele
de 17,18,19,22 decembrie 2014, în-
rtre orele 10-14. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul
Autoritãþii competente pentru Pro-
tecþia Mediului Craiova.

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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

OMV Petrom vinde
Staþie tratare apã de râu,
în zona Doljchim - Termo
Iºalniþa constând în
teren 29.451 mp +
construcþii ºi echipa-
mentele necesare
activitãþii. Detalii la
assetsale@petrom.com.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare de co-
vrigi, produse patise-
rie, vânzãtoare orice
magazin, îngrijire co-
pii ºi bãtrâni. Telefon:
0251/552.089; 0747/
072.570.

OFERTE SERVICIU
Angajãm instalator. Te-
lefon: 0351/451.669;
0722/943.220.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Masaj anticelulitic, dre-
naj limfatic, întreþinere
slãbire, reflexoterapie,
tehnicã Shiat Su, ori-
ce tip de masaj. Tele-
fon: 0744/795.590.
Persoanã serioasã în-
grijesc bãtrâni pentru
cedare locuinþã. Rog
seriozitate. Telefon:
0723/466.154.
Familie serioasã îngri-
jim bãtrâni. Telefon:
0765/744.323; 0760/
071.644.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Particular vând aparta-
ment 2 semidecoman-
dat etaj 1/4 cu îmbu-
nãtãþiri. Telefon: 0742/
390.301.

CASE
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Vând casã cu 500 mp
teren, zonã centralã,
idealã pentru afaceri.
Telefon: 0737/639.237.
Vând casã Craiova, 5
camere izolatã termic,
termopane, încãlzire
centralã sau schimb
cu 2 apartamente a 2
camere / variante. Te-
lefon: 0746/498.818.
Dioºti, vând casã Re-
galã superbã 3 came-
re ºi dependinþe, grajd,
magazie curte 3.800
mp. Telefon: 0722/
336.634.
Vând casã strada Nã-
sãud nr. 16 (zona
Brestei-Râului), toate
utilitãþile, 345 mp teren
+ cabanã din lemn cu
etaj. 75.000 euro. Te-
lefon: 0728/890.807.

Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fântânã,
garaj, gard din beton-
fier ºi teren agricol. Te-
lefon: 0723/692.884.

TERENURI
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren central,
deschidere la douã
strãzi, 324 mp, Relaþii
la telefon: 0746/
495.167.
Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m car-
tier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut,
parcelabil. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

SPAÞII COMERCIALE
Vând restaurant Fi-
liaºi. Telefon: 0766/
577.828.
Vând spaþiu comercial
cu terasã, zonã centra-
lã. Telefon: 0746/
660.001.
SCHIMBURI

Schimb camerã cãmin
Valea Roºie cu o cã-
suþã locuibilã. Telefon:
0764/806.680.
Apartamet 2 camere
cu casã împrejurimi
Craiova. Telefon:
0771/663.179.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + 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, fa-
bricaþie 1993, pentru
piese de schimb. Au-
toturismul este în sta-
re de funcþionare. Te-
lefon: 0765/789.181.

STRÃINE
Vând Renault Clio 2003
full, taxa nerecuperatã
2150 euro negociabil.
Telefon: 0766/899.363.
Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Punto
S.T.D.I. an 1998 3 uºi,
1,7KW. Telefon: 0762/
185.366.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.
VÂND porci de carne,
rasa Pietran, 90-100
kg, 150-160 kg. Tele-
fon: 0726/368.578.

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.
Telefon: 0770/303.445.
Vând loc de veci cimi-
tirul Ungureni, dimen-
siuni - 1,20 x 2,50. Te-
lefon: 0770/503.310;
0351/459.605.
Vând þuicã naturalã,
preþ convenabil. Tele-
fon: 0725/576.141.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin 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 bele-
tristicã, stare bunã. Te-
lefon: 0737/639.237.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Vând aspirator, fotolii,
scoarþã ºi covoare ol-
teneºti, saltea copil,
lampadar. Telefon:
0770/298.240.
Vând chiuvetã, 55/40
cm, 30 Ron, tablouri
sfinþi, 30 Ron, cãrþi di-
verse, 2 Ron. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând þuicã de prunã ºi
combinã frigorificã. Te-
lefon: 0745/751.558.

Închiriez garaj de ma-
ºinã în bloc colþ cu
Grãdina Botanicã. Te-
lefon: 0725/576.141.
Cruce marmurã 1200 /
400 / scrisã – 80 lei,
sãpun de casã 5 lei/kg,
covor persan 2200/
1800 mm - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând capotã motor
Dacia 1100. Telefon:
0721/995.405.
Vând cadru metalic
inox nou pentru handi-
cap, masã sufragerie 6
persoane, butoi varzã,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând 2 locuri de veci ci-
mitirul Ungureni, zonã
centralã, lângã mor-
mântul lui Ion Oblemen-
co. Telefon: 0771/
232.167; 0351/468.838.
Vând cãzãnel de 35
litri. Telefon: 0770/
687.430.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 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–
soarelui pentru combi-
nã C 12M, cutie viteze,
reductor tracþiune, trio-
dinã 380V ºi alte piese.
Telefon: 0764/261.954.
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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

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.

Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou cu
garanþie 3 ani. Telefon:
0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avan-
tajos, televizor color,
putinã salcâm, bicicle-
tã bãrbãteascã. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând þuicã de prunã ºi
grâu. Telefon: 0766/
676.238.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi ghe-
te militare, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii, combinã mu-
zicalã stereo. Telefon:
0735/445.339.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru 55
nouã 50 lei, burtierã
fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã zin-
catã 2/1 m, televizor
color Grunding diago-
nala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.
Vând tub plastic pen-
tru forat puþuri dimen-
siune 112. Telefon:
0745/589.825.

Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Vând plapume mãta-
se cu lânã noi.  Tele-
fon: 0745/602.001.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut
de cismãrie veche,
maºinã de scris de-
fectã. Telefon: 0251/
417.493.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi feres-
tre. Telefon: 0766/
676.238.
Vând þiglã Jimbolia ºi
cãpriori din demolãri.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor 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, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.

Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare finisa-
tã neocupatã. Telefon:
0722/456.609.
SCHIMBURI

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

DIVERSE
Cumpãr cãrucior pen-
tru handicapat. Tele-
fon: 0351/460.132.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament
douã camere, parter,
ultracentral. Telefon:
0722/654.845.
Închiriez camerã la
casã str. Petuniilor. Te-
lefon: 0771/780.325.
Închiriez cabinet medi-
cal dotat corespunzã-
tor. Relaþii la telefon:
0251/412.966; 0741/
072.812.
Închiriez magazin
stradal, cu toate utilitã-
þile , Dezrobirii. Telefon:
0351/437.906; 0755/
032.920.
MATRIMONIALE
Salariat, 50 ani, serios,
cu serviciu caut doam-
nã pentru prietenie. Te-
lefon: 0785/103.411.

Doamnã vãduvã 62 ani
/ 1,65 / 70/ doresc
domn cu vârstã apro-
piatã,bun, calm, cinstit,
fãrã sã bea, - sincer,
pentru a locui la mine.
Telefon: 0729/684.222.
Pensionar scund, 65/
1,60 caut femeie nevo-
iaºã, modestã, vãduvã
pentru prietenie, tot
restul vieþii. Constantin
C-tin - comuna Dãnciu-
leºti nr. 136 - Gorj.
Alex – vãduv pensionar
73 ani cu handicap
loco-motor din Poiana
Mare caut doamnã
vãduvã pensionarã. Te-
lefon: 07248/177.304.
Domn serios, 46 ani,
cu serviciu ºi casã caut
doamnã pentru priete-
nie sau cãsãtorie. Te-
lefon: 0763/722.683.

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

PIERDERI
PIERDUT Adeverin-
þã absolvire Master
iulie 2012 limba fran-
cezã „Didacticã ºi Li-
teraturi în spaþiul fran-
cofon” eliberatã de
Universitatea din
Craiova, Facultatea
de Litere, pe numele
Rãduþ Elena Lumini-
þa. Se declarã nulã.

S.C. TCM KLASS SRL
anunþã pierderea cer-
tificatului de înregistra-
re,a autorizaþiilor de
funcþionare ºi a certifi-
catelor constatatoare.
Se declarã nule.
S.C. SECI AUTO SRL
anunþã pierderea cer-
tificatului de înregistra-
re, a autorizaþiilor de
funcþionare ºi a certifi-
catelor constatatoare.
Se declarã nule.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

România pierdea dramatic, sâm-
bãtã, cu Ungaria, rezultat ce o sco-
tea în proporþie de 99 la sutã din
calculele calificãrii în careul cu aºi.
Care mai erau ºansele? Într-o pri-
mã fazã, luni, evident, pe lângã o
victorie a tricolorelor cu Spania –
ideal la minimum douã goluri, Un-
garia ºi Danemarca trebuiau sã re-
mize. Fetele lui Gheorghe Tadici
ºi-au fãcut la fix treaba (22-20),
dar ulterior nordicele au învins gaz-
dele maghiare ºi infimele noastre
speranþe s-au nãruit. ªi dacã s-ar
fi întâmplat aºa, în ultima rundã,
programatã azi, Danemarca – Spa-
nia trebuia sã se încheie tot la ega-
litate, iar Norvegia sã batã Unga-
ria. Din nou evident, rezultate cu-
mulate cu o victorie a României
contra Poloniei. La un astfel de
scenariu SF, excluzând-o pe deja
calificata Norvegia – România, Da-
nemarca, Ungaria ºi Spania ar fi
încheiat toate cu 5 puncte. Într-
un clasament la golaveraj în 4, din
schemã sãrea Danemarca, cu re-
mize contra tururor celor trei ri-
vale, ºi deci golaveraj egal. Româ-
nia, Ungaria ºi Spania ar fi înche-
iat toate cu o victorie ºi o  remizã
ºi o înfrângere, dar tricolorele ar
fi mers în semifinale cu un gola-
veraj de +1 (victorie la douã goluri
cu Spania, eºec la un gol cu Un-
garia), faþã de 0 Ungaria (victorie
cu România la un gol, eºec cu
Spania la un gol) ºi –1 Spania (vic-
torie cu Ungaria la un gol, eºec cu
douã goluri contra noastrã).

O parte secundã de senzaþie
Disecând succesul cu Spania,

unul care ne dã dreptul sã spe-

Elieratã de presiunea semifinalelor, România a taxat Spania

VVVVVictorie ºi speranþeictorie ºi speranþeictorie ºi speranþeictorie ºi speranþeictorie ºi speranþe
pentru locurile 5-6pentru locurile 5-6pentru locurile 5-6pentru locurile 5-6pentru locurile 5-6

Astãzi, tricolorele întâlnesc “lanterna” Polonia, în ultima lor partidã din grupã,

meci transmis în direct de TVR 2 ºi TVR HD, cu începere de la ora 17:00

GRUPA PRINCIPALÃ 1 (Debrecen)
Rezultate înregistrate luni

Spania – România 20-22 (14-9)
Polonia – Norvegia 24-26 (15-11)
Ungaria – Danemarca 20-23 (9-11)
1. Norvegia 4 4 0 0 109-90 8p
2. Danemarca 4 2 1 1 101-95 5p
3. Spania 4 2 0 2 102-99 4p
4. Ungaria 4 2 0 2 95-92 4p
5. ROMÂNIA 4 1 1 2 89-96 3p
6. Polonia 4 0 0 4 88-112 0p
A mai rãmas de jucat – astãzi: Polonia – România (17:00),

Spania – Danemarca (19:15), Ungaria – Norvegia (21:30).

GRUPA PRINCIPALÃ 2 (Zagreb)
Asearã dupã închiderea ediþiei: Olanda (5p) – Muntene-

gru (4p), Suedia (5p) – Slovacia (0p), Germania (0p) – Franþa
(4p).

A mai rãmas de jucat – astãzi: Suedia – Muntenegru
(16:45), Germania – Slovacia (19:00), Olanda – Franþa
(21:15).

Din cele douã grupe principale se calificã primele douã,
în semifinale jucându-se încruciºat: loc 1 gr. principalã 1
/ loc 2 gr. principalã 2 ºi loc 2 gr. principalã 1 / loc 1 gr.
principalã 2. Ocupantele poziþiilor a treia susþin finala
pentru locurile 5-6.

DIGI SPORT 1
21:45 – FOTBAL Anglia – Cupa Ligii: Bournemouth –

Liverpool.

DIGI SPORT 2
17:00 – HANDBAL (M) – Cupa României: Dunãrea

Cãlãraºi – HCM Constanþa / 19:30 – BASCHET (M) –
Eurocupa: CSU Asesoft Ploieºti – HCM Constanþa /
21:45 – FOTBAL Anglia – Cupa Ligii: Tottenham –
Newcastle.

DIGI SPORT 3
18:00 – VOLEI (F) – CEV Cup: Alba Blaj – Tauron

MKS Dabrowa Gornicza / 22:00 – FOTBAL Franþa – Cupa
Ligii: Ajaccio – Paris SG.

DOLCE SPORT
22:00 – FOTBAL Franþa – Cupa Ligii: Ajaccio – Paris SG.

rãm la ocuparea locului 3 în
aceastã grupã ºi, implicit, la dis-
putarea finalei pentru locurile 5-
6 (cu calculele vom reveni mai
târziu), tricolorele au fãcut o pri-
mã reprizã modestã, intrând la
vestiare cu un deficit de 5 goluri
(9-14). Actul secund a fost însã
unul perfect, handbalistele noas-
tre încriind de 13 ori ºi primind
doar 6 goluri. ªtersã în primele
30 de minute, când a reuºit doar
un gol, Cristina Neagu a dat apoi
recital, încheind cu 7 reuºite. Ca
ºi împotriva Ungariei, ºi portarul
Paula Ungureanu a fãcut un meci
mare, încheind cu un procentaj
de 51 la sutã.

Neagu a trecut pe primul loc
în clasamentul golgheterilor
Prin cele 7 goluri bifate contra

reprezentativei iberice, cea mai
bunã jucãtoare a lumii din 2010,
Cristina Neagu (foto), a ajuns la
cota 40 (în 5 jocuri), instalându-
se în fruntea ierarhiei golgheteri-
lor. Echipera lui Buducnost a de-
pãºit-o chiar pe spanioloaica Car-
men Martin (legitimatã CSM Bu-
cureºti), care a înscris luni de doar
4 ori, pentru un total de 38 de go-
luri. Urmãtoarea clasatã, la mare
distanþã, e Andrea Penezic – 30 de
goluri, însã aceasta nu va mai avea
ocazia sã marcheze, deoarece

Croaþia a pãrãsit deja
competiþia. Din sporti-
vele rãmase în joc, ur-
meazã la rând, franþuzo-
iaca Alexandra Lacrabe-

re (27g/4j), norvegianca Nora
Mork (26g/5j) ºi poloneza Karoli-
na Kudlacz (25g/5j).

Cum ne putem lupta
în cea mai micã dintre finale
Pentru a încheia pe 3 ºi a mer-

ge la Budapesta pentru a disputa
finala pentru locurile 5-6 (progra-
matã vineri, 19 decembrie, de la
16:30), cea mai simplã ecuaþie ar
fi ca România sã batã azi Polonia,
iar Norvegia (deja calificatã de pe
primul loc) ºi Danemarca sã trea-
cã de Ungaria, respectiv Spania.
Ar mai fi ºi varianta ca cele douã
sã piardã, iar “tricolorele” sã facã
egal, situaþie în care toate ar în-
cheia cu 4p, România fiind avan-

tajatã la directe (plus 1 gol). O altã
soluþie câºtigãtoare ar fi ca Româ-
nia sã încheie la egalitate de puncte
cu Spania. Nu însã ºi cu Ungaria,
naþionalã mai bunã în meci direct.

Amintiri neplãcute legate
de Polonia

La CM din 2013, România a trãit
o adevãratã dramã sportivã, a fost
eliminatã în optimile de finalã de
Polonia, adversara de azi, dupã ce
la un moment dat a condus ºi cu 5
goluri diferenþã. “Efectul acelui
eºec, Polonia a ajuns pe locul 4 în
lume, iar noi am plecat acasã. Sper
ca acum sã învingem noi. Nu va fi
însã deloc uºor, chiar dacã Polonia
e ultima în grupã. Au handbaliste
excelente, precum Kudlacz ºi Woj-
tas, sã nu uitãm cã s-au calificat în
grupa principalã dupã ce au bãtut
ºi eliminat Rusia”, spunea zilele tre-
cute, selecþionerul Gheorghe Tadici.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 2

22:00 – FOTBAL Franþa – Cupa Ligii: Monaco – Lyon.

EUROSPORT 2
15:30 – FOTBAL India – Super Liga: FC Goa – Atletico

de Kolkata / 18:30 – FOTBAL – Campionatul Mondial al
Cluburilor, în Maroc: ES Setif – Western Sydney / 21:00 –
FOTBAL  Germania – Bundesliga: Dortmund – Wolfsburg.

TVR 2
17:00 – HANDBAL (F) – Campionatul European, în

Ungaria ºi Croaþia: Polonia – România.

TVR 3
21:30 – HANDBAL (F) – Campionatul European: Un-

garia – Norvegia.

LOOK PLUS
19:30 – FOTBAL Grecia – Super Liga: Olympiacos –

Panionios.

HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEANHANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEANHANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEANHANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEANHANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEANHANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEANHANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEANHANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEANHANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN
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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

Tradiţia ca Moş Crăciun să-i
viziteze chiar înainte de vacanţă s-
a respectat pentru copiii de la Li-
ceul cu Program Sportiv „Petra-
che Trişcu” şi Clubul Sportiv Uni-
versitatea Craiova. Ieri, micuţii s-
au bucurat de cadourile împărţite
cu generozitate în sala de scrimă
din incinta LPS „Petrache Trişcu”.
Un brad împodobit impecabil i-a
aşteptat pe sportivii din clasele I-

Clubul craiovean vrea să revină în elita
continentală nu doar sportiv, ci pe toate
planurile. Universitatea a preluat pentru
magazinul online un concept european, care
se regăseşte la marile forţe din Vest.
Shop.csuc.ro este singurul magazin al unei
echipe de fotbal româneşti în care articolele
vestimentare şi accesoriile personalizate cu
însemnele clubului sunt prezentate de
fotbalişti profesionişti, precum şi de
membri ai staff-ului. Brandan, Bălgrădean,
Curelea, Madson, Brac, Achim şi Mateiu au

Micuţii sportivi au primit cadouri
pe ritmurile melodiilor specifice

acestei perioade de sărbători
IV, care s-au delectat cu colinde
interpretate de band-ul de elfi al lui
Moş Crăciun şi au aşteptat să intre
în posesia darurilor. Cel care l-a
invitat ca în fiecare an pe Moş Cră-
ciun în sala de la „Petrache Trişcu”
a fost directorul Clubului Sportiv
Universitatea Craiova, Pavel Badea.
„Moş Crăciun este inclus şi el în
ac es t parteneriat dintre Clubul
Sportiv Universitatea Craiova şi Liceul cu Program Sportiv Petra-

che Trişcu. Moşul s-a grăbit puţin
pentru această serbare organizată,
întrucât copiii vor intra în curând
în vacanţă. Noi suntem extrem de
încântaţi de bucuria pe care ne-o
transmit ei zi de zi, dar mai cu sea-
mă în preajma Sărbătorilor. La fel,
suntem extrem de bucuroşi de re-
zultatele lor sportive pe parcursul
anului, indiferent dacă sunt de cel
mai înalt nivel sau doar pentru că
participă în competiţii. Important
este ca tot mai mulţi copii să facă
sport, fiindcă acest lucru îi ajută
din mai multe puncte de vedere.
Sper ca părinţii să înţeleagă, să-i
lase pe copii cât mai puţin lângă
tablete ş i calculatoare şi să-i în-
drepte către sport. Clubul Sportiv
Universitatea Craiova le stă la dis-

poziţie, aşa cum o face de atâţia
ani, cu diverse discipline sportive”
a spus fos tul juc ător al Ştiinţei,
Pavel Badea.

Direc torul Lic eului c u Pro-
gram Sportiv Petrache Trişc u,
Geri Mitroi, l-a completat pe „Bă-
diţă”,  adăugând c ă a fost un an
prolif ic pentru secţiile liceului şi
clubului sprotiv: „Copiii au avut
rezultate bune atât la învăţătură,
cât ş i la sporturile pe care le prac-
tică. Contabilizăm nu mai puţin
240 de medalii obţinute de toate
secţiile, unul dintre cei mai buni
ani pentru noi. Pentru la anul ne
dorim cât mai multze performan-
ţe la competiţiile internaţionale,
fiindc ă ac ela este obiec tivul nos-
tru principal.  Domnul Badea s -a
oc upat cu venirea Moşului, aşa

cum s-a oc upat şi de dotarea cu
echipamente moderne a sălilor  de
care beneficiem” a declarat Geri
Mitroi.

Şi Universitatea
îşi premiază juniorii

Juniorii Universităţii Craiova au
fost cuminţi şi premianţi în prima
parte a sezonului. Drept urmare,
Moş Crăciun nu i-a uitat. Moşul,
însoţit de spiriduşii săi, şi avându-
i ca ajutoare pe antrenorii şi jucă-
torii Universităţii, va împărţi daruri
pentru aceştia. Mâine, de la ora
16.30, juniorii de la Centrul de co-
pii al Universităţii, precum şi cei
de la CSJ Ştiinţa U Craiova, se vor
întâlni cu Moş Crăciun la Centrul
Multifuncţional.

Naţionala României Under 17 se
află în Franţa, la Clairefontaine,
pentru amicalul de astăzi în com-
pania selecţionatei similare a ”co-
coşului galic”. Printre tricolorii care
vor să prindă lotul pentru Turul de
Elită pentru calificarea la Campio-
natul European U17, programat în
luna martie se află şi Ianis Hagi,
dar şi doi juniori ai Universităţii Cra-
iova, fundaşul Cristian Andrei şi
atacantul Sergiu Jurj. Aceştia vor
încerca să marcheze în poarta lui
Luca Zidane (foto), fiul fostului
„Balon de Aur”, Zinedine Zidane,
campion mondial şi european cu
naţionala Franţei. Amicalul cu
Franţa este doar startul perioadei
lungi de pregătire. În lunile ianua-
rie, februarie şi martie, până la ple-

Juniorii Craiovei şi Ianis Hagi se duelează cu fiul lui Zidane
carea în Anglia, ţara gazdă a me-
ciurilor de calificare la Euro 2015,
tricolorii vor mai aduna o lună de
cantonament şi numeroase me-
ciuri de pregătire.  În Franţa,
Bogdan Vintilă a deplasat 18 ju-
cători: Portari: Poiană (Steaua),
Hodoroabă (LPS Bihor); Fun-
daşi: Motreanu, Fridrich (Poli Ti-
mişoara) ,  Căpuşă,  V.  Ghiţă
(Academia Gheorghe Hagi), Co-
paci (UTA), Andrei (Universita-
tea Craiova); Mijlocaşi: Costache
(Dinamo), Tănase (UTA), Mihal-
cea (FC Braşov), Casap, Ianis
Hagi (Academia Gheorghe Hagi);
Atacanţi: Grecu, Ciobanu, Coman
(Academia Gheorghe Hagi), Do-
bre (FC Viitorul Mihai Georges-
cu), Jurj (Universitatea Craiova)
  

 

Shooting cu juveţi
pentru magazinul online

fost modele pentru echipamentele de joc şi
celelalte produse alb-albastre. Atât în
timpul sesiunilor de make-up, cât şi al
shooting-urilor, jucătorii Craiovei au fost
mereu cu zâmbetul pe buze, dar au îmbinat
voia bună cu profesionalismul, fiind impli-
caţi ca pe terenul de fotbal, atenţi la fiecare
detaliu. Prin implicarea personală a echipei
Universitatea Craiova în fiecare pas parcurs
de proiectul magazinului online, s-a dorit o
apropiere maximă faţă de suporteri şi toţi
oamenii care sunt alături de echipă.
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