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Consiliul Judeţean Dolj a susţinut, ieri,
ultima şedinţă ordinară din acest an, pri-
lej cu care preşedintele  Ion Prioteasa le -
a urat colegilor multă sănătate  ş i liniş te
în anul care urmează. Consilierii jude-
ţeni au fost vizitaţi, cu acest prile j, de
micuţii colindători veniţi special, aşa cum o fac an de
an, de  la Piele şti, aceştia primind daruri ş i fiind aplau-
daţi de  toţi ce i prezenţi în sală. Şi cons ilierii munici-
pali au fost întâmpinaţi, ieri, cu o atmosferă de  săr-
bătoare . Pe  lângă faptul că sala de  plen es te împodo-
bită cu ghirlande luminoase, iar un brad uriaş e s te ş i
e l aşezat într-un colţ, ale ş ii locali au fost colindaţi de
e levi de la Liceul de  Arte  „Marin Sorescu”.
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Sărbători minunate în tihnă
şi armonie pentru toţi comercianţii,

colaboratorii şi salariaţii din cadrul
Centrului Comercial Oltenia Sucpi.

Multă sănătate, linişte sufletească, belşug în
case, să-i aibă aproape pe

toţi cei dragi, un an mai
bun, cu împliniri şi realizări!

CRĂCIUN FERICIT şi
“LA MULŢI ANI!”

urează conducerea
Centrului Comercial Oltenia
Sucpi şi Fraţii Bacriz.
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Guvernul comaseazã Inspecþia
Muncii ºi Agenþia de Plãþi

Inspecþia Muncii ºi Agenþia
Naþionalã pentru Plãþi ºi Inspecþie
Socialã vor fi desfiinþate, iar în
locul acestora va fi formatã, prin
comasare, o structurã unicã,
denumitã Agenþia Naþionalã
pentru Inspecþia Muncii ºi Securi-
tate Socialã, în subordinea
Ministerului Muncii, a decis
Guvernul. Urmare a acestei decizii,
în subordinea noii agenþii vor fi
create, la nivelul fiecãrui judeþ ºi al
municipiului Bucureºti, direcþii
judeþene de muncã ºi securitate
socialã, conform ordonanþei de
urgenþã privind noua configuraþie
a Guvernului. Agenþia va fi
condusã de un secretar de stat
numit de premier la propunerea
ministrului Muncii ºi va prelua
personalul celor douã structuri
comasate, dar cu încadrarea în
numãrul maxim de posturi.
Guvernul a mai decis înfiinþarea
Autoritãþii Naþionale pentru
Persoanele cu Dizabilitãþi, prin
preluarea activitãþii în domeniu de
la Ministerul Muncii, care va fi
condusã tot de un secretar de stat.

Calendarul examenele de final
de an pentru clasele a II-a,
a IV-a ºi a VI-a

Evaluãrile naþionale la finalul
claselor a II-a, a IV-a ºi a VI-a în
anul ºcolar 2014 - 2015 vor avea
loc în perioada 18 mai - 3 iunie,
conform unui ordin al ministrului
Educaþiei. Ordinul prevede
aprobarea Metodologiei de
organizare ºi desfãºurare a
Evaluãrilor Naþionale la finalul
claselor a II-a, a IV-a ºi a VI-a în
anul ºcolar 2014 - 2015 ºi pentru
aprobarea Calendarului de
administrare a acestora. Potrivit
calendarului, evaluarea competen-
þelor fundamentale la finalul clasei
a II-a are loc în intervalul 18 - 20
mai, potrivit Mediafax. Pe 18 mai
2015 este programatã proba scrisã
la Limba românã, pe 19 mai -
proba de citire la Limba românã ºi
de scriere ºi citire la Limba românã
pentru minoritãþile naþionale, pe
20 mai - Matematicã, pe 21 mai -
scris Limba maternã, iar pe 22 mai
- citit Limba maternã.

Deputata Alina Gorghiu a fost aleasã, ieri, în
funcþia de preºedinte al vechiului PNL, co-preºe-
dinte al PNL alãturi de Vasile Blaga (n.r. - liderul
PDL), în cadrul ºedinþei Biroului Politic Naþional
(BPN) al partidului, surclasându-l pe Ludovic Or-
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ban. Alina Gorghiu a obþinut 48 de vo-
turi, în timp ce Ludovic Orban a benefi-
ciat de votul a 27 dintre colegi, au menþi-
onat sursele citate. Printre cei care ºi-au
exprimat public susþinerea faþã de Gor-
ghiu s-a numãrat ºi preºedintele de onoa-
re al PNL, Mircea Ionescu Quintus, care
ºi-a motivat alegerea prin faptul cã „fe-
meile se þin de cuvânt”. Înaintea ºedinþei,
prim-vicepreºedintele Alina Gorghiu a
declarat cã îndrãzneala sa de a-ºi depune
candidatura pentru funcþia de preºedinte
PNL vine în continuarea mesajului din 16
noiembrie, de la prezidenþiale. “Nu am
venit sã contracandidez un amic, un co-
leg, ci am venit sã transmit un mesaj cole-
gilor din care sã înþelegem cu toþii cã PNL
are astãzi, prin plecarea lui Klaus Iohan-
nis la Cotroceni, prin câºtigarea alegeri-

lor, are ocazia la unitate realã. Unitate de care nu s-
a bucurat foarte mult în ultima vreme ºi are ocazia
sã stabileascã odatã pentru totdeauna, definitiv
dacã mai era nevoie, cã este reala dreaptã în Româ-
nia”, a explicat Gorghiu.

Preºedintele ales al României ºi, pânã ieri, lider al
PNL, Klaus Iohannis, a declarat cã o felicitã public
pe Alina Gorghiu pentru câºtigarea preºedinþiei
partidului. “Astãzi, în faþa colegelor ºi colegilor, mi-
am anunþat demisia din PNL ºi din toate funcþiile
deþinute în partid pentru a fi în situaþia potrivitã
pentru preluarea mandatului de preºedinte al Ro-
mâniei, lucru care se va întâmpla duminicã. În ca-
drul acestui Birou Politic a fost ales noul preºedinte
al PNL, al vechiului PNL, co-preºedintele noului PNL,
în persoana doamnei Alina Gorghiu ºi þin, cu aceas-
tã ocazie, sã o felicit public pentru câºtigarea aces-
tei preºedinþii”, a spus Iohannis. El a apreciat cã
felul în care Biroul Politic a votat îi confirmã dorinþa
PNL de a se reforma. “Felul în care Biroul Politic a
acþionat, felul în care a votat îmi confirmã dorinþa
PNL de a se reforma, de a se moderniza, de a fi
partidul care aratã cum trebuie sã se facã politicã în
România pentru a fi mai aproape de oameni, pentru
a veni în întâmpinarea aºteptãrilor oamenilor care
ne voteazã ºi care ne pun în aceste poziþii publice”,
a adãugat Iohannis. Acesta a evitat sã facã declara-
þii înainte de ºedinþa BPN ºi sã-ºi exprime preferinþa,
public, pentru vreunul din cei doi candidaþi.

Ministrul Educaþiei, Sorin Cîmpea-
nu, a declarat ieri cã solicitarea Uni-
versitãþii Bucureºti de retragere a ti-
tlului de doctor al lui Victor Ponta a
venit la minister, arãtând cã acordarea
titului a fost fãcutã prin ordin de mi-
nistru, iar retragerea poate fi fãcutã
“printr-un act de de aceeaºi valoare”.
Întrebat dacã a primit scrisoarea Uni-
versitãþii Bucureºti prin care se solici-
tã ridicarea titlului de doctor al lui Vic-
tor Ponta, Cîmpeanu a spus cã a înþe-
les cã a venit la minister solicitarea ºi
cã va respecta legea ºi nu o sã tempo-
rizeze în nici un fel. „Nu doresc ca edu-
caþia sã se transforme într-un tãrâm al
disputelor politice. Mã aflu în Parla-
ment, la negocierea bugetului, am în-
þeles cã la minister a venit aceastã
solicitare a Universitãþii Bucureºti cu
privire la retragerea titlului de doctor

Bãnicioiu: Teste de auz gratuite la toþi nou-nãscuþii, din 2015
Toþi nou-nãscuþii vor beneficia,

din 2015, de testare audiometricã gra-
tuitã, pentru depistarea precoce ºi
administrarea rapidã a tratamentului
în cazul depistãrii unei posibile pro-
bleme de auz, a declarat, ieri, minis-
trul Sãnãtãþii, Nicolae Bãnicioiu.
“Pentru dezvoltarea copilului, este
deosebit de important ca surditatea
sã fie depistatã cât mai devreme, spre
a asigura în timp util tratamentul adec-
vat. Screeningul auzului la nou-nãs-
cuþi este singura metodã prin care se
poate depista activ hipoacuzia, chiar
din prima lunã de viaþã. Din aceastã
cauzã, am hotãrât ca începând cu
2015 sã asigurãm procedurile de scre-
ening în toate maternitãþile ºi pentru
toþi copiii nou-nãscuþi. Instruirea
personalului medical, dar ºi dotarea
tuturor celor 150 maternitãþi de pe
teritoriul României cu aparatura de
screening auditiv la nou-nãscut se
vor face din fonduri europene. În
acest sens, am demarat deja un pro-
iect european”, a spus ministrul Sã-
nãtãþii. În prezent, testarea pentru
depistarea surditãþii la nou-nãscuþi
se face în doar 17 maternitãþi, unde
existã condiþiile necesare realizãrii tes-
tului. Începând cu 2015, procedurile
de testare se vor realiza în toate ma-
ternitãþile, iar copiii care nu vor trece
testele de screening vor fi îndrumaþi
cãtre unitãþile sanitare de specialitate
pentru continuarea investigaþiilor au-
diologice. Tratamentul pentru defi-
cienþa de auz este asigurat, de aseme-
nea, gratuit, în cadrul programelor
gestionate de Casa Naþionalã de Asi-
gurãri de Sãnãtate.

Tot pentru 2015, ministrul Bãni-
cioiu a anunþat extinderea depisãrii

cazurilor de fenilcetonurie ºi tratarea
acestora. “În acest an, am reuºit sã
rezolvãm o importantã problemã cu
care se confruntau pacienþii cu fenil-
cetonurie, prin introducerea la com-
pensare a tratamentului medicamen-
tos necesar. Una dintre cele 17 mole-
cule orfane introduse la începutul
anului în listã este destinatã tratãrii
acestor bolnavi. Nu vrem sã ne oprim
aici ºi, la anul, intenþionãm sã finali-
zãm ghidurile de management al bo-
lii. De asemenea, vrem sã creºtem rata
de acoperire pentru screeningul ne-
onatal, în vederea depistãrii precoce
a acestei afecþiuni, ºi sã asigurãm
condiþiile pentru acces nediscrimina-
toriu la tratament dietetic al pacienþi-
lor”, a mai spus ministrul Sãnãtãþii.
Începând de anul viitor, Ministerul
Sãnãtãþii are în vedere, de asemenea,
standardizarea practicii medicale de
diagnostic ºi tratament la nivelul tu-
turor celor cinci centre în care se des-
fãºoarã programul dedicat pacienþi-
lor cu fenilcetonurie. Ministerul va
asigura instruirea personalului me-
dical, pentru creºterea competenþe-
lor profesionale ºi de management a
cazurilor de fenilcetonurie. Fenilceto-
nuria este o boalã congenitalã de na-
turã metabolicã, cauzatã de lipsa unei
enzime care are un rol esenþial în meta-
bolizarea alimentelor cu proteine. În ca-
zul în care copilul nu este tratat la timp,
boala poate degenera în afecþiuni neu-
rologice grave (retard mental), dar ºi în
alte probleme de dezvoltare. Dacã boala
este depistatã la naºtere ºi se instituie
tratament dietetic, pacienþii pot fi recu-
peraþi pentru societate. În 2013, la ni-
vel naþional se aflau în tratament diete-
tic 108 copii ºi 17 adulþi.

Un numãr de 18 noi puncte fixe de
control a valabilitãþii rovinietei au
fost puse în funcþiune începând de
ieri pe reþeaua de drumuri naþionale
ºi autostrãzi din România, a anunþat,
într-un comunicat, Compania Naþio-
nalã de Autostrãzi ºi Drumuri Naþio-
nale din România (CNADNR). Com-
pania menþioneazã cã, pânã la aceas-
tã datã, controlul valabilitãþii rovinie-
tei se realiza prin intermediul a 33 punc-
te fixe de control, 14 puncte mobile ºi
prin intermediul personalului Inspec-

CNADNR a pus în funcþiune
noi camere fixe de control

al rovinietei, începând de ieri
toratului General al Poliþiei Române
(IGPR), Inspectoratului de Stat pen-
tru Controlul în Transportul Rutier
(ISCTR) ºi CNADNR SA (în punctele
de trecere a frontierelor), cu drept de
verificare a deþinerii rovinietei valabi-
le. „(...) punctele de control puse în
funcþiune astãzi sunt amplasate în
zone în care acestea nu pot fi evitate
de cãtre conducãtorii auto” se notea-
zã în comunicatul citat. Potrivit
CNADNR, în anul 2015 vor fi puse în
funcþiune alte 23 puncte de control.

Cîmpeanu: Retragerea titlului de doctor
al premierului, fãcutã  prin ordin de ministru

al domnului prim-ministru Victor Pon-
ta. Eu sunt consecvent cu faptul cã
nu voi face altceva decât sã respect
legea ºi nu o sã temporizez în nici un
fel ceea ce trebuie sã fac conform le-
gii. Va trebui sã mã consult cu depar-
tamentul juridic de la minister. Vã con-
firm cã în anul 2003, pe baza propune-
rii Universitãþii Bucureºti, domnului
Victor Ponta i s-a acordat titlul de doc-
tor, acest lucru a fost certificat prin
ordin de ministru, în momentul de faþã
aceeaºi Universitate, având la bazã so-
licitarea primului-ministru, (cu o sem-
nificaþie profundã, nedorind sã afec-
teze prestigiul educaþiei a fãcut aceas-
tã solicitare), pe baza acestei solicitãri
Universitatea Bucureºti a fãcut o ce-
rere de retragere a titlului cãtre minis-
trul Educaþiei ºi cercetãrii ºtiinþifice. E
adevãrat, voi face ceea ce am spus,

mã consult cu colegii de la juridic,
calea prin care se poate retrage ti-
tlul de doctor va fi aplicatã cu cele-
ritate”, a spus Cîmpeanu. Întrebat
dacã, în conformitate cu simetria le-
gii, nu ar trebui sã fie dat tot un
ordin de ministru pentru ridicarea
titlului de doctor, Cîmpeanu a rãs-
puns: „E adevãrat, este principiul
simetriei actelor juridice ºi retrage-
rea titului poate fi fãcutã printr-un
act prin aceeaºi valoare ca ºi actul
prin care a fost conferit titlul de doc-
tor”. Premierul Victor Ponta a arã-
tat, într-un mesaj postat marþi pe Fa-
cebook, cã a trimis o scrisoare cãtre
rectorul UB în care îl notificã asu-
pra faptului cã renunþã la titlul de
doctor în drept acordat în 2003.
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Reamintim cã, pe 3 iunie 2013, poliþiºtii
Serviciului de Investigare a Fraudelor Dolj,
împreunã cu procurorii Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova au reþinut-o ºi au
introdus-o în arest pe Doina Liana Paras-
chiv, de 62 de ani, din Craiova, acuzatã de
delapidare ºi fals în înscrisuri sub semnã-
turã privatã. Femeia, care a fost adminis-
trator, contabil ºi casier al Asociaþiei de Pro-
prietari nr. 1 Craioviþa Nouã, a sustras, în
timp, aproape jumãtate de milion de lei din
banii achitaþi de locatari. „În fapt s-a reþi-
nut cã învinuita, în perioada ianuarie 2010
– decembrie 2011, îndeplinind cumulativ
funcþiile de administrator, contabil ºi ca-
sier la o asociaþie de proprietari din car-
tierul Craioviþa Nouã, ºi-a însuºit din ges-
tiune suma de 453.000 de lei prin înregis-
trarea în evidenþa contabilã a unor sume
mai mici faþã de cele înscrise în chitanþele
prin care încasa banii de la proprietari ºi
prin nepreluarea soldurilor zilnice reale”,
au declarat, la momentul respectiv, repre-
zentanþii IPJ Dolj.

Dupã ce Judecãtoria Craiova a respins
propunerea de arestare preventivã a femeii,

În urma activitãþilor specifice de
cercetare desfãºurate de poliþiºtii
Biroului Rutier Craiova, la mai bine
de 24 de ore de la comiterea fap-
tei, oamenii legii au reuºit sã dea
de urma autorului accidentului

O nouã serie de soldaþi profesi-
oniºti depune astãzi, începând cu
ora 9.00, Jurãmântul Militar în ca-
drul unei ceremonii ce se va des-
fãºura la sediul Batalionului instruc-
þie comunicaþii ºi informaticã „Fraþii
Buzeºti” din Craiova. Jurãmântul
militar va fi rostit de 58 de soldaþi
profesioniºti care s-au instruit în
cadrul unitãþii, în prima etapã a
pregãtirii lor, cea a modulului in-
strucþiei individuale. La ceremonia
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militarã vor participa, pe lângã ru-
dele militarilor, reprezentanþi ai eºa-
loanelor superioare, cadre militare
în activitate, în rezervã sau retra-
gere, reprezentanþi ai autoritãþilor
publice locale ºi ai cultelor religioa-
se. Cu acest prilej, în cazarma Ba-
talionului instrucþie comunicaþii ºi
informaticã „Fraþii Buzeºti” se va
desfãºura „Ziua Porþilor Deschise”,
între orele 10.00 ºi 13.00.

RADU ILICEANU

Are de achitat peste un milion de lei!

Puºcãrie pentru fosta contabilã ºi casierã de
la Asociaþia de Proprietari nr. 1 Craioviþa Nouã

Doina Liana Paraschiv, fosta contabilã, casierã ºi adminis-
trator al Asociaþiei de Proprietari nr. 1 Craioviþa Nouã,
a fost condamnatã la 3 ani ºi 4 luni de închisoare cu execu-
tare. Sentinþa a fost pronunþatã miercuri, 18 decembrie
a.c., de Judecãtoria Craiova, instanþã care a menþinut-o pe
femeie sub control judiciar ºi a obligat-o sã plãteascã peste
un milion de lei, adicã banii pe care i-a sustras din încasãri,
dar ºi penalitãþile percepute de Termoficare ºi Regia de Apã
pentru sumele restante. Sentinþa nu este definitivã, putând
fi atacatã cu apel la Curtea de Apel Craiova. 

Tribunalul Dolj a admis recursul
Parchetului de pe lângã Judecãto-
ria Craiova, Doina Liana Paraschiv
fiind arestatã preventiv pe 6 iunie
2013. Anchetatorii au finalizat cer-
cetãrile ºi au dispus, prin rechizi-
toriu, trimiterea în judecatã, în sta-
re de arest preventiv a femeii, do-
sarul fiind înregistrat pe rolul Ju-
decãtoriei Craiova în data de 21 iu-
nie. Odatã cu trimiterea în judeca-
tã a femeii, pentru delapidare, in-
stanþa a prelungit ºi arestarea pre-
ventivã a femeii. Asta pânã pe 7
octombrie 2013, când a fost eliberatã sub
control judiciar.
Condamnatã la 3 ani ºi 4 luni de închi-
soare cu executare

Acum, dupã un an ºi jumãtate de proces,
magistraþii Judecãtoriei Craiova au gãsit-o
vinovatã pe femeie  de delapidare ºi au con-
damnat-o la 3 ani ºi 4 luni de închisoare cu
executare, iar ca pedeapsã complementarã i
s-a interzis dreptul de a ocupa funcþia de
administrator, contabil ºi casier, pe o perioadã

de 3 ani dupã executarea pedepsei principa-
le. În plus, judecãtorii au admis în parte ac-
þiunea civilã formulatã de Asociaþia de Pro-
prietari nr.1 A Craioviþa Nouã ºi au obligat-o
pe inculpatã la plata sumei de 448.854,97 lei
cu titlu de daune materiale la care se adaugã
penalitãþi de întârziere la RA Termoficare –
suma de 500.438,76 lei ºi la Compania de
Apa – suma de 132.224,21 lei. „Constatã
cã inculpata a achitat din prejudiciul cau-
zat, suma de 2.000 lei, dispune anularea
înscrisurilor falsificate constând în state de

platã aferente anilor 2002-2012, registre de
casã ºi chitanþiere, aferente anilor 2002-
2012, aflate în custodia Asociaþiei de Pro-
prietari nr.1 A Craioviþa Nouã ºi menþine
sechestrul asigurãtor asupra autoturismului
marca Daewoo Matiz aparþinând inculpa-
tei”, se mai aratã în încheierea de ºedinþã a
Judecãtoriei Craiova. Sentinþa nu este defi-
nitivã, putând fi atacatã cu apel la Curtea de
Apel Craiova, pânã atunci femeia rãmânând
sub control judiciar.

CARMEN ZUICAN

Autorul accidentului mortal de la Breasta,
arestat pentru 30 de zile

ªoferul care a accidentat mortal o
femeie, în comuna Breasta ºi ºi-a aban-
donat maºina la locul impactului, dispã-
rând, a fost prins de poliþiºtii de la Rutie-
rã. Este vorba de un tânãr de 23 de ani,
din Bucureºti, care stã fãrã forme legale
în Craiova ºi care asearã a fost arestat
preventiv pentru 30 de zile.

mortal din Breasta. Astfel, aceºtia
l-au identificat pe Rupi Curte, de
23 de ani, din Bucureºti, care lo-
cuia fãrã forme legale în Craiova,
stabilind faptul cã el este cel care a
produs un accident rutier pe 16

decembrie a.c., pe
DJ 606, în localitatea
Breasta, soldat cu de-
cesul Valeriei Ionicã,
de 61 de ani, din lo-
calitate, iar dupã pro-
ducerea acestuia a
pãrãsit locul faptei
fãrã încuviinþarea or-
ganelor de anchetã.

Se pare cã avea ºi
motive sã disparã, în-
trucât în urma veri-
ficãrilor s-a stabilit ºi
faptul cã tânãrul nu

posedã permis de conducere pen-
tru nici o categorie de autovehicu-
le. Miercuri searã tânãrul a fost
reþinut pentru 24 de ore, pentru
sãvârºirea infracþiunilor de ucide-
re din culpã, pãrãsirea locului ac-
cidentului fãrã încuviinþarea orga-
nelor de poliþie ºi conducere a unui
autovehicul fãrã permis, fiind in-
trodus în arestul IPJ Dolj.

Asearã, dupã ce a fost audiat la
Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Craiova, Rupi Curte a fost prezen-
tat Judecãtoriei Craiova, instanþã
care a admis propunerea procuro-
rilor ºi a dispus arestarea preventi-
vã pentru 30 de zile a ºoferului fu-
gar, dupã cum au anunþat repre-
zentanþii Inspectoratului de Poliþie
al Judeþului Dolj.

CARMEN ZUICAN
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Cristian Popescu a anunþat cã îºi
dã demisia din funcþia de director
al SC Salubritate Craiova de sãptã-
mâna trecutã. În cererea pe care a
înaintat-o municipalitãþii, acesta a
invocat motive personale care îl
determinã sã pãrãseascã funcþia.
Ieri, pe ordinea de zi a ºedinþei CLM
s-a aflat un proiect de hotãrâre care
a privit încetarea contractului de
administrator al acestuia. Consilie-
rul PNL, Dan Cherciu, l-a lãudat
pe fostul director, spunând despre
el cã este un profesionist, iar pri-
marul Craiovei i-a mulþumit în mod
public pentru prestaþia sa. „Am fã-
cut o echipã foarte bunã cu dum-
nealui, nu am nimic sã-i reproºez.
Oraºul este foarte curat, au dispã-
rut ºi câinii maidanezi de pe strãzi.
Vreau sã-i mulþumesc în mod per-
sonal ºi sã îl asigur de toatã stima”,
a spus primarul Craiovei.

Cine este Eliza Peþa
În locul acestuia a fost numitã

Eliza Peþa. Acesta este fata lide-

Consilierii municipali au votat, ieri, pleca-
rea din fruntea Salubritãþii a fostului direc-
tor, Cristian Popescu. Postul sãu va fi pre-

luat de Eliza Peþa, cea care a îndeplinit pânã
acum funcþia de consilier personal al prima-
rului. Propunerea a fost fãcutã chiar de edi-

lul-ºef al Craiovei, care le-a recomandat
consilierilor sã îi dea credit noului director

pentru o perioadã de ºase luni.

rului de sindicat de la Avioane
Craiova, Victor Peþa, ºi a fost an-
gajatã la cabinetul primarului încã
din primele zile de mandat. Pro-
punerea a venit din partea edilu-
lui-ºef al Craiovei ºi, înainte sã
fie votatã, a fost criticatã de unul
dintre consilierii opoziþiei. Alesul
local liberal Dan Cherciu a co-
mentat CV-ul acesteia, în care
existã doar douã funcþii îndepli-
nite – cea de consilier ºi consul-
tant – ºi a tras concluzia cã ni-
mic nu o recomandã pe aceasta
sã conducã un serviciu public
care are o gestiune de 8 milioane
de euro. „Mã uit pe CV-ul doam-
nei ºi vãd cã a îndeplinit doar
douã funcþii, consilier ºi consul-
tant. Chiar sunt curios ºi poate
ne spune doamna primar în ce
domeniu o consiliazã? În conclu-
zie, CV-ul acesteia mi se pare in-
suficient ºi nu cred cã trebuie sã
facem un experiment pe banii
noºtri, pentru cã aceastã persoa-
nã trebuie sã aibã grijã de 8 mili-

oane de euro”, a atras atenþia Dan
Cherciu.

În funcþie pentru
ºase luni

Primarul Lia Olguþa Vasilescu
le-a spus consilierilor cã propu-
nerea de numirea a Elizei Peþa la
Salubritate Craiova îi aparþine ºi
cã trebuie sã i se dea credit de-
oarece nici o numire la condu-
cerea regiilor nu a dat greº. „Toþi

directorii de regii pe care mi i-am
asumat au fãcut performanþã. Nu
am greºit pânã acum cu nici
unul. Eu cred cã Eliza Peþa me-
ritã aceastã funcþie ºi trebuie sã-
i acordãm girul, aºa cum am fã-
cut cu toþi directorii numiþi pânã
acum ºi s-a dovedit cã toþi au
fãcut performanþã”, a spus pri-
marul Olguþa Vasilescu. Aceas-
ta a precizat cã Eliza Peþa va
prelua funcþia de administrator

al SC Salubritate Craiova pen-
tru o perioadã de ºase luni, dupã
expirarea acestei perioade de in-
terimat urmând ca o firmã spe-
cializatã sã numeascã noul
administrator. Cu un singur vot
împotrivã – cel al consilierului
Dan Cherciu –, consilierul pri-
marului, Eliza Peþa, a fost nu-
mitã în funcþia de administrator
al SC Salubritate Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE

Creºterea s-a datorat, în principal,
ramurilor fabricarea de maºini, utilaje ºi
echipamente, fabricarea calculatoarelor
ºi a produselor electronice ºi optice,
fabricarea altor mijloace de transport,
alte activitãþi extractive, fabricarea
substanþelor ºi a produselor chimice,
fabricarea produselor din cauciuc ºi
mase plastice, fabricarea altor produse
din minerale nemetalice, activitãþi de
servicii anexe extracþiei. În primele luni
ale acestui an, comparativ cu aceeaºi
perioadã a anului trecut, în cadrul

Potrivit datelor oferite de Direcþia Judeþeanã de Statisticã
Dolj, producþia industrialã a judeþului a crescut în primele

nouã luni ale acestui an cu 9,1%, comparativ cu aceeaºi perioa-
dã a anului trecut. Anunþul a fost fãcut în cadrul ºedinþei

Colegiului Prefectural, ce a avut loc ieri.

Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest
Oltenia, producþia industrialã a înregis-
trat creºtere în judeþele Dolj (+9,1%),
Olt (+2,3%) ºi Gorj (+2,2%) ºi scãderi
în judeþele Vâlcea (-3,6%) ºi Mehedinþi
(-12,3%).

Cei mai mulþi turiºti strãini au venit
din Germania

Exporturile de bunuri, la nivelul
judeþului Dolj, au fost în perioada 1
ianuarie – 1 iulie 2014 de 739.905 mii
euro, cu 18,5% mai mici (-167.887 mii

euro) faþã de aceeaºi perioadã a anului
trecut. Volumul exporturilor de bunuri
la nivelul judeþului Dolj a deþinut 2,4%
din exporturile României ºi 43,0% din
exporturile Regiunii de Dezvoltare Sud-
Vest Oltenia. Exporturile situeazã
judeþul Dolj pe locul al 12-lea pe þarã.

La capitolul turism, numãrul sosirilor
în judeþul Dolj, în primele nouã luni ale
lui 2014, a fost de 67.216 persoane.
Din totalul turiºtilor cazaþi la nivelul
judeþului, 53.324 (79,3%) au fost
români ºi 13.892 (20,7%) strãini. Din
numãrul total al turiºtilor strãini 19,5%
au fost din Germania, 17,1% din Italia,
7,4% din Regatul Unit, 5,9% din
Grecia, 5,6% din Franþa, 4,8% din
Bulgaria, 4,1% din Polonia, 3,4% din
Ungaria, 3,2% din Spania.

A crescut natalitatea, dar ºi mortalitatea
În ceea ce priveºte populaþia ºi

fenomenele demografice, la 1 ianuarie

a.c., populaþia judeþului Dolj a fost de
688.885 locuitori din care 333.447
bãrbaþi (48,4%) ºi 355.438 femei
(51,6%). Ca urmare, densitatea
populaþiei la 1 ianuarie a.c. a fost la
92,9 locuitori/km2.  În ceea ce
priveºte distribuþia pe medii, din totalul
populaþiei judeþului, 54,1% (372.416
persoane) au domiciliul stabil în
municipii ºi oraºe, iar 45,9% (316.469
persoane) în comune. Judeþul Dolj
deþine 31,4% din populaþia la 1 ianua-
rie 2014 a Regiunii de Dezvoltare Sud-
Vest Oltenia ºi 3,2% din nivelul
naþional. Evoluþia fenomenelor demo-
grafice în judeþul Dolj, în perioada
ianuarie-septembrie 2014, comparativ
cu perioada ianuarie-septembrie 2014,
a fost caracterizatã de creºterea
natalitãþii, mortalitãþii, nupþialitãþii ºi a
divorþialitãþii ºi de scãdere a mortalitã-
þii infantile.

RADU ILICEANU
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Consiliul Judeţean Dolj a susţinut,  ier i, ultima
şedinţă ordinară pe anul în c urs , prilej cu care pre-
’edintele Ion Prioteasa le-a urat c olegilor  multă să-
nătate şi linişte în anul care urmează. Consilier ii
judeţeni au fost vizitai, la final de an,  de mic uţii

CLM Craiova, colindat de sărbători
Consilierii municipali au fost întâmpinaţi, ieri, cu o atmosferă de săr-

bătoare. Pe lângă faptul că sala de plen este împodobită cu ghirlande
luminoase, iar un brad uriaş a fost aşezat şi el într-un colţ, aleşii locali
au fost colindaţi şi de elevi de la Liceul de Artă „Marin Sorescu”. Înainte
să înceapă dezbaterile pe proiecte, cântecele de iarnă au răsunat în toată
sala. În semn de mulţumire, colindătorii au primit câte un mic pacheţel
cu dulciuri. Consilierii municipali au ţinut şi două momente de reculege-
re pentru memoria erorilor martiri ai Revoluţiei şi pentru victimele acci-
dentului aviatic de la Constanţa. LAURA MOŢÎRLICHEConsilierii judeţeni au

fost colindaţi de micii
urători din Pieleşti

colindători veniţi special, aşa c um o fac an de
an, de la Pieleş ti, ace’tia primind daruri şi f iind
aplaudaţi de toţi c ei prezenţi în sală. Mic uţul
Cosmin, de numai 3 ani,  l-a colindat în mod
spec ial pe şeful administraţiei doljene: a s tat în
braţele preşedintelui Ion Prioteasa şi i-a spus
ac es tuia o poezioară frumoasă. Reprezentanţii
judeţului au trecut,  apoi, la analiza ş i votarea
proiec telor  aflate pe ordinea de zi, fiind vorba
de 18 proiecte plus  interpelările. Dar nu înainte
ca şeful adminis traţiei doljene să facă un scurt

bilanţ de activitate,  printr-o trec ere în revis tă a
proiec telor  finalizate sau înc epute în 2014, dar şi
a câtorva aspecte referitoare la c eea c e va însem-
na în cifre anul 2015.

MARGA BULUGEAN

Să ieşim din clasă, să mergem
să ne jucăm puţin de Crăciun! Aşa
a sunat propunerea cu care doam-
na învăţătoare Lucia Delevedova
a venit în faţa elevilor săi. Cei dintr-
a III-a B au privit-o, ca întotdeau-
na, cu ochi mari şi curioşi. Doam-
na avea întotdeauna dreptate şi, de
fiecare dată, a fost minunat. Aşa
că nu a trebuit să mai insiste prea
mult că răspunsul a fost ca şi dat
din priviri: petrecerea de Crăciun
va fi altfel. Cu totul altfel! Totul
însă până la un punct, adică să fie
cumva să nu lipsească nici Moş
Crăciun! Se putea oare?
Moş Crăciun
a intrat tiptil în clasă

Dar doamna învăţătoare s-a gân-
dit la toate. Nu se ştie cum a comu-
nicat cu bătrânul Moş Crăciun şi nu
se ştie ce lucruri anume i-a spus
despre fiecare în parte. Cert este că
l-a îmbunat să le facă hatârul şi să
treacă, totuşi, întâi şi întâi pe la ei.
Bineînţeles că Moş Crăciun a venit
dis-de-dimineaţă, când doar ce se
lustruise parchetul şi nu era nici pi-
cior de elev în clasă. Numai bine că
a deşertat imediat sacul cu daruri şi

O se ară de poveste , aşa a fost sărbătoarea de  Crăciun pregătită
cu migală de  elevii clasei a III-a B de la Şcoala Gimnazială „Gheor-
ghe Ţiţeica” din Craiova. Cu fulare din beteală argintie, Moşi
Crăciunii ş i Crăciuniţele au chemat iarna, s-au jucat cu fulgii de
nea,  au cântat sub crengile bradului ş i au alunecat cu sania pe
derdeluş, lăsând în urmă clinchetul vesel al glasurilor lor.

a aşezat la fiecare, pe băncuţe, câte
un mic lucruşor. A zâmbit gândin-
du-se la surpriza pe care o vor avea
elevii şi a zbughit-o.
Ciucuraşii mofturoşi
şi fularele din beteală

Este inutil să mai spunem că
lucrurile s -au derulat aşa cum,
într-o fracţiune de secundă, şi-a
imaginat chiar Moş Crăciun. „Co-
piii mei au fost cuminţi şi Moş
Crăciun nu i-a ocolit. Este timpul
să ne bucurăm!”, şi-a lăudat ele-
vii, aşa cum face de fiecare dată
doamna învăţătoare Lucia Deleve-
dova. Dulciurile Moşului s-au fă-
cut nevăzute şi iată-i acum pe toţi
îmbrăcaţi în Crăciuni şi Crăciuni-
ţe. Fulărele din beteală argintie pur-
tau toţi la gât, inclusiv doamna
învăţătoare, iar ciucuraş ii de la
căciuliţe erau toţi nişte mofturoşi:
stăteau numai şi numai pe fruntea
copilaşilor. Emoţiile erau mari pen-
tru că scena era la doi paşi şi pe-
trecerea trebuia să înceapă.
La „Zao Park”
distracţie este garantată!

To tul se petr ec e  la „Za o

Park”,  cel mai modern parc de
distracţie de interior pentru c o-
pii, unde găseşti de toate – de la
locul de joacă plin de tobogane
şi mingi c olorate şi până la cine-
ma 7D.  Aici, pe scenă, vor fi cu
adevărat în lumina reflectoarelor.
Muzica vine din niş te boxe mari,
iar de o parte şi de alta plouă cu
mii de baloane, c are seamănă cu
cele din săpun. Într-un colţ, stră-
luc eş te bradul de Crăciun,  c e
poartă pe fiec are crenguţă zeci
de globuri colorate.  În faţa sc e-
nei, la măsuţe, servind c âte un
suc sau c eai,  stau părinţii care-
ş i pregătesc  ac um telefoanele
pentru cele mai frumoase poze.
„Iarnă, te iubesc /
De mă prăpădesc... ”

Într-o explozie de veselie, ele-
vii dintr-a III-a B urcă pe sc enă:
„Iarnă cât te-am aşteptat / Să mă
joc cu tine-n stradă / Ai venit cu
săniuş / Şi c u oameni de zăpa-
dă…”. Gingăş ia versurilor se îm-
pleteşte c u veselia care li se ci-
teşte acum pe feţe. Cântecelele se
derulează cu repeziciune şi nimeni
nu s imte cum trece timpul. „Iar-

nă, te iubesc  / De mă prăpădesc...
” şi braţele lor micuţe se înalţă în
aer.  În gestul lor se simte un dor
grozav după iarnă. Şi fulguşorul
de zăpadă, care este o micuţă ba-
lerină,  saltă parc ă mai uşor pe
poante, plutind de la un capăt la
altul al sc enei. „Ninge cu fulgi
mari de nea / Ninge la fereastră!”,
răsună din piepturile micuţilor. Nu
a fost uitat nici colindul drag al
bradului de Crăciun, „O, brad fru-
mos!”, care a umplut inimile de
căldură. Luminiţele din privir i s-
au aprins din nou când sania, cu
toţi zurgălăii săi, a ajuns,  prin cân-
tece,  în mijlocul lor. De această
dată, şi părinţii au fost invitaţi la
dans de Crăc iuni şi Crăciuniţe,
bucuria iernii contaminându-i, ca
într-un adevărat tablou magic de
iarnă, pe toţi!

Pentru că Moş Crăciun există…
Ei, şi după distracţia cu muzică

şi dansuri a urmat una şi mai mare.
De pe scena, fuga-fuguţa la mese,
unde îi aşteptau blaturile de pizza
aburindă şi sucul pregătit. A fost
cea mai bună pizza pe care au
mâncat-o vreodată, pentru că au
fost toţi împreună. Şi pentru că
miracolele de Crăciun sunt adevă-
rate miracole, vraja sărbătorii nu
s-a spulberat decât târziu, mult mai
târziu, când toţi au obosit jucân-
du-se pe toboganele şi saltelele cu
bile şi mingi colorate. A fost, cu
siguranţă, cea mai frumoasă pe-
trecere de până acum, şi asta pen-
tru simplu fapt că Moş Crăciun
există şi toată joaca lor a fost un
alt cadou minunat al său!

LAURA MOŢÎRLICHE
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GEORGE POPESCU Arta „anti-divă”: Virna Lisi
şi cuminţenia frumuseţii…

Nu doar ceea ce am trăit pe viu, în nume
propriu, ne configurează în conturul unei
biografii, reduse,  mai ales azi,  de impune-
rile birocraţiei mediatice,  la litera unui cir-
ruculum mai curând formal. Într-o biogra-
fie exhaustivă pătrunde,  cu şi fără vreun
permis individualizat, toate circumstanţele
unei existenţe: de la locurile prin care ne-
am dezvăluit luminii, la bănc ile ucenic iei
instructive,  de la cărţile pe care le-am c itit
(ca şi cele pe care le-am scăpat ori le-am
ignorat păguboşi) până la crâmpeiele mu-
zicale ascultate ori la filmele pe care le-am
vizionat şi în care ne-am regăsit. Toate se
cons tituie,  cu timpul, în veritabile antene
ce ne prelungesc, pe orizontală ca şi pe
verticală, ceea ce îndeobşte numim des tin.

Am aflat ieri de decesul uneia dintre cele
mai străluc itoare „stele” ale c inematogra-
fiei italiene şi mondiale: Virna Lisi. Şi brusc
gândul s-a despicat în două direcţii, dia-
metral opuse: cine, îndeosebi dintre tinerii
de astăzi, consumeriştii virusaţi de atâtea
în-scenări cu pretenţii de artă pe care in-
dustria de tip hollywoodian le arunc ă pe
bandă rulantă într-o piaţă tot mai nesătulă,
cine, aşadar, dintre copiii şi nepoţii noştri
crescuţi de-acum la umbra reţelăriei „so-
cializante”,  ştie ori ar dori să ştie cine fost
şi mai ales  ce a întruchipat jumătate de se-
col actriţa italiană ivită, în 1936, ca Venus
din spuma mării, într-o mică loc alitate din
apropierea ţărmului adriatic?

Urmărind, cu doar câteva luni în urmă,
confesiunile sale puse sub semnul unei sin-
cerităţi egală c u onestitatea cu c are numai
un mare artist îş i îngăduie să se dezvălu-
ie, ac triţa c e întruchipa, prin anii cinc i-
zeci-şaizec i,  Frumuseţea în stare pură,
naturală, adic ă, f iindcă îi fusese dăruită
de Dumnezeu, am retrăit, în memoria-mi
retrezită, c lipele de stupefiantă surpriză cu
care o descopeream, adolescent pe ecra-
nul vechiului cinema „23 August” de pe
locul din spatele supermarketului Merc ur
de acum. Acolo f iindcă peliculele cons i-
derate „burgheze”, dacă nu c hiar reacţio-
nare, erau distribuite mai ferite de posibile
interese generalizate; acolo am vizionat
marile creaţii ale lui Fellini, ale lui Antog-
noni, faimoasele şi scandaloasele, prin dia-
tr ibele anti-capitaliste, filme ale lui Kostas
Gavras , c âteva dintre c apodoperele sue-
dezului Bergmann,  puţinul din Visconti şi
din Bertolucc i ş i atâtea altele.

Biografia ei evocă un parc urs de o nor-
malitate aproape şocantă.  Egală, în artă ca
şi în pres tanţă interpretativă, cu marile sale
contemporane şi c onaţionale (Alida Valli,
Sofia Loren, Claudia Cardinale) , le-a de-

păşit – s -a spus  de către mulţi şi în varii
oc azii – în frumuseţe; o frumuseţe, c um
spuneam,  naturală, cât mai înseamnă, în
răvăşirea noastră post-modernă acest c u-
vânt, de vreme ce la vârstă fragedă, gim-
nazială, dasc ăli şi colegi i-o cons tată cu o
uimire aproape şocantă.  Iar ea va rec u-
noaşte târziu, în senectute, că da, era c on-
ştientă de frumuseţea ei, ş i c ă da, c ea mai
mare grijă a fos t, în tot restul vieţii,  să nu
facă din ea o marfă.

Aşa s-a întâmplat, f iindcă,  după succe-
sul enorm, cu pelicule de mare succes  co-
mercial (Mânie şi prejudecată, O tragedie
americană, Cenuşăreasa or i Laleaua nea-
gră, alături de Alain Delon, sau neuitatul U
112 asaltul reginei Mary, cu Frank Sina-
tra, Cei doi aşi din mânecă, alături de Tony
Curtis),  s-a întors  la teatru şi la televiziu-
ne, cu aceeaşi fermitate cu care şi-a refu-
zat titlul de „divă” la Hollywood întreru-
pând un super-contract de şapte ani.

Premiată cu Palma d’or, la Cannes , cu
două Donatello, la Venezia, a refuzat dis tri-
buţia într-un film gen „007”, al lui Roger
Vadim, pe la mijlocul anilor şaizeci tocmai
fiindcă întreaga Americă racordată la c ine-

ma vedea în ea o nouă Marilyn Monroe,
fireşte blondă, frumoasă şi un pic frivolă.
A „ratat”, au spus unii, cr itici, actori, regi-
zori, dar nu şi ea, recunoscând, mai târziu,
că a ales în cunoştinţă de cauză,  întâi fi-
indc ă nu s-a simţit niciodată prea bine în
cerc ul „divelor” şi a „divilor”, apoi fiindcă
a preferat tandreţea şi siguranţa familiei sale
romane,  soţul ei fiind un vestit arhitect,
cândva acţionar al echipei de fotbal Roma.

S-a stins doar la două luni de la aniver-
sarea,  în familie, a celor 78 de ani ş i la o
lună după c e şi-a descoperit un cancer ne-
cruţător: în acelaşi ambient tonic şi retras
al familiei, lăsându-ne totuşi înc ă o probă
testamentară, adică interpretarea unui rol
în comedia „Latin Lover”, ce n-a ajuns
încă pe ecrane.

Într-o ultimă confesiune, declara: „Mă
rog în fiec are seară, înainte de a merge la
culc are, spun o rugăciune. Este educ aţia
pe c are am transmis-o alor mei”.

Nu, Virna Lisi n-a fost o… divă. A fost
o artistă şi întruparea unei fiinţe în care ome-
nesc ul şi-a îngăduit un strop din desăvâr-
şirea pe care o visăm cu toţii şi în care ne
regăsim rareori.

Membrii comunităţii evreieş ti
din Craiova, una dintre cele mai
vechi din ţară, dar şi invitaţii de
seamă, în frunte cu rabinul şef al
FCER, Rafael Shaffer, au fost pre-
zenţi, miercuri seara, la sinagoga
din Craiova pentru a celebra, aşa
cum se cuvine sărbătoarea de Ha-
nuka. Ca la orice mare sărbătoare,
înainte de toate, a fost intonat Im-
nul României şi c el al Israelului.
Apoi, acad. dr. Corneliu Sabetay,
preşedintele comunităţii evreieşti
din Craiova,  a prezentat o scurtă
lecţie de istorie şi a vorbit despre
obiceiurile cu care este întâmpina-
tă această zi.

„Mă bucur că printre noi se află
în această seară rabinul şef Rafael

Rabinul Rafael Shaffer a aprins
lumânările de Hanuka la Craiova
Rabinul şef al Federaţiei Comunităţilor

Evreieşti din România a sărbătorit Hanuka
5775 alături de evreii craioveni la sinagoga
de pe strada „Horezului”. Aflat pentru prima

dată la Craiova, Rafae l Shaffer le-a vorbit
membrilor comunităţii evreieşti despre sem-
nificaţiile  uneia dintre cele mai importante
sărbători din calendarul ebraic.

Shaffer, reprezentanţi ai altor cul-
te religioase, dar şi ai celor mai
importante instituţii din judeţ. Este
un moment în care încercăm să
evocăm evenimente care s-au de-
rulat în urmă cu mai bine de 2.000
de ani. Este o sărbătoare a victo-
riei luminii asupra întunericului. Nu
sărbătorim o victorie a armatei, ci
minunea. Este esenţa acestei săr-
bători”, a precizat prof. univ. dr.
Corneliu Sabetay, preşedintele co-
munităţii evreieşti din Craiova.
Rabinul Rafael Shaffer:
„În fiecare dintre noi
există o scânteie”

La rândul său, rabinul şef al
FCER, Rafael Shaffer, a vorbit de-

spre semnificaţia acestui moment.
„Hanuka este legată de răsc oala
Macabeilor. Atunci când a fost
vorba de o negare a libertăţii, oa-
menii au spus că trebuie să fie ceea
ce sunt chiar cu preţul vieţii. Acest
moment îl văd ca o metaforă. În
fiecare dintre noi există o scânte-
ie. Aceasta este esenţa sărbătorii de
Hanuka. Fiecare dintre noi are însă
datoria să caute în el această scân-
teie sacră”, le-a transmis rabinul
şef, Rafael Shaffer, celor prezenţi
la sinagoga din Craiova.

La sărbătoare a fost prezent şi
preşedintele Cons iliului Judeţean
Dolj, Ion Prioteasa. «Sunt deose-
bit de onorat să fiu alături de dum-
neavoas tră astăzi. Comunitatea

evreiască din Craiova se bucură de
respect şi are o istorie îndelunga-
tă. Daţi-mi voie să vă transmit „La
mulţi ani!” de Hanuka».
Marea Sărbătoare a luminii

În ceea ce priveşte semnificaţii-
le, sărbătoarea comemorează vic-
toria evreilor Macabei împotriva
grecilor-sirieni în anul 165 î. e.n.
Iehuda Macabeul i-a învins pe siri-

eni şi s-a întors cu credincioşii săi
în Ierusalim, pentru a revendica
Templul, pe care sirienii îl închina-
seră unor zeităţi păgâne. Tradiţia
spune că evreii, la întoarcere, au
găsit doar un vas mic cu ulei pur de
măsline, vestita menora. Deşi era
puţin, suficient pentru a lumina
Templul vreme de o zi, când au
aprins uleiul s-a petrecut un mira-
col şi sfeşnicul a ars timp de opt
zile, timp necesar pentru produce-
rea de ulei proaspăt. De atunci, po-
porul evreu aniversează Hanuka.

Timp de opt nopţi, cât durează
sărbătoarea, familiile se adună în
jurul unui sfeşnic hanukia – un can-
delabru special cu opt braţe, în care
se ard opt lumânări. În prima noap-
te, capul familiei aprinde o lumâna-
re. În cea de-a doua seară, două
lumânări, şi aşa mai departe, până
când, în cea de-a opta seară, se
aprind toate lumânările. Există obi-
ceiul ca sfeşnicul să fie aşezat în
pragul uşii sau la fereastră, o cale
pentru evrei de a împărtăşi bucuria
sărbătorii cu restul comunităţii în
mijlocul căreia trăiesc. Hanuka este
şi un prilej de serbări cu cântece şi
jocuri, în special pentru copii.

RADU ILICEANU
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Proiectul „Acces, Energie,
Recuperare” a vizat îmbunãtãþi-
rea dotãrii Centrului de recupe-
rare ºi terapie ocupaþionalã din
cadrul Facultãþii de Educaþie Fi-
zicã ºi Sport Craiova (FEFS) cu
echipamente pentru recuperare.
Dotarea centrului a presupus o
investiþie de 5.000 de euro ºi s-a
realizat în perioada septembrie –

Sub umbrela platformei de responsabilitate socialã „Energie pentru bine”,

Sub umbrela platformei de respon-
sabilitate socialã „Energie pentru
bine”, Grupul CEZ în România a
desfãºurat proiectul „Acces, Energie,
Recuperare” împreunã cu Asociaþia

pentru Copii cu Cerinþe Educative
Speciale ACCES ºi Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport Craiova.
Beneficiari sunt copiii cu dizabilitãþi
din cadrul Asociaþiei ACCES.

Proiectul „Acces, Energie, Recuperare” a luat naºtere din dorinþa
de a energiza progresul comunitãþii locale ºi are o finalitate nobilã
orientatã asupra copiilor cu dizabilitãþi neuromotorii ºi asociate ºi
care în absenþa unui sprijin extern nu pot avea parte de o integrare
armonioasã în societate.

noiembrie 2014. Un numãr mare
de copiii cu dizabilitãþi neuromo-
torii ºi asociate au beneficiat de
recuperare cu aproximativ 60 de
voluntari studenþi kinetoterapeuþi.
«Proiectul „Acces, Energie, Re-
cuperare” a fost desemnat câº-
tigãtor în urma unui concurs in-
tern, în cadrul cãruia membrii
echipei s-au întrecut cu multã

ambiþie în dezvoltarea ideilor
care pot aduce un plus de valoa-
re comunitãþilor din care fac par-
te. (...) Ne bucurãm cã am putut
realiza acest proiect, în urma
cãruia micuþii cu dizabilitãþi din
cadrul Asociaþiei ACCES se pot
bucura de o ºansã nouã la o via-
þa normalã», a declarat Mirela
Dima, director executiv CEZ
Vânzare, în cadrul conferinþei de
presã desfãºurate ieri, cu ocazia
finalizãrii proiectului.

Includerea în programul
de recuperare a unui numãr

cât mai mare de copii
cu dizabilitãþi neuromotorii
Proiectul „Acces, Energie, Re-

cuperare” a avut o serie obiective
principale. Primul ar fi dotarea ºi
achiziþionarea de materiale ºi echi-
pamente pentru funcþionarea op-
timã a activitãþilor de recuperare
kineticã ºi terapie ocupaþionalã din
cadrul sãlilor Facultãþii de Educaþie

Fizicã ºi Sport puse la dispoziþia
Asociaþiei ACCES. Al doilea ob-
iectiv constã în includerea în pro-
gramul de recuperare a unui nu-
mãr cât mai mare de copii cu di-
zabilitãþi neuromotorii ºi asocia-
te, îngrijiþi în familiile biologice.

Preºcolarii au vrut sã-i impresi-
oneze pe reprezentanþii lui Moº Crã-
ciun drept rãsplatã organizându-le
o serbare, musafirii fiind alintaþi cu
colinde ºi poezioare, una mai fru-
moasã ca alta. Cadrele didactice
Cosmina Gingioveanu, Georgiana
Cioi, Ioana Pasat ºi Simona Stoian
au fost gazde bune, primindu-i pe
tinerii liberali cu mul-
tã cãldurã ºi interpre-
tând gestul doar ca
pe o bucurie împãr-
tãºitã cu cei mici.

„Prin aceastã ac-
þiune ne-am dorit sã
le facem o bucurie
micuþilor, dar totoda-
tã sã le insuflãm spi-
ritul de a dãrui ºi de a
fi atenþi la cei din jur.
ªi cum altfel sã fa-
cem mai bine acest
lucru decât venind

Tinerii liberali din Dolj au fãcut, zilele trecute, pe
spiriduºii lui Moº Crãciun. Ei i-au vizitat pe micuþii de la

Grãdiniþa Prichindel, structurã a ªcolii Gimnaziale
„Mihai Eminescu”, condusã de prof. Silvia Cârþu ºi prof.

Elena Nicolae, din Craiova. În prag de sãrbãtori, tinerii le-
au fãcut o surprizã copiilor de la grãdiniþa din cartierul

craiovean Lãpuº. Celor 100 de micuþi li s-au oferit în dar
pachetele cu dulciuri, semn cã Moºul a aflat cã au fost

cuminþi ºi cã au învãþat multe poezii ºi cântecele.

alãturi de ei ºi oferin-
du-le dulciuri în mod

simbolic. Copiii trebuie educaþi în
acest fel, pentru ca atunci când vor
creºte mari sã ofere la rândul lor.
Sã nu fie egoiºti ºi sã ºtie cã doar
dacã dãruieºti vei câºtiga. Solidari-
tatea ºi altruismul trebuie sã fie ca-
litãþile de bazã a unui copil, pentru
cã doar aºa vom face o societate
corectã. Aceasta este prima dintr-o
serie de acþiuni, urmând ca zilele ur-

mãtoare sã continuãm acþiunile ca-
ritabile la câteva zeci de familii fãrã
posibilitãþi financiare, familii la care
orice ajutor este binevenit”, a pre-
cizat Doru Câple, vicepreºedinte
TNL Dolj.

Tinerii din PNL au gânduri mari.
Aceºtia vor sã continue ºirul mani-
festãrilor, iar în primãvarã au deja
programate câteva activitãþi ce se
vor derula tot în mijlocul preºcola-
rilor. „Sunt foarte încântatã de tot

ceea ce fac. Mã bucur tare
mult cã am reuºit sã ne
mobilizãm pentru a aduce
bucurie pe chipurile micu-
þilor, iar lumina de pe chi-
pul lor sã fie lumina care îi
va ghida în viaþã în aºa fel
încât ºi ei, la rândul lor, sã
aducã bucurie în sufletul
altor persoane atunci când
vor creºte mari...”, susþi-
ne Leontina Negrea, se-
cretar executiv TNL Dolj.

MARGA BULUGEAN

Sãrbãtoarea Naºterii Domnului
Nostru Iisus Hristos reprezintã
pentru toþi credincioºii un prilej
de bucurie, fiecare dintre ei
dorind sã sãrbãtoreascã cu cei
dragi acest moment important
din viaþa religioasã. Din pãcate,
însã, nu toþi oamenii se pot
bucura de cãldura unui cãmin în
aceastã perioadã.

În acest context, pentru ca 13
preºcolari de la ªcoala Gimnazia-
lã Specialã „Sf. Vasile” din
Craiova sã se bucure de aceste
sãrbãtori ºi sã simtã minunata
atmosferã a Crãciunului, jandar-
mii din cadrul Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean Dolj le-au
fãcut miercuri, 17 decembrie

a.c., o vizitã,
încãrcaþi cu
daruri. Jandarmii
au devenit
spiriduºi ai lui
Moº Crãciun ºi le-
au dãruit bãuturi
rãcoritoare,
alimente specifice
sãrbãtorilor de
iarnã ºi articole
vestimentare, iar
ca rãsplatã pentru
cadourile primite
copiii au prezentat
mini-spectacolul

„Dansul fulgilor de nea” ºi au
oferit jandarmilor felicitãri lucrate
manual pentru Sfânta Sãrbãtoare
a Crãciunului.

Acest gen de acþiuni va
continua ºi în perioada imediat
urmãtoare ºi are caracter volun-
tar, fiecare jandarm contribuind
cu diverse sume de bani. Dorinþa
este sã se demonstreze cã
omenia, bunãtatea ºi solidaritatea
sunt caracteristice jandarmilor,
aceºtia fiind alãturi de semenii lor
atât de-a lungul anului, cât ºi cu
ocazia uneia dintre cele mai
frumoase sãrbãtori ale lumii
creºtine – Crãciunul.

CARMEN ZUICAN

Cel treilea obiectiv a fost implica-
rea directã a peste 50 de studenþi
voluntari kinetoterapeuþi sub su-
pravegherea, voluntarã a cadrelor
didactice universitare, medici de
specialitate.

MARGA BULUGEAN
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- A căzut chestia aia cu “toamna se
numără bobocii”; acum, Popescu-
le, toamna se numără butoaiele.

Un gest pentru o viaţă din partea
elevilor Colegiului Naţional „Carol I”

În preajma sărbătorilor de iarnă, elevii
claselor a IV-a C, a III-a C, a III-a B şi I
B de la Colegiul Naţional „Carol I” au
continuat activităţile de voluntariat, sub
îndrumarea profesorilor Elena Brătan,
Ecaterina Bogdan, Liana Velişcu şi Vic-
toria Isbiceanu. Astfel, pe 14 decembrie,
aceştia au participat, alături de organiza-
ţia ,,Salvaţi copiii”, reprezentată de prof.
Cornelia Pasăre, la proiectul ,,Un gest
pentru o viaţă”, ajutând la strângerea de
fonduri pentru reducerea mortalităţii in-
fantile a copiilor de până la 5 ani.

O ediţie plină de culoare!
Ajuns la cea de-a XX-a ediţie,

Târgul „Bizarre Bazaar” a intrat deja
în tradiţia Craiovei, fiind unul din-
tre acele evenimente care, de câţi-
va ani, constant şi cu o responsa-
bilitate asumată, promovează arta
manuală şi încurajează antrepreno-
riatul îndeosebi în rândul tinerilor.
Ediţia de Crăciun a căpătat şi mai
multă culoare, datorită nu numai
numărului mare de participanţi, dar
mai ales produselor diverse şi inge-
nioase pe care aceştia le oferă spre
vânzare. Printre expozanţi se află
şi elevi ai Liceului de Arte „Marin
Sorescu”, care îşi demonstrează
încă o dată talentul în realizarea ta-
blourilor, globurilor pictate manual
şi obiectelor de decor oferite spre
vânzare. Culoare au dat şi colindă-
torii care, ieri, au trecut pragul Târ-
gului: elevi din clasa a IX-a de la
Colegiul Naţional „Carol I”, care,
acompaniaţi de chitare, au oferit un
frumos recital de colinde şi cânte-
ce de iarnă.

«Vă atenţionăm că e musai să
vă înarmaţi cu multă răbdare ş i
timp liber, pentru că aveţi ce ve-

Târgul de Crăciun „Bizarre Bazaar”:
handmade şi fapte bune

Dacă aţi pornit în căutarea celui mai potrivit
cadou, sub nici un pretext nu trebuie ocoliţi, zile-
le acestea, Târgul de Crăciun „Bizarre Bazaar”!
Deschis la Electroputere Parc Mall, în perioada
18-22 decembrie, acesta reuneşte un număr-re-
cord de expozanţi: aproximativ 50,  atât din Cra-
iova, cât şi din ţară, majoritatea t ine ri pe care
Asociaţia „Carousel Project” – organizatoarea
evenimentului – îi încurajează să îşi promove-
ze  talentul. Brăduţi,  coroniţe, globuri realizate
manual, bijuterii şi câte  şi mai câte alte obie c-
te  şi decoraţiuni vor da culoare  casei ori vesti-

me ntaţiei dvs . sau a celor cărora le veţi dărui.
La „Bizarre Bazaar” aveţi însă pos ibilitatea să
faceţi o bucurie  nu numai persoane lor dragi, ci
şi oamenilor mai puţin norocoş i, care  au nevo-
ie  de ajutorul nostru. Dacă ave ţi o jucărie care
nu vă mai foloseşte,  o puteţi dona aici pe ntru a
aduce un zâmbet copiilor de la Şcoala Specială
„Sf.  Mina” din Craiova. Iar dacă alegeţi să cum-
păraţi un tablou de la Teodora Statie,  banii vor
ajunge  în contul de sprijin al micuţei Ambra
Maria Chirculescu, care la două luni se  luptă
cu o gravă malformaţie.

dea şi cumpăra şi
de data aceas ta!
Partic ipanţii vă
vor cuceri cu ob-
iecte noi-nouţe,
luc rate numai ş i
numai de mâinile
lor harnice şi pri-
cepute! Vă aştep-
tăm în toate cele
cinc i zile, de la
9.00 dimineaţa până spre închide-
rea mall-ului, la ora 22.00, să târ-
guiţi minunăţiile meşterite doar
pentru voi şi cei dragi vouă», lan-
sează invitaţia Sorina Stăicules-
cu, preşedinte al Asociaţiei „Carou-
sel Project” din Craiova.

„Dăruieşte o jucărie!”
Tot la Târgul „Bizarre Bazaar”

puteţi aduce bucuria sărbătorilor şi
altor suflete frumoase: copilaşii
instituţionalizaţi la Şcoala Specială
„Sf. Mina” din Craiova. Dacă aveţi
o jucărie care nu vă mai foloseşte,
Asoc iaţia „Carousel Project” vă
invită să vă alăturaţi campaniei or-
ganizate în parteneriat cu Electro-
putere Parc Mall, „Dăruieşte o
jucărie!”, şi să aduceţi un zâmbet
copiilor orfani, cu deficienţe, in-
stituţionalizaţi. Pe parcursul celor
cinci zile ale Târgului handmade,
sunteţi aşteptaţi cu darurile voas-
tre în locul special amenajat, jucă-

riile urmând să fie oferite în preaj-
ma sărbătorilor.

Îi puteţi dărui bucuria
de a-şi strânge în braţe
nepoţica însănătoşită!

În hoinăreala prin Târg opriţi-
vă, preţ de câteva momente, şi la
standul bunicii materne a micuţei
Ambra Maria Chirculescu, al că-
rei caz a impresionat şi mobilizat
comunitatea, în ultima vreme. Din

dorinţa de a-şi ajuta nepoţica de
numai două luni, care luptă cu o
malformaţie gravă – atrezie de eso-
fag (lipseşte o parte de esofag), hi-
dronefroză bilaterală şi extrasisto-
le –, Teodora Statie şi-a adus la

vânzare picturile: tablouri în culori
vii, pline de viaţă şi de speranţă…
Îi doreşte ca, prin vânzarea lor, să

o poată ajuta pe Ambra,
aflată acum cu părinţii în
Italia, în aşteptarea altor
intervenţii chirurgicale.
În măsura timpului ş i
posibilităţilor  voastre, îi
puteţi dărui Teodorei Sta-
tie bucuria de a-şi strân-
ge în braţe nepoţica în-
sănătoşită!
Campania de donaţii
pentru micuţa Ambra

continuă
Ambra Maria Chir-

culescu a primit diagnosticul la
naştere, deşi „în timpul sarcinii am
făcut toate ecografele şi analizele
posibile”, mărturiseşte mama sa.
«După două zile de la naştere am
ajuns la Spitalul „Grigore Alexan-

drescu” din Bucureşti, unde s-a
făcut o primă intervenţie. Opera-
ţia finală se va realiza în Italia, unde
se va reconstrui esofagul prin
„alongaţie”, adică prin tragerea de
cele două capete ale esofagului în
câteva intervenţii», explică părinţii
micuţei. Însă toate investigaţiile şi
recuperarea nec esită o sumă de
aproximativ 10.000 de euro, de
care nu dispun. Campania de spri-
jin a micuţei Ambra Maria Chircu-
lescu se desfăşoară nu numai pe
parcursul Târgului handmade de
Crăciun „Bizarre Bazaar”, ci con-
tinuă şi după încheierea acestuia,
cei care vor să facă donaţii având
la dispoziţie un cont BRD, pe nu-
mele Chirculescu Ionuţ Cris tian:
RO06BRDE290SV52477882900.

***
De faptele bune ale Asociaţiei

„Carousel Project” se vor bucura
şi c opiii internaţi, în această pe-

rioadă, la Spitalul Ju-
deţean de Urgenţă nr.
1 din Craiova. Astăzi,
membrii asoc iaţiei,
împreună c u studenţi
la Medicină şi o mână
de oameni de suflet
vor dărui micuţilor de
la secţiile de Pediatrie
şi Oncopediatrie 40 de
pachete cu dulciuri,
fruc te şi jucării.  În
plus ,  ajutoarele lui
Moş  Crăciun le vor
cânta copiilor colinde
şi le vor face o de-
mons traţie… han-
dmade, pic tându-i pe
faţă!

«De asemenea, suntem aproape de
prietenul nostru Ştefăniţă.  Doamnele
profesoare împreună cu elevii şi părinţii
au strâns pachete cu alimente care au
fost donate astăzi (n.r. – ieri) unui copil
sărac, cu probleme de sănătate, din sa-
tul Sârsca, judeţul Dolj. Pentru al doilea
an, dorim să aducem în sufletul acestui
copil o rază de bucurie, să ştie că are
prieteni care îl ajută să trăiască şi să lupte
pentru viaţă, acum, când supărarea lui
este şi mai mare, pierzându-şi tatăl…»,
a menţionat prof. Ecaterina Bogdan.



În programul
concertelor din
19 şi 20
decembrie, ora
19.00:

*** „Tânărul Crai”
Ioan Costescu: „Bună dimi-

neaţa”
Ioan Cristu Danie le scu:

„Bună dimineaţa la Moş Ajun!”
Alexandru Podoleanu-Ioan

D. Chirescu: „Bună dimineaţa”
Paul Constantinescu: „Mi-

nune prea mare”; „Catavasiile
Naşterii Domnului”

Gheorghe Danga, aranjament
Valentin Gruescu: „Linişte”

Tiberiu Brediceanu: „Iată,
vin colindători”

Nicolae Lungu: „La Vitleem colo-n jos”
Dumitru Georgescu Kiriac: „Plecarea magilor”
Ioan Cristu Danielescu: „Leroi Doamne”
Valentin Cîrlig: ”Şi se întâlni c-un d-Ajunu”; „În coliba-ntunecată”
Valentin Teodorian: „Colindul clopotelor”
Valentin Gruescu: „Visul legănat”
Gheorghe Danga, aranjament Valentin Gruescu: „Bună dimineaţa”
*** aranj. Valentin Gruescu: „Candlelight Carol”; „Dimineaţa lui

Crăciunu”
*** tradiţional francez, sec. XVI: „Ding Dong Merrily on High”
Adolphe  Adam, aranjament Valentin Gruescu: „Noel”
Herbert Bittrich, prelucrare Valentin Gruescu: „Festejo de Navidad”
Eugen Cuteanu, aranjament Valentin Gruescu: „Mulţi Ani !”

vineri, 19 decembrie 201410 / cuvântul libertăţii educaţie / cultură

Tradiţia colindatului în Ajunul Crăciunului es te veche la
Filarmonica „Oltenia”, an de an instituţia invitându-i pe cra-
ioveni să asculte c ântările ce ves tesc apropiata sărbătoare a
Naşterii Domnului. În aces t decembrie, trei sunt întâlnirile
cu publicul prilejuite de concertele de c olinde.  Iar primele
două îl readuc la Craiova pe maestrul Valentin Gruescu –
dirijor de c or, compozitor  şi profesor cu peste 35 de ani de
activitate artistică, făcând parte din elita muzicienilor din ţara
noastră. Astă-seară şi sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 19.00,
alături de Corala Academic ă aflată sub conducerea sa dir ijo-

Trei concerte de colinde,
cu casa închisă, la Filarmonica „Oltenia”!

Deschis cu un concert dedicat viitoarelor mă-
mici, pe 13 decembrie, în sala mare a Primăriei
Craiova, şi altul susţinut, pe 15 decembrie, în ho-
lul central al Universităţii, în debutul Târgului de
Crăciun Winterland, sezonul de colinde continuă la
Filarmonica „Oltenia”. Datorită numărului mare
de solicitări din partea publicului, nu mai puţin de
trei concerte dedicate sărbătorilor de iarnă vor fi
prezentate în perioada aceasta. Toate vor fi susţi-

În programul concertului
din 22 decembrie, ora 17.30:

*** (arr. Nicolae Lungu): „Mărire-ntru cele-nalte”
*** (arr. Valentin Gruescu): „Dimineaţa lui Crăciunu”
Valentin Teodorian: „Legănelul lui Iisus”
Gheorghe Budiş: „Cântec de Crăciun”
Stelian Olariu: „Moş Crăciun”
Valentin Teodorian: „Colindul clopotelor”
Georg Frie drich Hae nde l (arr.  Sabin Pautza) :

„Joy to the world”
Sabin Pautza: „Glorious Kingdom”; „Gloria”
Franz Gruber: „Stille nacht”
*** „A la Nanita Nana” (cântec tradiţional spaniol); „The

First Noel”; „Jingle Bells”; „Deck the Hall”
Irving Berlin (arr. Sabin Pautza): „White Christmas”
Mykola Leontovich: „Ring Christmas Bells”

rală îşi vor da concursul soprana Olga Şain, teno-
rul Cristian Radina, artiştii instrumentiş ti Sorin Să-
ceanu, Emanoil Chelaru, Marius Toma, Adrian Ma-
rinescu (percuţie), Răzvan Nic olae, Geo Fabian
(chitară) şi, la pian, Corina Stănescu.

«Este, ca întotdeauna, un prilej de buc urie să fiu
împreună cu artiştii Filarmonic ii „Oltenia”. Avem
deja o tradiţie – c red că sunt 15 de când, periodic,
sunt invitatul aces tei minunate instituţii de cultură
cu notorietate naţională ş i internaţională. Vom face
o sărbătoare pentru sufletele craiovenilor care se
pregătesc de aceste frumoase sărbători. Avem un
repertoriu specific unei asemenea ocazii speciale,
cu lucrări c e fac parte din marele tezaur al culturii
româneşti şi universale, astfel încât reamintirea mo-
mentelor esenţiale petrecute cu mai bine de două
mii de ani în urmă să fie un prilej de înnobilare
spir ituală pentru publicul care vine să ne asculte.
Sunt, aşadar, lucrări tradiţionale româneşti, colinde
clas ice cunoscute şi foarte cunoscute, unele îm-
brăc ate într-o haină nouă, modernă, plus surpri-
ze…», a declarat Valentin Gruescu.

Al treilea concert de colinde al Coralei Acade-
mice a Filarmonic ii „Oltenia” va f i prezentat luni,
22 dec embrie,  de la ora 17.30, sub conducerea

dirijorului Manuela Enache.  Studentă burs ieră a Univers i-
tăţii Naţionale de Muzică din Bucureş ti (2004-2008), spe-
cializarea Dirijat c or academic  (c lasa conf. univ. dr. Valen-
tin Gruescu),  tânăra muziciană a urmat în paralel şi modu-
lul instrumental de vioară.  Tot aici, în 2010 a absolvit cur-
surile de mas ter  în Stilistică dir ijorală, specializarea Dirijat
Cor ac ademic,  iar în perioada 2009 - 2010 a benefic iat de
o bursă de studii în cadrul Birmingham Conservatoire (Ma-
rea Britanie).

MAGDA BRATU

Până la finele anului viitor, Uni-
versitatea din Craiova va derula
proiec tul „B-Entrepreneur” care
este format dintr-un consorţiu con-
stituit din opt parteneri
din Austria, Cehia, Fin-
landa, Ir landa, Italia,
România şi Spania, cu
finanţare de către Comi-
sia Europeană prin Pro-
gramul Lifelong Lear-
ning Programme 2007-
2013. Coordonatorul
proiectului este Asocia-
cion de Servicios a las
Empresas y Actividades
Diversas  de Madrid
(ADESEMA) din Spa-
nia, iar Universitatea din
Craiova, prin Facultatea
de Economie şi Administrarea Afa-
cerilor, partener pentru România.

Obiectivul general al proiectului
B-Entrepreneur îl reprezintă spriji-
nirea accesului la cele mai bune
practici în training şi educaţie din
domeniul antreprenorial, dezvolta-
te în cadrul Life Learning Pro-
gramme. Acestea vizează anumite
grupuri ţintă şi valorizarea celor mai
bune practici.

Proiectul va contribui la atin-
gerea obiectivelor EU2020 şi a Pla-

Ion Maria este autor al vo-
lumelor de poezie „Patmos”
(2002),  „Balene zburând”
(2003),  „Dincolo de zid”
(2005), „Povestiri din cartie-
rul de est” (2007), „Poziţia
lotus” (2008), „Fratele om”
(2010),  „După Cutremur”
(2011), „Căutând o insulă”
(2012), „Când vor veni ex-
tratereştrii” (2013), „De veghe în
cartier” (2014). Alexandru Ionaş-
cu este absolvent al Facultăţii de
Litere din Craiova ş i membru al
cenaclului „Mozaicul”.

Lunar au loc astfel de întâlniri,
la care sunt prezenţi doi poeţi cra-
ioveni, un tânăr şi un senior, care,
pe lângă faptul că citesc din crea-
ţia proprie, au ocazia să împărtă-
şească celor de faţă impresia pe
care poezia tânără o face unui poet
consacrat şi modul în care un poet
tânăr receptează poezia contempo-
rană. La finalul întâlnirii poeţii in-
vitaţi răspund întrebărilor din pu-

Ion Maria şi Alexandru Ionaşcu
vă invită în „Cetatea Poeziei“
Casa de Cultură „Traian Demetrescu” vă invită astăzi, ora 18.00,

în Salonul Medieval, la cea de-a noua întâlnire din seria „De la
Cetatea Băniei la Cetatea Poeziei”, ocazie cu care şi-a propus să
familiarizeze publicul cu poezia craioveană contemporană.  De
această dată vor vorbi despre poezia craioveană contemporană Ion
Maria şi Alexandru Ionaşcu, întâlnirea fiind moderată de Petrişor
Militaru. Intrarea publicului este liberă.

blic.
La manifestările anterioare din

cadrul proiectului „De la Cetatea
Băniei la Cetatea Poeziei” au fost
invitaţi Ionel Ciupureanu şi Gabriel
Nedelea (în aprilie), Liliana Hino-
veanu şi Daniela Micu (mai), Ni-
colae Coande şi Luiza Mitu (iunie),
George Popescu şi Maria Dinu (iu-
lie), Aurelian Zisu şi Mădălina Nica
(august), Constantin M. Popa ş i
Gabriela Gheorghişor (septembrie),
Alexandru Ioan şi Mihai Dincă (oc-
tombrie) Mihai Firică şi Livia Mo-
reanu (noiembrie).

MAGDA BRATU

Cu finanţare de la Comisia Europeană:

Universitatea din Craiova va derula
proiectul „B-Entrepreneur” Biblioteca on-line interactivă

va conţine cele mai bune prac-
tici în domeniul antreprenorial,
care vor putea fi consultate pen-
tru o perioadă de cel puţin trei
ani după încheierea proiectului.

nului de Acţiune Antreprenorială,
cu privire la nevoia de educaţie în
aces t domeniu, pentru a promova
o Uniune Europeana, mult mai

competitivă.  Obiectivele vor fi
atinse printr-o metodologie, care
cuprinde cercetarea şi evaluarea
modalităţilor de training în dome-
niul antreprenorial. Metodele şi re-
zultatele, cu influenţă pentru fac-
torii de decizie, vor fi, de aseme-
nea, analizate.  
Biblioteca On-Line
va fi integrată în program

De-a lungul perioadei 2007-
2013, o serie de proiecte LLP au

fost implementate în do-
meniul antreprenorial.
Proiectul B-Entrepre-
neur va identifica şi va
evalua 300 cele  mai
bune practici în educa-
ţie din cadrul progra-
mului LLP în 27 de sta-
te me mbre  ale  U.E.
Cele mai bune practici
vor fi grupate în urmă-
toarele categorii: „Antre-
prenoriat în grupuri dez-
avantajate”; „Cele mai
bune practici în metodo-

logiile de training din domeniul an-
treprenorial”; „Cele mai bune prac-
tici în măsuri complementare”. 75
de proiecte vor fi selectate şi ana-
lizate de către echipa de experţi,
după prima etapă. În acelaşi timp,
platforma TIC va deveni funcţio-
nală. Site-ul Internet al proiectului
va urma dezvoltarea proiectului şi
va integra c ea mai importantă
unealtă, Biblioteca On-Line.  

MARGA BULUGEAN

nute, cu casa închisă, de Corala Academică a in-
stituţiei – în zilele de 19 şi 20 decembrie, de la ora
19.00, cu Valentin Gruescu la pupitrul dirijoral, şi
pe 22 decembrie, de la ora 17.30, sub conducerea
muzicală a Manuelei Enache. În program se regă-
sesc unele dintre cele mai frumoase colinde şi cân-
tece de iarnă, din repertoriul românesc şi interna-
ţional, toate cântate lângă bradul deja împodobit
pe scena Filarmonicii craiovene.
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Miniºtrii de Externe ai statelor
membre UE au decis, marþi, organi-
zarea unui „dialog” anual asupra sta-
tului de drept în Europa, în cadrul
Consiliului European, un „proiect
minimalist faþã de problemele de fond
ridicate, de exemplu, de Ungaria ºi
România”, comenta ieri portalul Eu-
rActiv.fr. Ediþia în francezã a portalu-
lui citeazã exemplul unor încãlcãri

Lumea primeºte cu entuziasmLumea primeºte cu entuziasmLumea primeºte cu entuziasmLumea primeºte cu entuziasmLumea primeºte cu entuziasm
apropierea istoricã între SUA ºi Cubaapropierea istoricã între SUA ºi Cubaapropierea istoricã între SUA ºi Cubaapropierea istoricã între SUA ºi Cubaapropierea istoricã între SUA ºi Cuba
“Decizie istoricã” ºi “gest curajos”. Anunþul

restabilirii relaþiilor diplomatice între Statele Uni-
te ºi Cuba a fost primit cu entuziasm în America
ºi Europa, unde se sperã cã acest gest va scoate
Cuba din izolare. Unul dintre principalii artizani
ai acestei reconcilieri, papa Francisc, a fost pri-
mul care a salutat, miercuri, „decizia istoricã”
anunþatã, simultan, la Washington ºi Havana,
de liderii cubanez, Raul Castro, ºi american, Ba-
rack Obama, aminteºte AFP. Canada a felicitat,
de asemenea, cele douã guverne „pentru dialo-
gul ºi negocierile... care vor conduce la relaþii
normalizate”, potrivit lui Stephen Harper, primul
ministru al uneia dintre puþinele þãri din America
care nu au rupt niciodatã relaþiile diplomatice cu
Cuba dupã revoluþia din 1959. Þãrile din Ameri-
ca Latinã, reunite pentru al 47-lea summit Mer-
cosur în Argentina, au salutat ºi ele acest pas
spre pace pe continent. Chiar ºi criticul cel mai
înverºunat al Washingtonului, preºedintele Ve-
nezuelei Nicolas Maduro, a vorbit despre aceastã
„rectificare istoricã”. Iar potrivit preºedintelui co-
lumbian, Juan Manuel Santos, mare aliat al SUA în
regiune, aceastã apropiere de Cuba, dupã o jumãta-
te de secol de tãcere diplomaticã, „deschide uºa...
ca într-un viitor apropiat sã ne putem îndeplini visul
de a avea un continent unde domneºte pacea totalã
între naþiuni ºi în interiorul lor”. În Europa, Germa-
nia a catalogat declaraþiile drept „o veste foarte bunã
în aceste timpuri bogate în conflicte”, reamintind cã
în 2013 Uniunea Europeanã a deschis deja un dia-

log cu Cuba, în special pe baza unei ameliorãri în
domeniul drepturilor omului. Franþa, foarte implica-
tã în apropierea „bãtrânului continent” de Havana,
sperã cã aceastã apropiere va conduce „la ridicarea
embargoului asupra acestei þãri”, a declarat minis-
trul Afacerilor Externe, Laurent Fabius. Acordul din-
tre Washington ºi Havana „este foarte important:
dupã 50 de ani, cele douã þãri restabilesc relaþiile
diplomatice ºi o parte a embargoului va fi redusã”, a
rezumat omologul sãu spaniol, Jose Manuel Gar-
cia-Margallo. Beijingul a anunþat, ieri, cã „salutã ºi

sprijinã normalizarea” relaþiilor dintre Cuba ºi
Statele Unite ale Americii, fãcând totodatã apel
la Washington sã ridice „cât mai repede posi-
bil” embargoul în vigoare de peste o jumãtate
de secol împotriva insulei comuniste, relatea-
zã AFP. „Am luat notã de aceste declaraþii (...)
China salutã ºi sprijinã normalizarea relaþiilor
bilaterale dintre Cuba ºi SUA”, a declarat Qin
Gang, un purtãtor de cuvânt al Ministerului
chinez al Afacerilor Externe. „Noi sperãm cã
Statele Unite ale Americii îºi vor ridica cât mai
curând posibil embargoul asupra Cubei”, a
adãugat el, cu ocazia unei conferinþe de pre-
sã regulate. Reacþiile cele mai virulente au
venit însã chiar din SUA, unde parlamentari
democraþi ºi republicani, susþinãtori ai izolã-
rii Cubei, au deplâns decizia lui Barack Oba-
ma, ce ar putea relaxa embargoul instituit de
John F. Kennedy în 1962. Iar exilaþi cubanezi
din Miami au denunþat „trãdarea” preºedin-

telui american. Barack Obama ºi omologul sãu cu-
banez Raul Castro au lansat, miercuri, un proces
de apropiere spectaculos, dupã decenii de tensi-
uni moºtenite din perioada rãzboiului rece, promi-
þând o restabilire a relaþiilor diplomatice ºi o mai
mare cooperare economicã. O perspectivã multã
vreme de neconceput, SUA vor deschide o misiu-
ne diplomaticã la Havana „în lunile ce urmeazã”,
dar Raul Castro a amintit miercuri cã problema em-
bargoului economic, impus Cubei de JFK în 1962,
a rãmas nerezolvatã.

UE adoptã noi sancþiuni,
care interzic investiþiile
ºi croazierele în Crimeea

Uniunea Europeanã a adoptat,
ieri, noi sancþiuni vizând Crimeea,
prin care interzice toate investiþii-
le europene, precum ºi croaziere-
le, pentru a-ºi exprima opoziþia
faþã de „anexarea ilegalã” a
acestei peninsule ucrainene de
cãtre Rusia. UE „a impus impor-
tante sancþiuni suplimentare
privind investiþiile, serviciile ºi
schimburile cu Crimeea ºi
Sevastopol, cu scopul de a
reafirma politica Uniunii, care
constã în nerecunoaºterea unei
anexãri ilegale de cãtre Rusia”, a
anunþat într-un comunicat
Consiliul European, care repre-
zintã cele 28 de state membre.
ªefii de stat ºi de guvern din UE s-
au reunit ieri, la Bruxelles, în plin
haos financiar în Rusia, o
consecinþã a sancþiunilor econo-
mice pe care i le-a impus Occiden-
tul, pentru a dezbate viitorul
relaþiilor lor cu Moscova.

Lansarea „The Interview”
a fost anulatã

Anchetatorii americani au
stabilit cã atacul informatic
asupra Sony Pictures a fost
realizat de Coreea de Nord,
potrivit unei surse oficiale de la
Washington, studioul de film
fiind forþat sã anuleze lansarea
peliculei „The Interview”, decizie
aspru criticatã de Hollywood. O
grupare de piraþi informatici
care s-a arãtat jignitã de filmul
„The Interview”, o comedie care
prezintã un complot al CIA de
asasinare a dictatorului nord-
coreean Kim Jong-Un, a atacat,
în noiembrie, reþeaua informati-
cã a companiei Sony Pictures,
publicând ilegal pe Internet
documente care au þinut prima
paginã a presei internaþionale ºi
filme produse de Sony care au
fost descãrcate ilegal în urma
accesului în serverele companiei.
Pelicula, a cãrei producþie a
costat 44 de milioane de dolari,
trebuia sã fie lansatã în cinema-
tografe pe 25 decembrie. „Sony a
anulat toate planurile de lansare
a filmului”, a declarat o purtã-
toare de cuvânt a companiei.
Grupul de piraþi informatici care
a atacat reþeaua Sony a amenin-
þat cu atacuri asupra sãlilor de
cinema care plãnuiau sã difuzeze
filmul. Coreea de Nord a negat
cã ar fi în spatele atacului.
Compania Sony a fost imediat
criticatã pentru decizia de a
retrage filmul. „Odatã cu
cedarea Sony, America a pierdut
primul sãu rãzboi cibernetic.
Acesta este un precedent foarte,
foarte periculos”, a scris pe
contul sãu de pe platforma
Twitter Newt Gingrich, fostul
preºedinte republican al Camerei
Reprezentanþilor (camera infe-
rioarã a parlamentului din SUA -
n.r.). FBI a avertizat, marþi,
cinematografele ºi alte companii
asociate cu „The Interview” cã
ar putea deveni þinte ale unor
atacuri informatice, potrivit unui
document consultat de Reuters.
Totuºi, mai mulþi oficiali din
domeniul securitãþii naþionale
din SUA au declarat pentru
Reuters cã nu existã dovezi
credibile privind ameninþãri
fizice la adresa spectatorilor de
cinema.

Putin: Occidentul încearcã „sã punã ursul rus
în lanþ ºi sã-i smulgã colþii ºi ghearele”

Occidentul încearcã „sã punã ursul rus în lanþ
ºi sã-i smulgã colþii ºi ghearele”, a declarat pre-
ºedintele rus, Vladimir Putin, în timpul conferin-
þei sale de presã de ieri, transmisã în direct de
RIA Novosti. „Uneori, îmi spun chiar eu cã poa-
te ar fi mai bine ca «ursul» sã stea liniºtit, sã
mãnânce fructe de pãdure ºi miere: poate aºa îl
vor lãsa în pace. Dar nu, nu-l vor lãsa. Vor încer-
ca sã-l punã în lanþ, sã-i smulgã colþii ºi ghearele.
În actuala accepþiune, acestea sunt forþele (ru-
seºti) de contracarare a atacurilor nucleare”, a
subliniat preºedintele Rusiei. Acesta a amintit,
de asemenea, cã adesea se fac auzite în Occi-
dent declaraþii conform cãrora „Siberia nu apar-
þine pe drept” Rusiei. „Sã ºterpeleºti Texasul de
la Mexic este corect, iar ceea ce facem noi pe
propriul pãmânt nu este corect”, ºi-a exprimat
indignarea Putin. „Trebuie sã-i luãm totul (Ru-

Miniºtrii de Externe din UE au lansat, discret, un dispozitiv
de evaluare a statului de drept

frecvente ale statu-
lui de drept în Unga-
ria, o þarã în care gu-
vernul condus de
conservatorul popu-
list Viktor Orban a
pus în aplicare o lege
controversatã a pre-
sei, ºi-a consolidat
controlul asupra
Bãncii Centrale ºi a
sistemului judiciar.
Celãlalt exemplu ci-
tat de Euractiv este

cazul României, în care premierul de
centru-stânga Victor Ponta „a încer-
cat sã supunã Curtea Constituþiona-
lã ºi a recurs la ordonanþe de urgen-
þã pentru a modifica statutul unor
instituþii fundamentale”. Dupã ce
acþiunile Comisiei Europene (CE) faþã
de asemenea evoluþii ºi-au dovedit
limitele, Germania, Danemarca, Fin-
landa ºi Olanda au propus ca statele

membre ale Uniunii Europene (UE)
sã creeze ºi aplice un nou mecanism
pentru a apãra principiile statului de
drept. Ele au argumentat cã  dacã UE
a înregistrat progrese în probleme de
guvernanþã economicã, poate face
acelaºi lucru în acest domeniu. Uni-
unea dispune deja, potrivit Articolu-
lui 7, alineatul 3 din Tratatul UE, de
posibilitatea de a suspenda dreptul
de vot al unui stat membru care în-
calcã tratatele europene. Problema
este cã acest instrument juridic este
considerat o adevãratã „bombã nu-
clearã”, iar din aceastã cauzã este
avut în vedere un nou dispozitiv, care
sã gãseascã o cale de mijloc între
suspiciuni de încãlcare a statului de
drept ºi recurgerea la dispozitive ju-
ridice considerate disproporþionate.
Parlamentul European (PE) a cerut
deja CE, în trecut, sã propunã un in-
strument comunitar în acest sens.
Preºedinþia italianã a UE a prezentat

un document – „Respectarea statu-
lui de drept în UE” - care inventaria-
zã situaþia instrumentelor de moni-
torizare a respectãrii principiilor sta-
tului de drept în cadrul UE. Docu-
mentul propune ca rolul de a contri-
bui la crearea unei abordãri comune
în privinþa respectãrii statului de
drept în acord cu tratatele sã revinã
Consiliului, din care fac parte statele
membre. Însã textul îndeamnã la ad-
optarea unei „abordãri bazate pe date
factuale”, care urmeazã sã fie defini-
te ulterior. La finalul reuniunii de
marþi, miniºtrii europeni au decis ca
în cadrul Consiliului sã aibã loc, o
datã pe an, un „dialog” în baza unor
documente pregãtite de cãtre amba-
sadorii europeni. Membrii Consiliu-
lui sunt cei care vor lua decizia de a
iniþia sau nu dezbateri pe anumite
teme, potrivit Euractiv, care adaugã
cã dispozitivul urmeazã sã fie eva-
luat la sfârºitul lui 2016.

siei), sã-i smulge ghearele ºi colþii, iar atunci ni-
meni nu va mai avea nevoie de «urs». Vor face
din el o paiaþã”, a subliniat el. „Rusia îºi apãrã
independenþa, suveranitatea ºi dreptul la exis-
tenþã, trebuie sã se înþeleagã acest lucru. Iar ac-
tualele probleme din economia rusã sunt, în pro-
porþie de 25-30%, efectul sancþiunilor (occiden-
tale) ºi Rusia trebuie sã le depãºeascã. Sau do-
rim ca «blana» noastrã sã fie agãþatã pe pere-
te?”, a mai spus Putin. Preºedintele rus ºi-a ex-
primat speranþa într-o reglementare paºnicã a
conflictului din estul Ucrainei, oferind servicii
de mediere din partea Rusiei. „Sper cã vom reuºi
în cadrul dialogului — iar noi suntem gata sã fim
mediatori — sã ieºim la un dialog politic direct ºi
în acest fel sã reglementãm situaþia, mergând
pânã la restabilirea unui spaþiu politic unic (în
Ucraina)”, a subliniat acesta.
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METEO

Ceaþãvineri, 19 decembrie - max: 7°C - min: 0°C

$
1 EURO ...........................4,4705 ............ 4,4705
1 lirã sterlinã................................5,6721....................56721

1 dolar SUA.......................3,6250........36250
1 g AUR (preþ în lei)........141,1476.....1411476

Cursul pieþei valutare din 19 decembrie 2014 - anunþat de BNR
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Cercul de foc

Se difuzeazã la HBO, ora 15:15

Când legiuni de creaturi monstruoase

extraterestre, numite Kaiju, încep sã

rãsarã din adâncul oceanelor, izbuc-

neºte un rãzboi care curmã milioane de

vieþi ºi epuizeazã resursele umanitãþii.

Pentru a face faþã uriaºilor Kaiju, s-au

realizat un tip special de arme: roboþi

giganþi, numiþi Jaeger, care sunt

controlaþi simultan de doi piloþi ale

cãror minþi sunt sincronizate printr-un

pasaj neural numit Drift. Dar, pe

mãsurã ce inamicii capãtã putere cu

fiecare atac, chiar ºi roboþii Jaeger

sunt lipsiþi de apãrare în faþa nemiloºi-

lor Kaiju.

Dupã faptã ºi rãsplatã

Se difuzeazã la Prima  Tv,
ora 20:30

Renumit în special pentru palmaresul de
eroi pozitivi, Mel Gibson îºi demonstreazã
în acest thriller plin de adrenalinã veleitã-
þile de bãiat rãu. Australianul joacã rolul
lui Porter, un bandit periculos care
împreunã cu partenerul sãu, Val (Gregg
Henry), furã 140.000$ de la mafia chine-
zeascã a drogurilor. Deºi trebuiau sã
împartã prada, Val îºi opreºte 130.000$,
bani necesari pentru a-ºi cumpãra locul
într-o bandã de gangsteri. Pânã sã
realizeze cã a fost tras în piept, Porter va
fi împuºcat în spate chiar de soþia sa,
Lynn, o toxicomanã pe care Val o manipu-
leazã dupã pofta inimii.

Dupã cinci luni în care s-a luptat cu
moartea, Porter îºi revine în mod miracu-
los ºi îºi pregãteºte rãzbunarea...

Ritualuri de împerechere

Se difuzeazã la PRO TV, ora  00:30

Filmul are forma unui documentar fãcut
de extratereºtri despre modurile de
împerechere ale oamenilor. O voce explicã
pe tot parcursul filmului fiecare obicei
care poate fi observat la oameni. Cãutarea
lor a început într-un club din Las Vegas
unde Billy (The Male) se întâlneºte pentru
prima data cu Jenny (The Female). Din
acest moment, extratereºtrii urmãresc
fiecare pas al relaþiei lor, urmãresc fiecare
aspect al vieþii fiecãruia, trãgând niºte
concluzii din ce în ce mai pripite ºi mai
amuzante despre gesturile lor, despre
obiectele pãmânteºti pe care le folosesc,
despre fiecare lucru pe care îl fac.

VINERI - 19 decembrie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Black Harbour (R)
1996, Canada, Dramã
12:20 ROMÂNIA.ro
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Finanþe ºi afaceri
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
16:55 DUPÃ 25 DE ANI
17:00 Zon@
17:30 Europa mea
18:00 DUPÃ 25 DE ANI
18:35 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:00 O datã’n viaþã
00:00 Nocturne
01:05 Independentul
2000, SUA, Comedie
02:30 Împotriva sorþii
2008, Coreea de Sud, Acþiune,

Dramã, Romantic, Dragoste
03:35 Telejurnal

TVR 1

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Negustorii de ocazii
08:30 Naturã ºi sãnãtate
09:00 Documentar 360°-GE0
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:55 Cartea cea de toate zilele
11:10 Hai-Hui
13:00 RadiRo
14:00 Jurnal de front
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Toatã muzica din inimã
2013, Italia, Comedie
17:50 Cartea cea de toate zilele

(R)
17:55 Dupã 25 de ani. Dreptul

la memorie
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Handbal feminin
20:30 Replay
21:20 Cartea cea de toate zilele
21:30 Handbal feminin
23:10 Viaþa noastrã
2010, Italia, Franþa, Comedie
00:50 Cartea cea de toate zilele
01:10 Pãstrãvul
1982, Dramã
02:50 5 minute de istorie
03:00 Naturã ºi sãnãtate
03:30 Ieri-Azi-Mâine
04:20 Împotriva sorþii
05:30 Mesager

TVR 2

08:25 În luptã cu Darwin
09:30 Viaþa secretã a lui Walter

Mitty
11:25 Arta copiatului
12:55 Marele Gatsby
15:15 Cercul de foc
17:25 Filme ºi vedete
17:55 Legenda cãlãreþului

singuratic
20:25 Ultima dorinþã a lui Nobel
22:00 Poveºti de groazã
23:00 Angélique
00:55 Rãmâi cu mine
01:45 ªi mai greu de ucis
03:20 Dezastre ale chirurgiei

estetice

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 Goana dupã cadou (R)
1996, SUA, Comedie, Familie
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Vocea României
00:30 Ritualuri de împerechere
1999, SUA, Comedie, SF
02:15 ªcoala de domniºoare
2007, Mexic, Comedie
04:00 Cântec de leagan
1998, SUA, Thriller
05:30 Promotor
06:00 SpongeBob Pantaloni

Pãtraþi

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

08:15 Bucataria iadului
09:00 Poveste de dragoste
10:30 Aventurile lui Jackie Chan

(R)
11:00 Aventurile lui Jackie Chan
11:30 Ultima noapte de dragoste

(R)
13:45 La Mãruþã (R)
15:15 Triunghiul Morþii
17:00 La bloc (R)
18:00 Seinfeld (R)
19:00 La bloc
20:00 Acasã de Crãciun
22:30 Serviciul Român de

Comedie
23:30 Dinastia Tudorilor
00:30 Cobra 11 în alertã
01:30 Dinastia Tudorilor (R)
02:15 Teen Mom

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 X Factor
01:00 Hell’s Kitchen – Iadul

Bucãtarilor (R)
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Cei 7 ani de acasã (R)
10:00 Yaman (R)
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic
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 Yaman
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic
22:30 D-Paparazzi
23:30 O mãrit pe mama soacrã!

(R)
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 D-Paparazzi (R)
03:15 O mãrit pe mama soacrã!

(R)
04:45 Pastila de râs (R)
05:15 Teo Show (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Crima cu autograf (R)
2005, SUA, Mister
08:45 Pasiune orbitoare (R)
2007, Franþa, Dramã, Mister
10:45 Teleshopping
11:15 Cireaºa de pe tort (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Râzi ºi câºtigi (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Casa: construcþie ºi

design (R)
14:30 Valea luminii
2007, SUA, Dramã
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 Dupã faptã ºi rãsplatã
1999, SUA, Acþiune, Aventuri
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:30 Un sãrut, vã rog
2007, Franþa, Comedie,

Romantic, Dragoste
02:00 Amintiri din viitor (R)
03:00 Walker, poliþist texan (R)
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
04:00 Dupã faptã ºi rãsplatã

(R)
1999, SUA, Acþiune, Aventuri
05:45 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)
06:50 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 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 MMA All Stars: Vin

KOlindãtorii!
23:00 Wrestling RAW
01:00 Wrestling SMACK
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
ERATÃ. Referitor la anunþul pu-

blicat de CMB EFREM MEDICA SRL
în Cuvântul Libertãþii din data de
18.12.2014 , titlul corect al proiectu-
lui de cercetare este «Studiu clinic,
histologic ºi imunohistochimic,
experimental, privind utilizarea con-
ductelor vasculare biomecanice
pentru refacerea continuitãþii arte-
riale». Societatea CMB EFREM ME-
DICA SRL cu sediul Craiova, str.
Aleea Constantin Brâncuºi nr. 3,
scoate la concurs un proiect de cer-
cetare în domeniul microchirurgiei
reconstructive, cu titlul “ Studiu cli-
nic, histologic ºi imunohistochimic,
experimental, privind utilizarea con-
ductelor vasculare biomecanice
pentru refacerea continuitãþii arte-
riale. Ofertele de proiect se vor de-
pune la sediul societãþii în termen
de 7 zile de la data publicãrii.

COMUNA ªIMNICU DE SUS
anunþã începerea investiþiei «EX-
TINDERE ALIMENTARE CU APÃ ªI
CANALIZARE ÎN COMUNA ªIMNI-
CU DE SUS, JUDEÞUL DOLJ».

CONVOCARE. Consiliului de
Administraþie al  AVIOANE CRAIO-
VA S.A., cu sediul în localitatea
GHERCEªTI, str. Aviatorilor nr. 10,
jud. Dolj, înregistratã la O.R.C. cu
nr. J16/1214/1991, Cod de înregis-
trare  fiscalã RO 2326144, în confor-
mitate cu: - prevederile Legii nr.31/
1990 republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare; - prevede-
rile Legii 297/2004 privind piaþa de
capital, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare; - prevederile Regu-
lamentului CNVM nr.  6/2009 privind
exercitarea unor anumite drepturi
ale acþionarilor în cadrul adunãri-
lor generale ale societãþilor comer-
ciale, modificat ºi completat prin Re-
gulamentul CNVM nr. 7/2010; - pre-
vederile Actulului Constitutiv al
AVIOANE CRAIOVA S.A.; Convoa-

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
cã: Adunarea Generalã Extraordi-
narã a Acþionarilor, la sediul socie-
tãþii, în data de 26.01.2015 ora 11.00,
cu participarea tuturor acþionarilor
înregistrati în Registrul Acþionarilor,
cu data de referinþã 14.01.2015,
având urmãtoarea ordine de zi: 1.
Dezbaterea situaþiei create de lipsa
cadrului legal de funcþionare a Pie-
þei Rasdaq, precum si luarea unei
decizii privitoare la efectuarea de
cãtre societate a demersurilor lega-
le necesare în vederea admiterii la
tranzacþionare a acþiunilor emise de
societate pe o piaþã reglementatã
sau a tranzacþionãrii acestora în
cadrul unui sistem alternativ de
tranzacþionare , în baza prevederi-
lor Legii 297/2004, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare ºi a regle-
mentãrilor emise de Autoritatea de
Supraveghere Financiarã. 2. Apro-
barea Regulamentului de Organi-
zare ºi Funcþionare a Consiliului de
Administraþie. 3. Aprobarea datei de
12.02.2015, ca datã de identificare a
acþionarilor asupra cãrora se ras-
frang efectele hotãrârilor A.G.E.A.,
conform legii 297/2004; 4. Imputer-
nicirea preºedintelui Consiliului de
Administraþie, pentru a semna do-
cumentele necesare privind înre-
gistrarea ºi publicarea hotãrârilor
A.G.E.A.; Acþionarii reprezentând,
individual sau împreunã, cel putin
5% din capitalul social au dreptul
de a introduce pânã la data de
5.01.2015 puncte pe ordinea de zi,
cu condiþia ca fiecare punct sã fie
însoþit de o justificare sau de un
proiect de hotãrâre propus spre ad-
optare de adunarea generalã a acþi-
onarilor, de a prezenta pânã pe data
de 5.01.2015 proiecte de hotãrâre
pentru punctele incluse pe ordinea
de zi a adunãrii generale a acþiona-
rilor. Actionarii societãþii, indiferent
de cota de participare la capitalul

social, au dreptul sã adreseze în-
trebari privind punctele de pe ordi-
nea de zi a adunãrii generale, înso-
tite de copia actului de identitate va-
labil(buletin/carte de identitate în ca-
zul persoanelor fizice, respectiv
certificat de înregistrare în cazul
persoanelor juridice) la sediul so-
cietãþii din comuna Gherceºti, str.
Aviatorilor nr.10 jud. Dolj pânã la
data de 26.01.2015 ora 11:00. Socie-
tatea comercialã are obligaþia de a
rãspunde la întrebarile adresate de
acþionari, sub condiþia respectãrii
art. 13 (2) din Regulamentul CNVM
nr. 6/2009. Aceste drepturi pot fi
exercitate numai în scris (transmi-
se prin servicii de curierat  sau mij-
loace electronice). Acþionarii înre-
gistraþi la data de referinþã pot parti-
cipa ºi vota la adunarea generalã
direct sau pot fi reprezentaþi ºi prin
alte persoane decat acþionarii, cu ex-
cepþia administratorilor, pe bazã de
procurã specialã ce va fi depusã la
sediul societãþii cu cel putin 48 ore
înainte de þinerea sedinþei. Modelul
procurii speciale de reprezentare va
putea fi obþinut de la sediul societã-
þii începand cu data de 23.12.2014,
sau de pe website-ul societãþii
www.acv.ro. Acþionarii pot sã iºi de-
semneze reprezentantul ºi prin mij-
loace electronice, în acest caz pro-
curã specialã se va putea transmite
prin semnaturã electronica extinsã
pe website-ul societatii www.acv.ro.
În situaþia neîndeplinirii cvorumu-
lui prevazut de lege, Adunarea Ge-
neralã Extraordinarã a Acþionari-
lor se va întruni la a doua convo-
care la data de 27.01.2015, la ace-
eaºi orã ºi în acelaºi loc. Informa-
þiile pot fi obþinute de la sediul so-
cietãþii (telefon 0251.402032), sau
pe pagina web www.acv.ro. Preºe-
dintele Consiliul de Administraþie:
Anghel Ruxandra-Rodica.
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A N U N Þ

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din Regulamentul-cadru privind stabili-
rea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespun-
zãtor functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri
publice, aprobat prin Hotararea nr.286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotara-
rea de Guvern nr.1027/2014, Biblioteca Judeþeanã Alexandru ºi Aristia Aman Dolj,
organizeazã concurs pe data de 20.01.2015, ora 9,00 (proba scrisã) la sediul din
str.Mihail Kogãlniceanu nr.9, pentru ocuparea unor posturi vacante astfel:

- 1 post de bibliotecar studii superioare gradul IA pe perioadã nedeterminatã în
cadrul Serviciului Prelucrarea Colecþiilor;

- 1 post de bibliotecar studii superioare gradul I pe perioadã nedeterminatã în
cadrul Serviciului Depozit General ºi Sãli de Lecturã;

- 1 post de bibliotecar studii superioare gradul II pe perioadã nedetermiatã în
cadrul Serviciului Depozit General ºi Sãli de Lecturã.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante va consta în 3 etape succesi-
ve, dupã cum urmeazã:

- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã  - 20.01.2015, ora 9,00;
- susþinerea interviului se va comunica odatã cu rezultatul de la proba scrisã.

Potrivit art.3 din acelasi Regulament-cadru, in vederea participarii la concurs, can-
didatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Conditii generale:
    - are cetãtenia românã, cetãtenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România;
   -  cunoaste limba românã, scris si vorbit;
   -  are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
   -  are capacitate deplinã de exercitiu;
     - are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, ates-

tatã pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãtile sani-
tare abilitate;

     -  îndeplineste conditiile de studii si, dupã caz, de vechime sau alte conditii spe-
cifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

 -  nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infractiuni contra umanitãtii,
contra statului ori contra autoritãtii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împie-
dicã înfãptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni sãvâr-
site cu intentie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei
în care a intervenit reabilitarea.

Condiþii de înscriere ºi participare
- Studii superioare absolvite cu diplomã de licenþã;
- Vechime: minim 6 luni în specialitatea studiilor;
- cunoºtinþe operare pe calculator – Windows 8.1, 8, 7 sau  Vista, MS Office

2007, 2010, 2013 (Word, Excel, Power Point, Outlook Express), Internet.
Dosarul de concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu, urmãtoarele acte:
   1) cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãþii sau instituþiei

publice organizatoare;
    2) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potri-

vit legii, certificatul de cãsãtorie, dupã caz;
    3) copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestã

efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea conditiilor
specifice;

    4) copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau, dupã caz, o adeverintã
care sã ateste vechimea în muncã, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;

    5) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rãspundere cã nu are antecedente
penale care sã-l facã incompatibil cu functia pentru care candideazã;

    6) adeverintã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare elibe-
ratã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al can-
didatului sau de cãtre unitãtile sanitare abilitate;

    7) curriculum vitae;
Actele prevazute la pct.2 - 4 vor fi prezentate si in original la Biroul Resurse Umane

în vederea verificãrii conformitãþii copiilor cu acestea.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 12.01.2015, ora

14:00 la sediul Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi Aristia Aman Craiova din str.Mihail
Kogãlniceanu nr.9- Biroul Resurse Umane.

Informaþii suplimentare se pot obþine de la Biroul Resurse Umane,  telefon : 0251/
532267.

MANAGER
Prof.dr.Lucian Dindiricã

DISPOZIÞIA NR.22091
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin.2 ºi 4 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicatã, privind
administraþia publicã localã;

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacã de îndatã Consiliul Local al Municipiului Craiova în ºedinþã, în
data de 19.12.2014, ora 09.00 în Sala Mare a Primãriei Municipiului Craiova.

ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:
1 Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al

municipiului Craiova, pe anul 2014.
2 Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli la

Poliþia Localã Craiova, pe anul 2014.
3 Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului general consolidat al

municipiului Craiova, pe anul 2014.

Emisã azi  18.12.2014

                PRIMAR,         SECRETAR,

    Lia Olguþa VASILESCU  Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC
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ANUNÞ

În conformitate cu art. 57 alin.1-5 ºi art. 58 alin. 2 lit.”b” din Legea nr.188/
1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, Consiliul Judeþean Dolj organizeazã concurs de re-
crutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii publice vacante de execuþie
din cadrul Biroului Coordonare ºi Monitorizare Instituþii Subordonate:

I. 1 funcþie publicã de execuþie de consilier, grad profesional
superior

Condiþiide ocupare:
- condiþiile generale prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 pri-

vind Statutul funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii su-
perioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în
domeniul ºtiinþe sociale - ºtiinþe juridice (drept);

- vechime în specialitatea studiilor absolvite, necesarã exercitãrii funcþiei
publice: minim 9 ani.
II. 1 funcþie publicã de execuþie de consilier, grad profesional

principal
Condiþii de ocupare:
- condiþiile generale prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind

Statutul funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii su-

perioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în
domeniul ºtiinþe sociale - ºtiinþe economice;

- vechime în specialitatea studiilor absolvite, necesarã exercitãrii funcþiei
publice: minim 5 ani.
Concursul se organizeazã la sediul Consiliului Judeþean Dolj din Calea

Unirii, nr. 19, în data de 21.01.2015, ora 10, proba scrisã, iar data ºi ora
probei de interviu se vor comunica odatã cu rezultatul de la proba scrisã.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune întermen de 20 de zile de
la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a-III-a, la sediul-
Consiliului Judeþean Dolj din mun. Craiova, Calea Unirii, nr. 19, camera 1.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu
documentele prevãzute la art. 49 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea nor-
melor privind organizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Condiþiile de participare la concurs ºi bibliografiile se afiºeazã la se-
diul Consiliului Judeþean Dolj ºi pe site-ul Consiliului Judeþean Dolj
www.cjdolj.ro.

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Consiliului Judeþean Dolj din
mun. Craiova, Calea Unirii, nr. 19, camera 1 ºi la telefon: 0251 408 211.

A N U N Þ

În conformitate cu art.57 alin.1-5 ºi art.58 alin.2 lit.”b”
din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcþionarilor pu-
blici, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,-
Consiliul Judeþean Dolj organizeazã concurs de recrutare
pentru ocuparea unei funcþii publice de execuþie vacante de
consilier, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului
Organizare Resurse Umane – Compartimentul Organizare.

Pentru a participa la concurs, candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii:

- condiþiile generale prevãzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul

funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, res-
pectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã
de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþe economice;

- vechime în specialitatea studiilor absolvite, necesarã
exercitãrii funcþiei publice: minim 9 ani.

Concursul se organizeazã la sediul Consiliului Judeþean
Dolj din Calea Unirii, nr. 19, în data de 20.01.2015, ora 10,
proba scrisã, iar data ºi ora probei de interviu se vor comu-
nica odatã cu rezultatul de la probascrisã.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen
de 20 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al
României, Partea a-III-a, la sediulConsiliului Judeþean Dolj
din mun. Craiova, Calea Unirii, nr.19, camera 1.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în
mod obligatoriu documentele prevãzute la art. 49 din H.G.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ºi
dezvoltarea carierei funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Condiþiile de participare la concurs ºi bibliografia se afi-
ºeazã la sediul Consiliului Judeþean Dolj ºi pe site-ul Consi-
liului Judeþean Dolj www.cjdolj.ro.

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Consiliului Ju-
deþean Dolj din mun. Craiova, Calea Unirii, nr. 19, camera 1
ºi la telefon: 0251 408 211.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare de co-
vrigi, produse pati-
serie, vânzãtoare
orice magazin, îngri-
jire copii ºi bãtrâni.
Telefon: 0251/
552.089; 0747/
072.570.

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

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

Persoanã serioasã
îngrijesc bãtrâni
pentru cedare lo-
cuinþã. Rog seriozi-
tate. Telefon: 0723/
466.154.
Familie serioasã în-
grijim bãtrâni. Tele-
fon: 0765/744.323;
0760/071.644.

Masaj anticelulitic,
drenaj limfatic, în-
treþinere slãbire,
reflexoterapie,
tehnicã Shiat Su,
orice tip de masaj.
Telefon: 0744/
795.590.

Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Particular vând
apartament 2 se-
midecomandat
etaj 1/4 cu îmbu-
nãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.

CASE
Vând casã cu 500
mp teren, zonã
centralã, idealã
pentru afaceri.
Telefon: 0737/
639.237.
Vând casã la
Negoieºti cu vie,
fântânã, garaj,
gard din beton-
f ie r  º i  te ren
agricol. Telefon:
0723/692.884.

Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.
Vând casã Craio-
va, 5 camere izola-
tã termic, termopa-
ne, încãlzire cen-
tralã sau schimb cu
2 apartamente a 2
camere / variante.
Telefon: 0746/
498.818.
Dioºti, vând casã
Regalã superbã 3
camere ºi depen-
dinþe, grajd, maga-
zie curte 3.800 mp.
Telefon: 0722/
336.634.
Vând casã strada
Nãsãud nr. 16 (zona
Brestei-Râului), toa-
te utilitãþile, 345 mp
teren + cabanã din
lemn cu etaj. 75.000
euro. Telefon: 0728/
890.807.
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ANUNÞ

În conformitate cu art.57 alin.1-5 ºi art.58 alin.2 lit.”b”
din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcþionarilor pu-
blici, republicatã, Consiliul Judeþean Dolj organizeazã con-
curs de recrutare, pe data de 21.01.2015 (proba scrisa) pen-
tru ocuparea unei funcþii publice vacante de execuþie de
consilier, grad profesional superior din cadrul Directiei Teh-
nice - Compartimentul Investitii, Lucrari Publice.

Pentru a participa la concurs, candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii:

-condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare;

-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, res-
pectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diplo-
ma de licenþã sau echivalentã  in domeniul ºtiinþe inginereºti
– specializarea constructii civile, industriale si agricole, sau
cai ferate drumuri si poduri sau instalaþii pentru construcþii
sau instalaþii pentru construcþii -pompieri sau electrotehnica
sau electromecanica;

-vechime în specialitatea studiilor minim 9 ani;
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen

de 20 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al
României, Partea a-III-a, la sediul Consiliului Judeþean Dolj
din mun. Craiova, Calea Unirii, nr.19, camera 1.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în
mod obligatoriu documentele prevãzute la art. 49 din H.G.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ºi
dezvoltarea carierei funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Condiþiile de participare la concurs ºi bibliografia se afi-
ºeazã la sediul Consiliului Judeþean Dolj ºi pe site-ul Consi-
liului Judeþean Dolj www.cjdolj.ro.

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Consiliului Ju-
deþean Dolj din Craiova, Calea Unirii, nr. 19, camera 1 ºi la
telefon: 0251 408 266.

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.

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 te-
ren 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, Re-
laþii la telefon: 0746/
495.167.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Tele-
fon: 0724/228.827.

Vând teren 1500
mp deschidere 60
m cartier ªimnicu
de Jos la DJ, ca-
dastru fãcut, parce-
labil. Telefon: 0744/
563.823.

SPAÞII COMERCIALE
Vând restaurant
Filiaºi. Telefon:
0766/577.828.
Vând spaþiu co-
mercial cu terasã,
zonã centralã.
Telefon: 0746/
660.001.
SCHIMBURI

Schimb camerã
cãmin Valea Roºie
cu o cãsuþã locui-
bilã. Telefon: 0764/
806.680.
Apartamet 2 ca-
mere cu casã îm-
prejurimi Craiova.
Telefon: 0771/
663.179.

Schimb teren intra-
vilan 4000 mp cu
apartament 2 came-
re + diferenþa. Tele-
fon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Renault Clio
2003 full, taxa ne-
recuperatã 2150
euro negociabil.
Telefon: 0766/
899.363.
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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.

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 (schimb)
dezmembrãri Fiat
Punto S.T.D.I. an
1998 3 uºi, 1,7KW.
Telefon: 0762/
185.366.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând groapã cimi-
tir Roboaica. Tele-
fon: 0746/901.203.
Vând vin roze 5 lei/
kg. Telefon: 0351/
425.559.
VÂND porci de
carne, rasa Pie-
tran, 90-100 kg,
150-160 kg. Tele-
fon: 0726/368.578.
Vând saltea Dormeo
2/1 m cu husã nefo-
lositã - 100 lei, 2 fe-
restre cu toc ºi geam
- 25 lei / bucatã, lus-
tree cu 2-5 braþe - 20
lei / bucatã. Telefon:
0770/303.445.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.

Vând loc de veci ci-
mitirul Ungureni, di-
mensiuni - 1,20 x
2,50. Telefon: 0770/
503.310; 0351/
459.605.
Vând þuicã natura-
lã, preþ convenabil.
Telefon: 0725/
576.141.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând bibliotecã cca
150 ani, lemn ma-
siv, geamuri cristal
(2,05- 2,37- 0,60),
cãrþi beletristicã, sta-
re bunã. Telefon:
0737/639.237.
Vând aspirator, fo-
tolii, scoarþã ºi co-
voare olteneºti, sal-
tea copil, lampadar.
Telefon: 0770/
298.240.
Închiriez garaj de
maºinã în bloc colþ
cu Grãdina Botani-
cã. Telefon: 0725/
576.141.

Vând chiuvetã, 55/
40 cm, 30 Ron, ta-
blouri sfinþi, 30 Ron,
cãrþi diverse, 2 Ron.
Telefon: 0351/
181.202; 0773/
970.204.
Vând þuicã de pru-
nã ºi combinã frigo-
rificã. Telefon: 0745/
751.558.
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. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând cadru metalic
inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 persoa-
ne, butoi varzã, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni,
zonã centralã, lângã
mormântul lui Ion
Oblemenco. Tele-
fon: 0771/232.167;
0351/468.838.

Vând cãzãnel de
35 litri. Telefon:
0770/687.430.
Vând 4 jante + an-
velope CIELO 185/
60 R 14- 200 RON.
Telefon: 0731/
877.880.
Presã balotat plas-
tic, cutii de bere,
uºã nouã cu broas-
cã pentru casã sau
magazin Auto –
Cielo - 2007. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând masã floa-
rea–soarelui pentru
combinã C 12M,
cutie viteze, reduc-
tor tracþiune, triodi-
nã 380V ºi alte pie-
se. Telefon: 0764/
261.954.
Vând frigider cu
congelator ARTIC
- nou cu garanþie 3
ani. Telefon: 0745/
751.558.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televi-
zor color, putinã
salcâm, bicicletã
bãrbãteascã. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând þuicã de pru-
nã ºi grâu. Telefon:
0766/676.238.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi
ghete militare, pie-
se Dacia noi, calcu-
lator instruire copii,
combinã muzicalã
stereo. Telefon:
0735/445.339.
Vând 2 televizoa-
re. Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.

Vând drujbã elec-
tricã Einºel lanþ re-
zervã - 250 lei, pã-
lãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã
picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare
cornier de 70 lungi
de 2.80m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m,
televizor color
Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând plapume
mãtase cu lânã
noi.  Telefon: 0745/
602.001.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Tele-
fon: 0251/417.493.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci
suprapuse lucrare
finisatã neocupatã.
Telefon: 0722/
456.609.

Vând tub plastic
pentru forat puþuri
dimensiune 112.
Telefon: 0745/
589.825.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catar-
giu Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi
ferestre. Telefon:
0766/676.238.
Vând þiglã Jimbolia
ºi cãpriori din de-
molãri. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi,
aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu
butelie, polizor un-
ghiular (flex) D 125/
850 W, foarfecã tã-
iat tablã de banc,
canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor
oxigen sudurã, al-
ternator 12V nou,
delcou aprindere
Dacia 1310 nou, ar-
zãtoare gaze sobã
D 600 mm. Tele-
fon: 0251/427.583.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 19 decembrie 2014

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

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

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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.

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
SCHIMBURI

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

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

Închiriez aparta-
ment douã came-
re, parter, ultracen-
tral. Telefon: 0722/
654.845.
Închiriez cabinet
medical dotat co-
respunzãtor. Rela-
þii la telefon: 0251/
412.966; 0741/
072.812.
Închiriez magazin
stradal, cu toate uti-
litãþile, Dezrobirii.
Telefon: 0351/
437.906; 0755/
032.920.

Închiriez camerã la
casã str. Petuniilor.
Telefon: 0771/
780.325.
MATRIMONIALE
Doamnã vãduvã
62 ani / 1,65 / 70/
doresc domn cu
vârstã apropiatã,-
bun, calm, cinstit,
fãrã sã bea, - sin-
cer, pentru a locui
la mine. Telefon:
0729/684.222.
Pensionar scund,
65/1,60 caut feme-
ie nevoiaºã, mo-
destã, vãduvã pen-
tru prietenie, tot
restul vieþii. Con-
stantin C-tin - co-
muna Dãnciuleºti
nr. 136 - Gorj.
Alex – vãduv pen-
sionar 73 ani cu
handicap loco-mo-
tor din Poiana
Mare caut doamnã
vãduvã pensiona-
rã. Telefon: 07248/
177.304.

Domn serios, 46
ani, cu serviciu ºi
casã caut doamnã
pentru prietenie sau
cãsãtorie. Telefon:
0763/722.683.
Salariat, 50 ani,
serios, cu serviciu
caut doamnã pen-
tru prietenie. Tele-
fon: 0785/103.411.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
PIERDUT CERTI-
FICAT DE MEM-
BRU COLEGIUL
MEDICILOR DJ.
08362/ 26.03.2008.
PE NUMELE MU-
ªETESCU CON-
STANTIN. SE DE-
CLARÃ NUL.

Pierdut legitimaþie de
transport urban pe nu-
mele POPESCU TRA-
IAN. Se declarã nulã.
PIERDUT Anexã de
autorizare pentru
punctul de lucru din
Craiova, Prelungirea
Severinului, Marlorex,
46-47-22A, nr.182 la
SC Omari Criscom
SRL. Se declarã nulã.

CONDOLEANÞE
Un ultim omagiu
pentru draga
mea prietenã ºi
colegã VALERIA
IONICÃ, plecatã
prea devreme
dintre noi. Fie
ca Bunul Dum-
nezeu sã-i aºe-
ze sufletul bun
în rândul celor
drepþi. Regrete
eterne! Condo-
leanþe familiei
î n d u r e r a t e !
Nuþi Bãlescu.

Colegii de la Li-
ceul Teoretic
Henri Coandã
Craiova sunt
alãturi de doam-
na profesoarã
Simona Ca-
men, în aces-
te momente
grele pricinui-
te de decesul
tatãlui. Dum-
nezeu sã îl
odihneascã
în pace!



GRUPA PRINCIPALÃ 1 (Debrecen)
Rezultate consemnate miercuri, în runda finalã
Polonia – România 19-24 (9-11)
Spania – Danemarca 29-22 (15-12)
Ungaria – Norvegia 29-25 (15-11)
1. NORVEGIA 5 4 0 1 134-119 8p
2. SPANIA 5 3 0 2 131-121 6p
3. Ungaria 5 3 0 2 124-117 6p
4. Danemarca 5 2 1 2 123-124 5p
5. România 5 2 1 2 113-115 5p
6. Polonia 5 0 0 5 107-136 0p

GRUPA PRINCIPALÃ 2 (Zagreb)
Rezultate consemnate miercuri, în runda finalã
Suedia – Muntenegru 29-30 (18-13)
Germania – Slovacia 36-22 (17-10)
Olanda – Franþa 18-20 (9-7)
1. MUNTENEGRU 5 4 0 1 136-124 8p
2. SUEDIA 5 3 1 1 158-140 7p
3. Franþa 5 3 1 1 115-109 7p
4. Olanda 5 2 1 2 134-127 5p
5. Germania 5 1 1 3 138-141 3p
6. Slovacia 5 0 0 5 106-146 0p

Programul urmãtoarelor partide – toate la Budapesta
Astãzi

Finala pentru locurile 5-6: Ungaria – Franþa (16:30)
Semifinala 1: Muntenegru – Spania (19:00; TVR 2, TVR

HD)
Semifinala 2: Norvegia – Suedia (21:30, TVR 2, TVR HD)
Cele douã finale sunt programate duminicã, de la

16:30, respectiv 19:00.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Turneul final al Campionatu-
lui European s-a încheiat pen-
tru România, iar regretele, ca
mai de fiecare datã, sunt nenu-
mãrate. Un singur punct a des-
pãrþit naþionala lui Tadici de o
prezenþã în careul cu aºi, fapt
cu atât mai traumatizant cu cât
tricolorele au scãpat printre de-
gete victoria cu Danemarca,
încheind la egalitate, 29-29,
dupã ce au condus la douã lun-
gimi, cu un minut rãmas din
joc, ºi mãcar un punct cu Un-
garia, pe care de asemenea a
condus-o la douã goluri, pen-
tru a pierde finalmente cu 20-
19. Acest ultim rezultat scotea
România, în proporþie de 99,9
la sutã, din calculele calificãrii
în semifinale. Eliberate de ori-
ce presiune, handbalistele noas-

Reprezentanta Americii de
Sud, gruparea argentinianã San
Lorenzo, s-a calificat, miercuri
searã, în ultimul act al Campio-
natului Mondial al Cluburilor,
gãzduit în acest an de Maroc,
trecând greu, dupã prelungiri,
scor 2-1, de campioana Ocea-
niei, formaþia neo-zeelandezã
Aukland City. La Marrakech,
Barrientos (45+2) ºi Matos (93)
au înscris pentru San Lorenzo,
în timp ce reuºita team-ului de la
Antipozi a venit din partea
spaniolului Angel Berlanga (67).

În cealaltã semifinalã, Real
Madrid zdrobise marþi pe

DIGI SPORT 1
21:30 – FOTBAL Franþa – Li-

gue 1: Lens – Nice / 4:00 – BOX
– Galã la Quebec, în Canada.

DIGI SPORT 2
18:00 – BASCHET (M) – Liga

Naþionalã: CSU Atlassib Sibiu –
BCM U Piteºti / 20:00, 22:00 –
BASCHET (M) – Euroliga: Steaua
Roºie Belgrad – Laboral Kutxa Vi-
toria, Panathinaikos Atena – Bar-
celona.

DIGI SPORT 3
18:00 – VOLEI (M) – Divizia

A1: CSM Bucureºti – Volei Mu-
nicipal Zalãu / 20:00 – HOCHEI
– Cupa României: ASC Corona
Braºov – Steaua.

DOLCE SPORT
3:00 – BASCHET NBA: San

HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN – EDIÞIA A XI-A

Un punct de-am mai fi avut…Un punct de-am mai fi avut…Un punct de-am mai fi avut…Un punct de-am mai fi avut…Un punct de-am mai fi avut…
Deºi a învins Polonia, neajutatã de celelalte rezultate, România n-a prins

nici locul 3 în grupã, încheindu-ºi aventura la turneul final cu o clasare pe 9

tre învingeau apoi, surprinzãtor,
Spania, procurându-ºi astfel
ceva speranþe la locul 3 în gru-
pã, unul ce trimetea la Budapesta
pentru finala locurilor 5-6. Con-
diþia era ca Spania ºi Ungaria,
contra Danemarcei ºi deja cali-
ficatei Norvegia, sã obþinã re-
zultate inferioare României, care
întâlnea “lanterna” Polonia. N-
a fost cazul! Deºi Neagu ºi
compania, intrate primele în
scenã, miercuri, au învins Po-
lonia (24-19),  în urmãtorul
meci Spania nu i-a dat nici o
ºansã Danemarcei (29-22), în-
soþind Norvegia în semifinale.
Mãcar de le-ar fi bãtut pe nor-
dice la 9 goluri, situaþie în care
România le lua faþa acestora la
golaveraj. Nici Danemarca nu
avea însã sã pãstreze acest loc,

Norvegia nemaiforþând în faþa
Ungariei (25-29)! Un mic cadou
pentru gazde, care trebuie sã se
mulþumeascã cu cea mai micã
dintre finale. Astfel România a
încheiat pe 5 în grupã, ºi pe 9 la
general. Obiectiv neatins, trico-
lorele mergând în Ungaria cu do-
rinþa declaratã la locurile 1-8.

În Grupa Principalã 2, în care
nici una dintre semifinaliste nu
era certã, misterul s-a dezlegat
încã din primul meci, Muntene-
gru ºi Suedia, în aceastã ordi-
ne, mergând braþ la braþ în ulti-
mele 4, dupã ce ex-iugoslavele
au învins la limitã, cu 30-29, re-
venind de la 13-18 la pauzã.
Deznodãmântul scotea practic
Franþa din calcule, care, deºi ar
fi învins pe Olanda, nu putea
decât s-o egaleze la puncte pe

Suedia, care era mai tare în
meci direct. În schimb, de doi
bani speranþe pentru batave
(egale în direcul cu Suedia),
care trebuiau sã treacã de Fran-
þa la 10 goluri! La pauzã Olan-
da a condus la douã goluri, dar
dupã reluare sportivele din He-
xagon nu le-au mai lãsat nici o
ºansã, triumfând la aceeaºi di-
ferenþã ºi asigurându-ºi biletul
pentru disputa cu Ungaria.

Cât priveºte semifinalele,
acestea vor fi Norvegia – Sue-
dia ºi Muntenegru – Spania.
Dacã se vor respecta calculele
hârtiei, iar Norvegia ºi Munte-
negru vor triumfa, se va reedi-
ta finala precedentei ediþii, din
Serbia 2012, când câºtig de
cauzã a avut cea din urmã, la
capãtul unui meci decis dupã

douã reprize de prelungiri.

Neagu – speranþe mici, acum,
la titlul de golgheter

Autoare a 9 goluri contra Po-
loniei, Cristina Neagu (foto) a
ajuns la cota 49, cu 7 reuºite mai
multe decât suedeza Isabelle Gul-
den (ºi ea a reuºit tot 9 goluri,
contra Muntenegrului) ºi spanio-
loaica Carmen Martin (doar 4 reu-
ºite cu Danemarca). Cum Româ-
nia a ratat însã ºi finala pentru
locurile 5-6, posibilitãþiile ca Nea-
gu sã încheie prima în ierarhie
sunt extrem de mici, dat fiind
faptul cã atât Suedia cât ºi Spa-
nia mai au de jucat câte douã me-
ciuri fiecare la acest turneu fi-
nal. Totuºi, jucãtoarea noastrã
are ºanse reale de a încheia în
echipa idealã a competiþiei.

Real Madrid va întâlni pe San Lorenzo,
în finala CM al Cluburilor

mexicanii de la Cruz Azul,
campionii din CONCACAF, 4-0,
goluri Sergio Ramos (15),
Benzema (36), Bale (50) ºi Isco
(72). Duelul pentru trofeu, Real
– San Lorenzo, va fi mâine
searã, de la ora 21:30, în direct
pe Eurosport 2. În acceaºi zi, de
la 18:30, se va disputa ºi finala
micã.

Altfel, tot miercuri, algerienii
de la ES Setif s-au impus la
penalty-uri (5-4) în încleºtarea
pentru locul 5, contra australie-
nilor de Western Sydney Wande-
rers. La finele timpului regula-
mentar scorul a fost 2-2.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Antonio – Portland.

EUROSPORT
13:00 – SCHI ALPIN (M) –

Cupa Mondialã, la Val Gardena, în
Italia / 14:30 – SÃRITURI CU

SCHIURILE – CM, la Engelberg,
în Elveþia / 15:30 – BIATLON
(M) – CM, la Pokljuka, în Slove-
nia / 20:15 – CÃLÃRIE – Sãrituri
peste obstacole, la Londra, în Re-
gatul Unit.

EUROSPORT 2
11:30  – SNOWBOARD –

Cupa Mondialã FIS, la Montafon,
în Austria / 13:45 – COMBINA-
TA NORDICÃ – CM, la Ramsau,
în Austria / 21:30 – FOTBAL
Germania – Bundesliga: Mainz –
Bayern Munchen.

TVR 2
19:00, 21:30 – HANDBAL

(F) – Campionatul European Un-
garia&Croaþia, semifinale: Nor-
vegia – Suedia, Muntenegru –
Spania.



C     M     Y       K

C     M     Y       K

20 / cuvântul libertăţii vineri, 19 decembrie 2014

Pagină realizată de COSMIN STAICU
sport

Scaunele şi
gardurile au fost
deja înlăturate de
pe stadionul „Ion
Oblemenco”

De câteva zile arena „Ion
Oblemenco” a intrat în faza pre-
operatorie. Intervenţia va surveni
după ce va fi stabilit „doctorul”.
Contractul de proiectare şi exe-
cuţie a noului stadion a fost scos
la licitaţie pe 18 noiembrie de
Compania Naţională de Investi-
ţii, data-limită pentru depunerea
ofertelor fiind 22 decembrie. Con-
siliul Local a alocat deja aproape
350.000 de euro pentru demola-
rea stadionului, urmând a avea loc
o licitaţie în acest sens. Până
atunci, stadionul trebuie „dezgo-
lit” de ceea ce poate fi refolosit.
Sudori cu autogen au tăiat deja
suporturile de fier pentru a des-

„Centralul” - pregătit de demolare„Centralul” - pregătit de demolare„Centralul” - pregătit de demolare„Centralul” - pregătit de demolare„Centralul” - pregătit de demolare„Centralul” - pregătit de demolare„Centralul” - pregătit de demolare„Centralul” - pregătit de demolare„Centralul” - pregătit de demolare

 25.252 de locuri pe scau-
ne avea arena „Ion Oblemen-
co”
 30.854 de locuri va avea

noua arenă din Bănie
 17 luni este termenul de

finalizare a lucrărilor noului sta-
dion
 52 de milioane de euro

va costa construcţia noii arene
 29 octombrie 1967 este

data primului me ci pe „Cen-
tral”, România – Polonia la un-
der 21
 1996 este anul în care

„Centralul” şi-a schimbat nu-
mele în „Ion Oblemenco”, după
decesul „Tunarului”
 15.000 de spectatori au

fost la antrenamentul oficial al
tricolorilor înaintea meciului cu
Bosnia, în iunie 2003
 50.000 de  spe ctatori a

fost recordul de asistenţă, la un
meci Universitatea Craiova – Di-
namo 1-0, în 1989
 35.000 de spectatori este

recordul de asistenţă pe arenă
de când au fost montate scau-
ne , la un me ci Univers itatea
Craiova -. Steaua 3-1, în 2002

Cei care lucrează la „curăţarea” arenei au descoperit un număr al zia-
rului „Sportul” din data de 6 octombrie 1969. Practic, ziarul rezistă de 45
de ani pe arena din Bănie, vârât într-o ţeavă din gardul care împrejmuieş-
te tribunele. Îngălbenit de vreme, ziarul are pe prima pagină cronica unui
meci amical dintre naţionala României şi Steagul Roşu Braşov, scor 3-1,
disputat sub Tâmpa. Naţionala era calificată pentru turneul din Mexic
1970 şi a jucat în formula: Răducanu – Sătmăreanu, Hălmăgeanu, Dan,
C. Dinu, Deleanu, Radu Nunweiler, Dembrovschi, Dobrin, Tufan, Lu-
cescu. În interiorul ziarului era o cronică a meciului de eşalon secund,
Gaz Metan Mediaş – Electroputere Craiova, scor 1-2. În 1969, Universi-
tatea Craiova era de 5 ani în Divizia A şi juca de 2 ani pe „Central”, un de
se mutase de pe arena din apropiere, „Tineretului”.

Un ziar a rezistat 45 de ani pe stadion

prinde scaunele rămase, unele fi-
ind smulse la ultimul meci, derby-
ul Craiova – Steaua, când unii
fani au ţinut să-şi ia un suvenir.

Tabela, depăşită din punct de
vedere tehnic, pare mai mult un
monument, pentru unii rămânând
încremenită la acel 1-1 cu Benfi-
ca în semifinala Cupei UEFA din
’83. Ataşată de tabelă, fotografia
„îngerului” Cristi Neamţu, pe care
mama regretatului portar oltean
o aşteaptă acasă, în altarul dedi-
cat fiului său, pierdut acum 12 ani
şi jumtate.

 Nocturna urmează să fie şi ea
„răpusă”, deşi va rezista probabil
până la începutul anului viitor. In-
stalaţia de nocturnă a fost dată în
folosinţă în 2003, la un meci Uni-
versitatea Craiova – Ceahlăul 0-
0, însă stâlpii au fost ridicaţi încă
din 1991, când oltenii sperau să
vadă cât mai curând meciuri la

lumina reflectoarelor. Aveau să
aştepte „doar” 12 ani...

Stadionul de
atletism ar fi dat
în folosinţă în
vara viitoare

Timp de 47 de ani a fost „Cen-
tralul” casa Universităţii Craiova,
iar peste un an şi jumătate arena
ar trebui să reapară, într-o formă
modernă, pentru a sluji alte câte-
va decenii fotbalul din Bănie. Peste
50 de milioane ar costa modernul
„Ion Oblemenco”, iar 10 % din
sumă a fost alocată deja de muni-
cipalitatea craioveană. Restul ur-
mează a fi virată de la guvern, cel
care a destinat peste 150 de mili-
oane de euro în 2015 pentru sec-
torul „complexuri sportive”.

Noul „Ion Oblemenco” nu va
avea pistă de atletism, şi fiindcă
aceasta nu poate fi pur şi simplu
desfiinţată, aşa că va fi încorpora-
tă unui stadion cochet amplasat în
acelaşi complex. Va fi o arenă des-
tinată chiar atletismului, sport cu
tradiţie şi palmares remarcabil în
Bănie, de aproximativ 6.000 de lo-
curi, care urmează să fie finaliza-
tă la jumătatea anului viitor. Sta-

dionul de atletism va costa aproxi-
mativ 1,6 milioane de euro.

Echipa CS Universitatea Cra-
iova se va muta din retur pe „Ex-
tensiv”, stadion care va suferi un
uşor facelift al tribunelor şi ves-
tiarelor, iar gazonul va fi ajutat să
reziste unor meciuri de Liga I.

Alb-albaştrii vor rămâne în Par-
cul Romanescu până în vară, când
se vor muta pe arena de atletism
din cadrul complexului modern
„Ion Oblemenco”. Stadionul de
atletism şi „Extensivul” pot găz-
dui aproximativ acelaşi număr de
spectatori.


