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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.

Din Lumina Sărbătorii
Naşterii Domnului şi din
speranţa ce însoţeşte Noul An, vă trans-
mitem gânduri bune şi urări de sănătate.
La Mulţi Ani cu împliniri şi bunăstare!

Administraţia
Bazinală de Apă Jiu

Director,
Marin Talău

Mare  agitaţie, ieri, la
Şcoala Gimnazială Gheorghe
Ţiţe ica din Craiova. O mulţi-

me de copii alergau pe holuri-
le unităţii de învăţământ,

vese li, cu coşule ţe din care
ofereau adulţilor flori din

hârtie, globuri, fe licitări şi
dive rse alte obiecte ornamen-

tale  pe care le lucraseră cu
mânuţele lor. Toată această

veselie a fost pricinuită
de a şasea ediţie a
„Târgului lui Moş

Crăciun”, o manifestare
devenită deja tradiţiona-

lă în şcoală şi aşteptată
cu nerăbdare de cei mici.
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Bãsescu
îºi face astãzi
bilanþul,
Iohannis
depune
jurãmântul
mâine

Preºedintele Traian
Bãsescu va susþine, astã-
searã, cu o zi înainte de
încheierea mandatului, o
conferinþã de presã, de
bilanþ, la care sunt invitaþi
sã participe toþi jurnaliºtii
interesaþi, atât din presa
centralã, cât ºi din cea
localã. Administraþia Prezi-
denþialã a anunþat cã
preºedintele Bãsescu va
susþine aceastã conferinþã
de presã la Palatul Cotro-
ceni, începând cu ora 18.00.
Mâine, duminicã, la Pala-
tul Cotroceni urmeazã sã
aibã loc ceremonia de
predare-primire a funcþiei
între preºedintele Traian
Bãsescu ºi preºedintele ales
Klaus Iohannis. Preºedintele
ales va depune jurãmântul
de învestiturã într-o ºedinþã
solemnã a Parlamentului,
mâine, la ora 12.00. Apoi,
Iohannis va fi primit cu
garda de onoare la intrarea
în Palatul Cotroceni ºi i se
va înmâna Sigiliul de stat,
în baza cãruia preºedintele
conferã decoraþiile ºi Ordi-
nul Steaua României în
grad de Colan. Dupã o
scurtã discuþie privatã, noul
preºedinte îl va însoþi pe
vechiul ºef de stat la ieºirea
din Palatul Cotroceni, unde
cel din urmã va primi
pentru ultima datã onoruri-
le militare.

Camera Deputaþilor ºi Senatul au
început, ieri, în ºedinþã comunã, dez-
baterile asupra proiectul bugetului de
stat pe anul 2015, în prezenþa pre-
mierului Victor Ponta. Dupã douã ore
ºi jumãtate, toate cele 56 de articole
ale proiectului au fost adoptate, fiind
respinse amendamentele opoziþiei,
care nu fuseserã acceptate nici de
comisiile parlamentare de specialita-
te. Încã de la început, parlamentarii
PSD au anunþat cã vor vota proiec-
tul de buget, pe motiv cã este unul
„sãnãtos”, aleºii PNL au spus cã nu-
l susþin, deoarece este un buget “ne-
realist, mincinos”, iar UDMR cã va
decide dupã dezbateri. Deputaþii
aparþinând minoritãþilor vor vota acest proiect
de buget, a anunþat deputatul Adrian Merka.

Unul dintre amendamentele adoptate ieri de
senatori ºi deputaþi stabileºte limite minime obli-
gatorii de venituri pentru localitãþi, ministrul Ad-
ministraþiei ºi Dezvoltãrii Regionale, Liviu Drag-
nea, spunând cã nici un primar nu va mai fi
obligat astfel sã meargã la consiliul judeþean sã-
ºi asigure veniturile. Potrivit amendamentului,
se vor stabili limite de venituri proprii pe cate-
gorii de unitãþi administrativ-teritoriale astfel:
1.500.000 lei pentru comune, 6.000.000 lei
pentru oraºe, 25.000.000 lei pentru municipii,
50.000.000 pentru municipii reºedinþe de judeþ
ºi 80.000.000 lei pentru judeþe. „Este o proble-
mã aproape veºnicã, referitoare la subfinanþa-
rea autoritãþilor locale, în special pentru comu-
ne. În fiecare an, în trimestrul 4 comunele des-
copereau cã nu au suficienþi bani pentu salarii,
pentru cei cu handicap. Prin acest amendament
sunt niºte minime obligatorii de venituri pentru

Bugetele localitãþilor vor avea limite minime obligatorii,
prevede un amendament aprobat la bugetul pe 2015

unitãþile administrativ teritoriale (...). Dacã ve-
niturile proprii ale unei comune sunt, de exem-
plu, un milion, atunci prin efectul acestei legi
ea primeºte, prin echilibrare, 500.000 lei, dupã
ce se face acestã operaþiune, din sumele care
au rãmas dupã aceastã completare a veniturilor
localitãþilor, se mai repartizeazã 15% din suma
rãmasã în funcþie de populaþie, 15% în funcþie
de suprafaþã, iar 15% împãrþite în mod egal
pentru localitãþile care au avut 90% grad de
colectare ºi pentru cele are au fãcut proiecte
europene”, a explicat Dragnea. Ministrul a pre-
cizat cã sunt peste 1.800 de comune care au
buget sub 1,5 milion de lei, iar prin aceastã mo-
dificare câºtigã comunele.

Cum spuneam, dezbaterile de ieri au avut loc
în prezenþa premierului Victor Ponta, care a
explicat cã bugetul pe anul 2015 este unul rea-
list, de creºtere ºi cu perspectivã de dezvoltare
pentru România. „Dupã cum puteþi constata din
textul propus, nu existã nici o creºtere de taxe

ºi impozite în 2015. Mai mult decât
atât, ºi mulþumesc Camerei Depu-
taþilor, care a votat astãzi, taxa pe
construcþii speciale scade de la 1,5%
la 1%. (...) Cu siguranþã, chiar ºi
cei mai sceptici sau mai necredin-
cioºi cred cã pot sã vadã ºi în pro-
iectul de buget pe anul 2015 ºi stra-
tegia fiscal-bugetarã — cota unicã
de 16% stã, evident, la baza con-
strucþiei bugetului”, a spus ºeful Exe-
cutivului. Potrivit acestuia, mãsuri-
le de creºtere economicã ºi de crea-
re de locuri de muncã deja adoptate
sunt prevãzute în bugetul de stat ºi
influenþa lor este acoperitã, aceasta
însemnând în mod direct reducerea

cu 5 puncte procentuale a contribuþiilor de asi-
gurãri sociale. „La fel ºi scutirea de impozit a
profitului reinvestit, o mãsurã propusã de foar-
te mult timp în dezbaterea publicã de forþe po-
litice de dreapta sau de centru, care se aplicã
din semestrul doi, rãmâne în vigoare. Încã un
moment al adevãrului este cel legat de tãierea
investiþilor, este o „mantrã” pe care am auzit-o
foarte des, o mai auzim ºi zilele acestea. În baza
textului pe care îl aveþi în faþã este destul de
simplu de vãzut cã, de la 35 de miliarde de lei
alocaþi în 2014, alocarea pentru 2015 este de
44 de miliarde de lei. (...)”, a adãugat premie-
rul. Victor Ponta a anunþat o mãsurã specialã
prevãzutã în buget — reducerea TVA pentru
pachetele de turism all-inclusive, care va per-
mite intrarea industriei de turism româneºti în
competiþie cu þãrile vecine. De asemenea, sunt
prevãzute pentru anul 2015 sumele necesare
pentru continuarea proiectelor de dezvoltare
localã.

Trenurile care circulã pe cele mai
solicitate rute din perioada sãrbãto-
rilor de iarnã, inclusiv cele care fac
legãtura între marile oraºe ºi staþiu-
nile de pe Valea Prahovei, vor avea
mai multe vagoane în perioada 19
decembrie 2014 - 3 ianuarie 2015,
informeazã CFR Cãlãtori. „În pe-
rioada cuprinsã între 19 decembrie
2014 ºi 3 ianuarie 2015, pentru
adaptarea capacitãþii de transport la
solicitãrile publicului cu prilejul sãr-

Senatul a adoptat, ieri, proiec-
tul de lege privind securitatea ci-
berneticã a României, care preve-
de constituirea Sistemului Naþio-
nal de Securitate Ciberneticã
(SNSC), coordonarea unitarã a
activitãþilor acestui Sistem fiind
fãcutã de MAE, MAI, MApN, SRI,
SIE, STS, SPP, ORNISS ºi CSAT.
Raportul comisiei de apãrare din
Senat, cu amendamente, a fost
adoptat cu 95 de voturi „pentru”,
iar proiectul de lege a fost adoptat
cu 92 de voturi „pentru”. Senatul
este Camerã decizionalã, dupã ce
legea a trecut tacit de Camera De-
putaþilor, pe 17 septembrie. Con-
form articolului 18 din lege, deþi-

CFR: Trenurile de pe cele mai solicitate rute
vor avea vagoane suplimentare de sãrbãtori

bãtorilor de iarnã, trenurile care cir-
culã pe cele mai solicitate rute din
Bucureºti spre Sighetu Marmaþiei,
Satu Mare, Vatra Dornei, Suceava,
Timiºoara Nord, Braºov, Craiova,
Braºov, Bicaz, Botoºani, Iaºi, Baia
Mare, Arad vor fi suplimentate cu
vagoane clasã, vagoane de dormit
ºi cuºete”, se precizeazã într-un co-
municat remis Mediafax. Potrivit
reprezentanþilor companiei, ºi tre-
nurile care fac legãtura între Timi-

ºoara ºi Iaºi, staþiunile de pe Valea
Prahovei ºi principalele oraºe ale þãrii
vor fi suplimentate cu vagoane. Pe
de altã parte, în unele zile libere din
perioada 25 decembrie 2014 - 5 ia-
nuarie 2015, când traficul de cãlã-
tori este extrem de redus, o serie
de trenuri InterRegio ºi unele de tip
Regio nu vor circula, mai precizea-
zã CFR Cãlãtori. „Rugãm toþi pa-
sagerii sã þinã cont de acest aspect
când îºi planificã deplasãrile cu tre-

nul ºi sã consulte, pentru informa-
þii actualizate, fie pagina de Inter-
net a companiei, fie sã telefoneze la
biroul de informaþii”, se mai aratã
în comunicat. Totodatã, având în
vedere cererea mare de bilete din
perioada sãrbãtorilor, se recoman-
dã pasagerilor sã achiziþioneze din
timp legitimaþiile de cãlãtorie, în
special pentru trenurile de lung par-
curs care au în compunere vagoa-
ne de dormit ºi cuºetã.

nãtorii de infrastructuri ciberneti-
ce, furnizorii de servicii de Inter-
net au obligatia de a-ºi notifica, de
îndatã, clienþii, persoane de drept
public ºi privat, în situaþiile în care
sistemele informatice utilizate de
aceºtia au fost implicate in inciden-
te sau atacuri cibernetice ºi de a
dispune mãsurile necesare în ve-
derea restabilirii condiþiilor normale
de funcþionare, dar nu mai târziu
de 24 de ore din momentul în care
au fost sesizaþi de autoritãþile com-
petente. Legea prevede totodatã cã,
în vederea exercitãrii atribuþiilor,
conducãtorii autoritãþilor cu rol de
coordonare a SNSC desemneazã
persoane abilitate sã desfãºoare

activitãþi de control, care,
în baza ºi limitele împu-
ternicirii, au dreptul de a
solicita declaraþii sau ori-
ce documente necesare
pentru efectuarea con-
trolului, sã facã inspec-
þii, inclusiv inopinate, la
orice instalaþie, incintã
sau infrastructurã, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare ºi sã
primeascã, la cerere sau la faþa lo-
cului, informaþii sau justificãri. La
începutul lunii aprilie, Consiliul
Suprem de Apãrare a Þãrii a decis
luarea unor mãsuri care sã permi-
tã contracararea ameninþãrilor ci-
bernetice la adresa României, în

condiþiile în care în ultima perioa-
dã acestea s-au diversificat. „S-a
apreciat cã în ultima perioadã aces-
te ameninþãri s-au diversificat, de-
venind o opþiune tot mai atractivã
pentru actorii statali sau nonstatali,
întrucât nu implicã resurse foarte
mari”, informa un comunicat al
Administraþiei Prezidenþiale.

Autoritãþile vor avea dreptul sã inspecteze orice
calculator ºi cere orice document
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Ştirea Mediafax sună aşa:
„Comisia de Etică a Univer-
sităţii Bucureşti s-a autosesizat
în cazul tezei de doctorat cu
titlul «Contribuţia lui Vilfre-
do Pareto la dezvoltarea so-
ciologiei moderne», susţinută
de Lia Olguţa Vasilescu în
2007, la Facultatea de Socio-
logie a Universităţii Bucureşti.
Comisia a luat  în discuţie
acest caz în 2013, dar nu a fost
în măsură atunci, din motive
obiective, să se pronunţe”, ara-
tă Universitatea Bucureşti, în se-
sizarea trimisă la 18 decembrie
a.c. Consiliului Naţional de Eti-
că a Cercetării Ştiinţifice, Dez-
voltării Tehnologice şi Inovării. Se
mai menţionează că „referatul
a fost realizat de către doam-
na conf.univ.dr. Cosmina Ru-
ghiniş, de la Facultatea de So-
ciologie, şi demonstrează exis-
tenţa mai multor pasaje nea-
tribuite, conform normelor
academice, de autoarea tezei.
(...)”. Universitatea Bucureşti

MIRCEA CANŢĂR

Sindromul drobului de sare
mai precizează că a fost sesizat
Consiliul Naţional de Etică, pen-
tru a face verificări în acest caz,
întrucât, potrivit OUG 28/2011,
doar CNE poate examina sus-
piciunile de abateri de la conduita
ştiinţifică şi de cercetare în cazul
persoanelor cu funcţii de demni-
tate publică.

Lansarea în spaţiul public, de
către Comisia de Etică a Univer-
sităţii Bucureşti, a unei „supozi-
ţii” nu este deloc morală. Aca-
demică nici atât, gestul fiind mai
de grabă reprobabil. Dincolo de
invocarea neserioasă a unor
„motive obiective”, care ar fi îm-
piedicat „luarea în discuţie” a
acestui caz în 2013, deplin de-
centă era înainte de toate chiar
luarea în discuţie şi comunicarea
unui punct de vedere ştiinţific. Da
ori ba. Nu ştim cine este doam-
na conf.univ.dr. Cosmina Ru-
ghiniş de la Facultatea de Socio-
logie din cadrul Universităţii Bu-
cureşti, scuzaţi să fim, oricum e
lipsită de orice contur academic,

din moment ce-i lipseşte cu de-
săvârşire opera. Şi altele. Even-
tual caracterul. Cum ar suna re-
ciproca judecăţii sale: există su-
poziţia că domnia sa este o frus-
trată? N-avem nici o probă în
acest sens, dar lansăm şi noi ...
o supoziţie. Care n-are ce căuta
în rigoarea academică. O teză de
doctorat, în prezenţa marelui so-
ciolog Ilie Bădescu – tobă de
carte, expresie neacademică –
membru al comisiei (el însuşi au-
torul unui studiu introductiv în sis-
temul sociologic al celui în dis-
cuţie), despre „Contribuţia lui
Vilfredo Pareto la dezvoltarea
sociologiei moderne”, nu se
putea inspira eminamente decât
din opera acestuia „Tratat de
sociologie generală”, publica-
tă în 1918, în limba italiană şi
concomitent în franceză. Mai
există şi o ediţie reeditată în fran-
ceză (1968), realizată de Pierre
Boven, cu o prefaţă de Ray-
mond Aron. Ajungând aici, am
putea semnala o capcană în care

cade, în primul rând, după opi-
nia noastră, doamna conf.univ.dr.
Cosmina Rughiniş, care aplică
rigid şi convenabil demarcaţia în-
tre filiaţie (care ţine de idei) şi pla-
giat (care ţine de text), în discu-
ţie intrând şi apartenenţa sursei
şi folosirea ghilimelelor obligato-
rii. Ocupându-se doar de Vilfre-
do Pareto, pe care autoarea
chiar l-a tradus, stăpânind lim-
ba italiană, ca absolventă a fa-
cultăţii de profil, nu de un studiu
critic asupra acestuia, altminteri
destul de nesistematizat în cer-
cetarea sociologică, se operea-
ză precumpănitor cu limbajul şi
conceptele autorului, citându-l în
exces. Fireşte, e un punct de
vedere, fiindcă s-a mai vorbit in-
clusiv în presă despre „suspiciu-
nile” asupra tezei de doctorat a
Liei Olguţa Vasilescu. Din varii
motive. Să spunem acum aşa:
într-o lucrare despre conceptele
logice ale lui Immanuel Kant „lu-
cru în sine”, „a priori”, „a pos-
teriori”, operezi până la saţieta-

te cu textele din „Critica raţiunii
pure” şi „Critica raţiunii practi-
ce”, citând şi necitând autorul,
fiindcă avertizarea e clară – nu
evadezi din Kant. Aşa cum este
intitulată lucrarea de doctorat a
Liei Olguţa Vasilescu, meritul
ştiinţific al acesteia, atâta cât
este, aportul propriu constă în
readucerea în atenţie a unui eco-
nomist şi sociolog italian (n.15
iulie 1848 - d.19 august 1923),
cu respectarea întocmai a ceea
ce a scris acesta şi nu alţii. Toa-
tă povestea, iscată în pragul
Crăciunului, se va termina în
coadă de peşte. Mai de grabă,
cum spuneam, e jenantă. Din-
colo de toate umbrele ei, ca fie-
care dintre noi, Lia Olguţa Va-
silescu ştie să scrie, să interpre-
teze un text ştiinţific, după un
stagiu de câţiva ani în presă,
oricum, mai bine decât cei care
invocă „sindromul drobului de
sare”, fără să spună asta, fiind-
că, exact ce ne lipsea, o fac de
pe aliniamente politice.



4 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 20 decembrie 2014evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii din cadrul Secþiei Poli-
þie Ruralã 1 Craiova au continuat
cercetãrile în dosarul furtului de
produse petroliere de la firma
Transpeco Logistic&Distribution,
astfel cã, miercuri ºi joi, sprijiniþi
de poliþiºtii din cadrul Poliþiei Mu-
nicipiului Craiova - Biroul Investi-
gaþii Criminale ºi în baza autorizaþii-
lor emise de instanþã, au efectuat
6 percheziþii, în judeþele Argeº ºi
Dolj, la sediul ºi la puncte de lucru
ale acestei societãþi comerciale,

Magistraþii Tribunalului Dolj au pronun-
þat, joi, sentinþa în cazul craioveanului Ion
Drãguºin, zis Sile, trimis dupã gratii de pro-
curorii DNA Craiova pentru trafic de in-
fluenþã. Craioveanul a fost denunþat de
Ionel Cãlin zis „Nixon”, care le-a spus an-
chetatorilor cã i-a dat lui Sile, în mai mul-
te tranºe, prin intermediul concubinei sale

Comandantul Poliþiei doljene, comisar
ºef Constantin Nicolescu, împreunã cu cei
doi adjuncþi – comisar ºef Cristi Ciocoiu ºi
comisar ºef Nicuºor Badea – au organizat,
ieri, o scurtã întâlnire cu presa, în care au
þinut sã precizeze cã în pe-
rioada urmãtoare, cea a sãr-
bãtorilor de iarnã, oamenii
legii vor fi la datorie. Fie cã
este vorba despre poliþiºtii
de la Rutierã, ce vor fi pre-
zenþi în trafic, în special în
zonele aglomerate, fie de cei
de la odine publicã, ce vor
patrula pe strãzi, sau de la
investigaþii criminale – care
vor acþiona pentru preveni-
rea furturilor. De altfel, ac-
þiunile preventive desfãºura-
te în cursul acestui an se
pare cã ºi-au atins scopul,
întrucât datele statistice ara-
tã scãderi ale infracþionali-
tãþii în 2014 atât la faptele

Nu mai puþin de 30 de micuþi, copii sau
nepoþi ai angajaþilor Inspectoratului Teri-
torial de Muncã (ITM) Dolj, au avut, ieri,
întâlnire cu Moº Crãciun la sediul institu-
þiei. Inspectorul ºef Cãtãlin Mohora a spus
cã a fãcut tot posibilul sã pãstreze aceastã
tradiþie, dupã un an destul
de greu, mai ales cã 2015
se anunþã unul cu mari
schimbãri. Asta pentru cã
instituþia se pregãteºte de
reorganizare, urmând sã fie
comasatã cu AJPIS Dolj,
astfel cã toatã lumea aºteap-
tã sã vadã care vor fi pre-
vederile legislative în mate-
rie ºi cum se va realiza efec-
tiv acest lucru. „Cât priveºte
anul pe care îl încheiem, pot
spune cã am continuat acþi-
unile privind combaterea
muncii la negru în zona de
competenþã ºi avem o creº-
tere a numãrului de noi so-

Încã ºase persoane reþinute pentruÎncã ºase persoane reþinute pentruÎncã ºase persoane reþinute pentruÎncã ºase persoane reþinute pentruÎncã ºase persoane reþinute pentru
furt de combustibilfurt de combustibilfurt de combustibilfurt de combustibilfurt de combustibil

Poliþiºtii doljeni au reþinut, joi searã, ºase
persoane cu vârste cuprinse între 38 ºi
46 de ani, din judeþul Argeº, suspecte de
sãvârºirea infracþiunii de furt calificat.
Acþiunea s-a desfãºurat în continuarea cer-
cetãrilor fãcute în dosarului furtului de

combustibil de la Transpeco Logistic&Dis-
tribution, ultimii reþinuþi fiind toþi ºoferi
despre care s-a stabilit cã furau combus-
tibil din cisternele pe care lucrau. Numã-
rul total al persoanelor reþinute sau aresta-
te în acest dosar a ajuns la 18.

precum ºi la alte persoane suspec-
te. „În urma percheziþiilor, anche-
tatorii au ridicat în vederea conti-
nuãrii cercetãrilor cantitatea de 170
litri benzinã, mai multe mijloace
materiale de probã, ºi au sigilat în
vederea expertizãrii mai multe cis-
terne aparþinând societãþii respec-
tive. Poliþiºtii au adus la sediul po-
liþiei 6 persoane”, ne-a declarat
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj,
inspector principal Alin Apostol.
Este vorba despre Dan Diaconu,

de 38 de ani, din comuna Bogaþi,
judeþul Argeº, Georgescu Aurel, 42
de ani, din comuna Cãlineºti, ju-
deþul Argeº, Curceanu Ionuþ, 40
ani, din comuna Bogaþi, judeþul
Argeº, Ene Valeriu, 45 ani, din co-
muna Bascov,  judeþul Argeº, Tone
Florian, 46 ani, din comuna Bas-
cov, judeþul Argeº ºi Udrea Cos-
tel, 44 ani, din comuna Bogaþi, ju-
deþul  Argeº, toþi ºoferi pe cisterne
de transport combustibil, stabilin-
du-se cã aceºtia sustrãgeau moto-

rina sau benzina direct din vehicu-
le. Împotriva celor 6 suspecþi a fost
luatã mãsura reþinerii pe o perioa-
dã de 24 de ore, fiind introduºi în
arestul IPJ Dolj, iar asearã au fost

prezentaþi Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova ºi instanþei de
judecatã cu propunere de arestare
preventivã, dupã cum au mai pre-
cizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Moº Crãciun a ajuns ºi la ITM DoljMoº Crãciun a ajuns ºi la ITM DoljMoº Crãciun a ajuns ºi la ITM DoljMoº Crãciun a ajuns ºi la ITM DoljMoº Crãciun a ajuns ºi la ITM DoljPoliþiºtii doljeni, la datorie de sãrbãtori
cietãþi cu salariaþi. Mai mult, înregistrãm
în acest moment, în Dolj, cu aproximativ
3.000 de contracte de muncã mai mult
decât la finalul lui 2013, ceea ce este de
bun augur”, ne-a declarat Cãtãlin Mohora,
inspectorul ºef al ITM Dolj.

„Sile” Drãguºin, 10 ani de puºcãrie pentru trafic de influenþã
Craioveanul Ion Drãguºin, zis Sile, trimis în judecatã

de DNA Craiova pentru trafic de influenþã, a fost gãsit
vinovat ºi a fost condamnat la 10 ani de închisoare.
Bãrbatul a fost acuzat cã   i-a cerut lui Ionel Cãlin zis
Nixon 70.000 euro din care a primit, în mai multe tranºe,
60.000 de euro pentru a-l scãpa de condamnare pe el
ºi pe bãieþii lui, implicaþi în încãierarea de pe strada
General Dragalina din Craiova. Hotãrârea de joi, 18
decembrie a.c., a Tribunalului Dolj nu este definitivã,
însã inculpatul a fost menþinut în spatele gratiilor.

Alina ªtefania Cãlin, 60.000 de euro
din 70.000 de euro cât îi ceruse, tot
pentru a-l scãpa pe el ºi pe bãieþii sãi
de condamnare. Potrivit DNA Cra-

iova „la începutul lunii februarie 2014,
inculpatul Drãguºin Ion a pretins de la un
denunþãtor, suma de 70.000 euro ºi a pri-
mit de la acesta, printr-un intermediar
(n.r.- concubina sa), în perioada 14 fe-
bruarie – 18 aprilie 2014, suma de 60.000
euro, în trei tranºe, lãsându-i pe aceºtia
sã creadã cã are influenþã asupra magis-

traþilor de la Tribunalul Dolj ºi cã îi poa-
te determina pe aceºtia sã aplice pedepse
neprivative de libertate ºi sã dispunã cer-
cetarea în stare de libertate a denunþãto-
rului ºi a celorlalþi inculpaþi, membrii ai
aceleiaºi familii. Inculpatul a precizat de-
nunþãtorilor cã cei 60.000 de euro sunt
destinaþi judecãtorilor pe care îi cunoaºte
ºi care vor determina obþinerea soluþiei fa-
vorabile, iar suma de 10.000 de euro îi
revine lui, urmând sã intre în posesia ei
imediat dupã pronunþarea hotãrârii”.

Dosarul s-a înregistrat la Tribunalul Dolj
pe 24 iulie a.c., iar joi, 18 decembrie a.c.,
judecãtorii l-au gãsit vinovat ºi l-au con-
damnat la 10 ani de închisoare cu executa-
re. În plus, i-au menþinut arestarea preven-
tivã ºi sechestrul pe un imobil pe care îl
deþine ºi s-a confiscat de la el suma de
60.000 euro. Bãrbatul poate ataca cu apel,
la Curtea de Apel Craiova, sentinþa pronun-
þatã de Tribunalul Dolj.

Sile Drãguºin „bifeazã” astfel a doua con-
damnare pentru trafic de influenþã. În oc-
tombrie 2006, Sile Drãguºin a fost condam-
nat definitiv la ºapte ani de închisoare pen-
tru trafic de influenþã, însã a stat dupã gratii
numai pânã pe 30 noiembrie 2009, zi în care
a fost eliberat condiþionat în urma unei ho-
tãrâri a Judecãtoriei Drobeta Turnu Seve-
rin. Tot procurorii DNA Craiova l-au trimis
în judecatã ºi atunci, dupã ce au stabilit cã a
cerut ºi primit 20.000 de euro de la un bãr-
bat judecat pentru proxenetism, susþinând
cã are influenþã asupra judecãtorilor de la
Tribunalul Dolj ºi îl poate scãpa. 

comise cu violenþã cât ºi la furturi. Inspec-
toratul de Poliþie al Judeþului Dolj „n-a mai
þinut prima paginã a ziarelor cu fapte gra-
ve”, dupã cum a concluzionat comisar ºef
Constantin Nicolescu.
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Comisia de Eticã a Universitã-
þii din Bucureºti a sesizat, ieri,
Consiliul Naþional de Eticã, din
subordinea Ministerului Educa-
þiei, cu privire la teza de docto-
rat a primarului Craiovei, Lia Ol-
guþa Vasilescu. Comisia a solici-
tat un referat de expertizã privind
suspiciunea de plagiat în cazul
lucrãrii „Contribuþia lui Vilfredo
Pareto la dezvoltarea sociologiei

moderne”, susþinutã de Lia Ol-
guþa Olguþa Vasilescu în anul
2007, la Facultatea de Sociolo-
gie a Universitãþii din Bucureºti.
În solicitarea Universitãþii din Bu-
cureºti se aratã cã suspiciunile
sunt legate de faptul cã „mai mul-
te pasaje sunt neatribuite con-
form normelor academice”, iar
capitolul al 7-lea „este preluat
integral de pe Internet”.

Primarul Craiovei, Lia Olguþa Va-
silescu, a reacþionat, ieri, într-o con-
ferinþã de presã, la suspiciunile de
plagiat aduse tezei sale de docto-
rat de cãtre Comisia de Eticã a Uni-
versitãþii Bucureºti. Folosindu-se ºi
de o platformã web pentru detec-
tarea pasajelor care ar fi putut fi
preluate de pe Internet, Lia Olguþa
Vasilescu a arãtat cã lucrarea îi

aparþine în totalitate, fiind „100%
originalã”. Pentru a îndepãrta sus-
piciunile legate de faptul cã nu ar fi
autorul traducerilor din Vilfredo Pa-
reto, Olguþa Vasilescu a adus ca pro-
bã ºi agendele cu adnotãrile sale.
Primarul Craiovei a spus cã va da în
judecatã pentru calomnie pe socio-
logul care i-a verificat lucrarea ºi
i-a pus eticheta de plagiat.

Plagiatul, detectat în direct
La prânz, primarul Craiovei, Lia

Olguþa Vasilescu, a organizat o
conferinþã de presã la Primãria
Craiova pentru a demonstra cã
aceste lucruri nu sunt adevãrate
ºi cã nu este vorba de nici un pla-
giat în teza sa de doctorat. „Îmi
cer scuze cã nu am reacþionat ime-
diat, dar am vrut sã vã fac o de-

monstraþie în direct ºi de asta a
durat ceva mai mult. A trebuit sã
îmi caut acasã tot ce aveam vi-
zavi de lucrarea mea de doctorat
ºi de traducerea pe care am fã-
cut-o din Vilfredo Pareto. O par-
te din materiale sunt încã la Bu-
cureºti, dar o sã vã daþi seama din
ce este aici cã totul este în regu-
lã”, a spus primarul, care a anun-
þat apoi o demonstraþie în direct

„despre cum se poate distruge
imaginea unui om politic, dar cu
o acþiune demnã de un Gâgã”.
„Plagiatul de 7% îmi aparþine
tot mie”

Ajutându-se de un laptop, pri-
marul Craiovei a accesat un pro-
gram de detectare a plagiatului –
www.detectareplagiat.ro ºi a arã-
tat cã partea de 7% din lucrare, pe
care programul o aratã ca fiind pla-
giatã – îi aparþine, de fapt, tot ei.
„Am accesat acest program ºi ce
am constatat? Raport de originali-
tate pe teza mea de doctorat: 7%
plagiat. Numai cã aceºti 7% te duc
la un link. Ce credeþi cã este acest
link? Este rezumatul tezei mele de
doctorat, care este scris întâmplã-
tor tot de mine, împreunã cu dom-
nul Otovescu (n.r. – cadrul uni-
versitar Dumitru Otovescu). Cei
care v-aþi dat doctoratul ºtiþi pro-
babil cã dupã ce se face lucrarea
se scrie ºi un rezumat. Rezumatul
este parte a lucrãrii respective. Cu
alte cuvinte, cei 7% pe care doam-
na (n.r. - sociolog Cosmina Ru-
ghiniº) îi invocã cã ar fi plagiat în
lucrarea mea, îmi aparþin tot mie”.
Autorul explicã de ce nu a
putut sã copieze

Al doilea argument al primaru-
lui Craiovei este cã nici nu ar fi
avut pe cine sã plagieze în teza de
doctorat, deoarece nu existã o bi-
bliografie bogatã despre sociolo-
gul italian Vilfredo Pareto. „Vã spun
cã merg cu fruntea sus pentru
aceastã tezã de doctorat. Nu ºtiu
câte lucrãri atât de originale existã
în România. Nu am avut surse de
inspiraþie, practic nu am fãcut alt-
ceva decât sã traduc aceastã carte
ºi sã scriu despre ea, sã o prezint.
(...) ªi este 100% originalã, cre-
deþi-mã, pentru cã nu s-a scris
despre Vilfredo Pareto. (...) Nici
nu aº fi avut de unde sã copiez,
pentru cã nu s-a scris. Am mai luat
câteva citate din Ilie Bãdescu, Cã-
tãlin Bordeianu de la Iaºi ºi din
Dumitru Otovescu. Dar era tratat
la capitolul ºi alþii, scris foarte pu-
þin despre el, în nici un caz o lu-
crare de peste 100 de pagini, din
care aº fi putut sã mã inspir”, a
subliniat Olguþa Vasilescu.
S-ar fi aºteaptat la recunoaºtere
din partea sociologilor

Olguþa Vasilescu a explicat cã
a lucrat patru ani la teza de doc-

torat ºi cã a plecat de la „Trata-
tul de sociologie generalã” al lui
Vilfredo Pareto, pe care l-a tra-
dus chiar ea din limba italianã.
Legat de aceastã traducere, pri-
marul a demontat alte douã acu-
zaþii care i se aduc. Pe de o par-
te, Olguþa Vasilescu a spus cã nu
a fãcut nici o „gafã” de traduce-
re, fiind vorba doar de interpre-
tãri de texte diferite. „Sunt dife-
renþe între textul din italianã ºi cel
din francezã. ªi atunci este nor-
mal ca varianta pe care eu am
tradus-o, din italianã, sã nu batã
cu cea din francezã”.

Pentru a demonstra cã tradu-
cerile sunt fãcute chiar de ea, Lia
Olguþa Vasilescu a adus ca do-
vadã mai multe agende, toate pa-
ginile fiind scrise de ea, de mânã.
„Vreau sã vã arãt scrisul meu în
aceste agende, care au sute de
pagini. Cei care îmi cunoaºteþi
scrisul puteþi sã garantaþi cã este
scrisul meu. Nu sunt toate, une-
le dintre ele sunt la Bucureºti, nu
le-am luat încã, dar aceasta este
traducerea. Sunt mii de pagini pe
care le-am tradus, într-o muncã
asiduã, pentru care poate cã aº
fi meritat, din partea sociologi-
lor, o recunoaºtere. Pentru cã,
dacã pânã acum nu au putut sã
cerceteze pe Pareto, acum pot sã
o facã datoritã muncii mele. Mun-

cã recunoscutã, de altfel, la ni-
velul unor sociologi foarte impor-
tanþi din România”.
„Aceastã acþiune este 100%
politicã”

Primarul Craiovei a spus cã o
va da în judecatã pe Cosmina Ru-
ghiniº, de la Universitatea din Bu-
cureºti, pentru cã a calomniat-o
ºi pentru cã a provocat suferinþe
familiei sale. „Tatãl meu este pro-
fesor de filozofie ºi astãzi a su-
ferit foarte mult. Peste mine vin
ºi trec toate chestiunile acestea,
sunt om politic ºi mi le-am asu-
mat pânã la urmã, dar pentru
durerea pe care i-a pricinuit-o
tatãlui meu, care are douã prein-
farcturi pânã acum ºi operat cu
patru by-pass-uri pe inimã, eu
cred cã aceastã doamnã ar tre-
bui totuºi sã rãspundã”, a spus
Olguþa Vasilescu. Primarul Cra-
iovei susþine cã respectivul cer-
cetãtor ori a fãcut o „gafã de
Gâgã”, ori este rãu intenþionatã în
ceea ce o priveºte. „Aceastã acþi-
une este 100% politicã, mai ales
cã ºtiu cã aceastã doamnã are sim-
patii cãtre anumite personaje din
politicã. Dar sunt chestiuni pe care
le voi expune comisiei respective
ºi instanþei”, a spus primarul Cra-
iovei, care a plecat de la confe-
rinþã cu un braþ de cãrþi.
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„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã
de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”

„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã
de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”

„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã
de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”

„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã
de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”

„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã
de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”

„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã
de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”

„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã
de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”

„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã
de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”

„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã
de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”

„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã„Merg cu fruntea sus pentru aceastã tezã
de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”de doctorat: este 100% originalã!”



cuvântul libertãþii / 7vineri, 21 decembrie 2014
actualitate

O mânã de ajutor au dat ºi ºase
companii doljene, dar ºi un dona-
tor individual, Alina Tobos, care
au devenit Moº Crãciun pentru
225 de copii, de la ºapte grãdiniþe
ºi ºcoli partenere World Vision în
judeþul Dolj: Grãdiniþa Mihãiþa –
ªcoala Gimnazialã Coþofenii din
Dos, Grãdiniþa Macrea ºi Grãdi-
niþa Leordoasa – ªcoala Gimna-
zialã Argetoaia, Grãdiniþa Palilula

Pentru a aduce bucurie copiilor din
satele doljene, World Vision  s-a
transformat zilele acestea în Moº
Crãciun oferind cadouri în mai mul-
te localitãþi din mediul rural. Anul
acesta, 3.919 copii au primit dulciuri

din partea fundaþiei, iar prin mobili-
zarea partenerilor 225 de copii de
grãdiniþã ºi clasele primare au pri-
mit cadouri constând în jucãrii, dul-
ciuri, rechizite ºi articole de îmbrã-
cãminte.

– ªcoala Gimnazialã Bucovãþ, Grã-
diniþa ºi clasele III – IV – ªcoala
Gimnazialã Pleºoi, Grãdiniþa Car-
pen - ªcoala Gimnazialã Carpen.
Fiecare copil, alãturi de educatoa-
rea sau învãþãtoarea sa, a scris o
scrisoare cãtre Moº Crãciun, iar
angajaþii companiilor, s-au strãduit
sã îndeplineascã cât mai bine do-
rinþele copiilor. Pentru a-i cunoaº-
te ºi a le oferi darurile ei au luat

parte, alãturi de reprezentanþii
World Vision la serbãrile organi-
zate de ºcolile alese ºi au avut
parte la rândul lor de surprize fru-
mose. Copiii i-au întâmpinat cu
colinde, poezii ºi scenete de iar-
nã, iar la primirea cadourilor i-au
rãsplãtit cu zâmbete, emoþie ºi o
bucurie caldã ºi sincerã.

Bradul de Crãciun,
plin cu dorinþe

Pentru 130 de copii din familii
care se confruntã cu lipsuri acu-
te, Crãciunul de anul acesta nu mai
înseamnã frig ºi resemnare. Acest
lucru se datoreazã copiilor volun-
tari de la Cluburile de iniþiativã co-
munitarã din comunitãþile parte-
nere World Vision care au împo-
dobit brãduþii de Crãciun de la clu-
buri cu dorinþele copiilor mai pu-
þin norocoºi din satele lor.

Pentru a transforma dorinþele
în realitate, ei au organizat în luna
decembrie diferite evenimente ca-

ritabile: spectacole de colinde,
unde cei prezenþi au avut ocazia
sã facã donaþii, piese de teatru,
tombole, expoziþii cu vânzare de
produse realizate de ei înºiºi. Din
banii strânºi au reuºit sã fie Moº
Crãciun pentru fiecare copil, iar
World Vision a completat cadou-
rile cu ghiozdane ºi jucãrii.

Festivalul de colinde
Tot în aceastã perioadã, festi-

valul ,,Bucuria Crãciunului în
ochii copiilor”, organizat de ªcoa-
la Gimnazialã Breasta a adus pe
scenã peste 130 de copii din nouã
comunitãþi partenere World Visi-
on: Breasta, Argetoaia, Predeºti,
Sopot, Cernãteºti,  Coþofenii din
Dos, Braloºtiþa, Bucovãþ ºi Vâr-
vorul de Jos.

Grupurile de copii au trasnmis
emoþie ºi bucurie prin spectaco-
lul de colinde. Pãrinþii prezenþi la
festival s-au bucurat sã-ºi vadã
copiii în straie de sãrbãtoare, ves-
tind Naºterea Domnului, iar pro-

fesorii au fost cu adevãrat mândri
de elevii lor. „Festivalul a fost un
adevãrat cântec de bucurie prin
care copiii au ajuns la inimile noas-
tre, arãtându-ne cât de talentaþi ºi
profunzi sunt.  Astfel, am înche-
iat o serie lungã de evenimente de-
dicate copiilor din proiectele noas-
tre, în prag de sãrbãtoare. A fost
o lunã plinã de spectacole de co-
linde, expoziþii, serbãri, la care
Moº Crãciun a ajuns încãrcat cu
cadouri. Pe toate acestea le-am
reuºit cu sprijinul partenerilor,
cãrora le mulþumim pentru susþi-
nere ºi implicare”, a declarat
Georgeta Ungureanu, coordona-
tor proiect Educaþie.

Cei prezenþi la festival au pu-
tut pleca acasã ºi cu o micã amin-
tire, copiii de la Clubul de iniþia-
tivã comunitarã Micii salvatori –
ªcoala Gimnazialã Breasta, orga-
nizând o expoziþie cu vânzare de
iconiþe, felicitãri de Craciun ºi de-
coraþiuni de iarnã.

RADU ILICEANU

Mare agitaþie, ieri, la ªcoala
Gimnazialã Gheorghe Þiþeica din
Craiova. O mulþime de copii aler-
gau pe holurile unitãþii de învãþã-
mânt, veseli, cu coºuleþe din care
ofereau adulþilor flori din hârtie,
globuri, felicitãri ºi diverse alte
obiecte ornamentale pe care le
lucraserã cu mânuþele lor. Toatã
aceastã veselie a fost pricinuitã
de a ºasea ediþie a „Târgului lui
Moº Crãciun”, o manifestare de-
venitã deja tradiþionalã în ºcoalã
ºi aºteptatã cu nerãbdare de cei
mici. Directorul unitãþii de învã-
þãmânt, prof. Camelia Buzatu, ne-
a explicat zâmbind cã aceastã
manifestare este unul din modurile în care se
încearcã încurajarea dezvoltãrii abilitãþilor
practice la elevi ºi, de ce nu, a spiritului an-
treprenorial. „Târgul lui Moº Crãciun a de-
venit deja o tradiþie în ºcoala noastrã, iar
pentru elevii din ciclul primar este o adevã-
ratã bucurie. Au lucrat diverse obiecte orna-
mentale pentru bradul de crãciun ºi felicitãri

pe care acum le comercializeazã în cadrul târ-
gului atât pãrinþilor ºi bunicilor, cât ºi profe-
sorilor, cu banii strânºi urmând sã îºi organi-
zeze serbãri sau petreceri, aºa cum vor ei.
Noutatea acestui an o reprezintã faptul cã la
acest târg al nostru participã ºi cinci copii de
la Penitenciarul de Minori ºi Tineri Craio-
va, cu care avem un parteneriat. Le-am pre-

gãtit mãsuþa lor, unde îºi vor ex-
pune lucrãrile ºi cred cã este un
lucru educativ pentru ei ºi îi ajutã
sã se integreze. Bineînþeles cã
avem pentru ei ºi cadouri, pe care
le vor primi la plecare”, ne-a po-
vestit Camelia Buzatu. Partene-
riatul ªcolii Gimnaziale Gheorghe
Þiþeica cu PMT Craiova este în
al doilea an de desfãºurare ºi este
parte a unui proiect european vi-
zând îmbunãtãþirea educaþiei în
penitenciare.

CARMEN ZUICAN

Ca în fiecare an, primarul comunei Po-
dari, Constantin Gheorghiþã, a organizat ºi de
aceastã datã, premergãtor Crãciunului, tradi-
þionalul pom de iarnã, pentru elevii ºcolii gim-
naziale din localitate. O ºcoalã bine dotatã cu
mobilier ºi laboratoare adecvate, cu destoini-
ce cadre didactice ºi un manager iscusit, în
persoana prof. Marilena Andreescu. Bradul
verde, împodobit cu multicolore globuleþe,
betealã argintie, lumini fosforescente, nu pu-

Podari: Daruri de la Moº Crãciun pentru
elevii ºcolii gimnaziale din localitate

tea fi strãjuit decât de Moº Crãciun. Care a
dãruit nu mai puþin de 650 de pachete doldo-
ra de dulciuri ºi alte bunãtãþi. Spectacolul ar-
tistic, pregãtit minuþios, a cuprins o paradã a
costumelor populare specifice localitãþii ºi un
recital de poezie ºi colinde. Asistenþa, gene-
roasã în aplauze, cuprinzând consilierii locali,
dar ºi pãrinþii elevilor, a avut o dupã-amiazã
mai mult decât agreabilã.

RADU ILICEANU

Administraþia Bazinalã de Apã Jiu a chel-
tuit în 2014, din surse proprii, douã milioane
de lei pentru înlãturarea efectelor inundaþiilor.
A fost un an dificil, aºa cum au recunoscut
chiar specialiºtii, cu perioade în care precipi-
taþiile abundente au creat probleme pe Jiu, dar
ºi pe Raznic, Teslui sau Desnãþui.  Având în
vedere cã ABA Jiu are în administrare o zonã
destul de vastã, a fost nevoie ca în anumite
momente utilajele sã fie mutate dintr-un judeþ
în altul pentru a înlãtura efectele inundaþiilor.

„A fost un an destul de dificil însã ne bucu-
rãm cã am reuºit sã aducem ºi noi o contri-
buþie importantã la diminuarea efectelor inun-
daþiilor atât în judeþul Dolj, cât ºi în celelalte
judeþe afectate precum Hunedoara, Gorj sau
Mehedinþi. Pentru înlãturarea efectelor inun-
daþiilor în toate zonele afectate am reuºit în
acest an, din surse proprii, sã alocãm 2 mili-
oane de lei”, a precizat Marin Tãlãu, directo-
rul Administraþiei Bazinale de Apã Jiu.

Una dintre lucrãrile hidrotehnice finalizate,
ce urmeazã a fi recepþionatã, este pe
cursul Raznicului. De altfel, potrivit re-
prezentanþilor ABA Jiu, lucrãrile des-
fãºurate anul acesta au fãcut ca  viitu-
ra din urmã cu o sãptãmânã  pe Tes-
lui, Raznic sau Desnãþui sã nu mai pro-
voace pagube. Pentru anul viitor cei
de la Administraþia Bazinalã de Apã ºi-
au propus sã execute lucrãri de între-
þinere ºi reparaþii. În acest sens a fost
ºi aprobat un plan tehnic.

RADU ILICEANU
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La începutul acestei săptămâni,
la biblioteca Omnia s-a desfăşurat
concursul interjudeţean de creaţie
şi interpretare în limba franceză
,,Noël dans le monde francopho-
ne’’. Aflat la a treia ediţie, concur-
sul ce se adresează elevilor din in-
văţământul primar şi gimnazial s-a
bucurat de participarea a numeroşi
reprezentanţi din 22 judeţe : 350 de
lucrări înscrise la secţiunea crea-
ţie plastică, 150 de creaţii literare.
În plus, au evoluat pe scenă 11 tru-
pe de teatru şi  13 grupuri corale.
Pe langă judeţul Dolj au fost pre-
zente şi judeţele Alba, Olt, Gorj,
Mehedinţi, Caraş Severin, Giurgiu,
Hunedoara, Teleorman, Dambovi-
ţa, Prahova, Tulcea, Constanţa,
Botoşani, Bistriţa Năsăud,  Mara-
mureş, Neamţ, Suceava,  Bacău,
Buzău, Galaţi, Vaslui, Vrancea.
Crăciunul,
sărbătorit în ţările francofone

Urările de bunvenit ale preşedin-
tei ARPF – filiala Dolj, prof. Dorina
Popi, au fost urmate de lectura unor
pasaje din lucrările premiate în anii

La concursul Interjudeţean
“Noel Dans Le Mode
Francophone”

Zeci de premii pentru elevii francofoni
Asociaţia Română a Profesorilor de Limba Franceză ,

filiala Dolj, ISJ Dolj, Biblioteca Omnia, Colegiul Naţional
Fraţii Buzeşti, în parteneriat cu Universitatea din

Craiova au organizat zilele trecute cea de a III-a edţie a
Concursului Interjudeţean

“Noel Dans Le Mode Francophone”

precedenţi dând astfel startul peri-
plului  în lumea francofonă. Adria-
na Sălceanu, inspector şcolar la ISJ
Dolj i-a felicitat pe concurenţi pen-
tru alegerea lor de a participa la
acest  concurs şi i-a incurajat să
continue descoperirea tainelor lim-
bii franceze. « Copii, adolescenţi în-
dragostiţi de suavul grai al lui Mo-
ličre şi-au manifestat creativitatea
în cele 4 secţiuni ale concursului:
sketch, cântece dedicate Crăciunu-
lui, sărbătorit în ţările francofone,
creaţie literară (text narativ şi poe-
zie), creaţie plastică. Sala de spec-
tacole a bibliotecii franceze Omnia,
a fost neîncapătoare pentru cei pes-
te 200 de părinţi şi copiii veniţi să
adreseze un mesaj lui Moş Crăciun,
în limba franceză », a precizat prof.
Dorina Popi. Juriul format din  pro-
fesori din învăţământul preuniver-
sitar şi universitari de la Facultatea
de Litere a Universităţii din Craiova
( lector univ.dr. Alina Ţenescu şi
lect. univ. dr. Alice Ionescu) a răs-
plătit cele mai bune creaţii cu pre-
mii, menţiuni şi premii speciale acor-
date de ARPF, filiala Dolj.

Micuţii de la Colegiul
« Fraţii Buzeşti », aplaudaţi
la scenă deschisă

Cei mai mici mesageri franco-
foni, participanţi la secţiunea sketch,
elevii clasei a III-a de la C. N. « Fra-
tii Buzeşti », îndrumaţi de prof.
Dorina Popi au obţinut premiul I şi
admiraţia publicului. La aceasta sec-
ţiune s-au remarcat şi elevii de la
Şcoala Gimnazială Ţuglui, coordo-
naţi de prof. Cătălina Rezeanu. Ju-
riul le-a acordat premiul special pen-
tru interpretare şi costume. Premiile
II si III au fost obţinute de elevii
claselor a V-a si a VI-a de la CN ,,
Fratii Buzeşti’’  şi de la Şcoala Gim-
nazială ,, Elena Farago’’. La clasa
a VIII-a, premiul II a fost obţinut
de grupul vocal de la Şcoala Gim-
nazială Bucovăţ, îndrumat de pro-
fesor Călin Raluca, premiul III,
elevii Colegiului Naţional « Elena
Cuza », pro.c oordonator Liliana
Aurelia. ARPF Dolj a acordat la
această secţiune un premiu special
pentru elevii talentaţi de la Şcoala
Gimnazială « Traian », îndrumaţi

fiind de prof. Daniela Telea.
Diplomele pentru cei mai buni
poeţi au plecat în ţară

Elevii clasei a VI-a Colegiului
Naţional « Fratii Buzeşti », coordo-
naţi de prof. Magdalena Ilina au
obţinut premiul I la secţiunea inter-
pretare de cântece din repertoriul
francofon. La categoria solist, cla-
sele VII-VIII, premiul I a fost acor-
dat grupului  vocal de la Liceul de
Arte ,,Marin Sorescu’’. La secţiu-
nea de creaţie literară - poezie, pri-
mele premii au mers în ţară şi în
judeţul Dolj : secţiunea V-VI : pre-
miul I – Narcisa Vieru, Şcoala gim-
nazială ,,Preuteşti“, Suceava ; pre-
miul al II- lea – Mădălina Iacob,
Şcoala Gimnazială , ,Tămăşeni’’,
Neamţ şi  premiul al III-lea – Erica
Moroşan, Şcoala Gimnazială nr. 12,
Botoşani. La sec ţiunea cls . VII-
VIII : premiul I – Cristina Constan-
tinescu, Şcoala Gimnazială Osica de
Jos, Olt ; premiul al II-lea - Ana -
Maria Haret, Şc oala Gimnazială
Capitan Aviator ,,Mircea T . Bădu-
lescu’’, Buzău, premiul al III-lea -
Cristina Valeria Bigea, Liceul Teo-
retic Coandă, Craiova .
Secţiunea creaţie literară –
text narativ

La Secţiunea creaţie literară –
text narativ, clasa a V-VII, locul I l-
a obţinut eleva Maria Dăoagă de la
Şcoala Gimnazială Breasta, prof.în-
drumător Constanţa Naidin ; pre-
miul al II-lea - Maria Cotoriu, Şcoa-
la Gimnazială Breasta şi Daniel Mi-
rea, de la Liceul Teoretic « Henri

Coandă », Dolj, prof.îndrumător
Rodica Firescu. La aceeaşi secţiu-
ne, doi elevi au obţinut premiul al
III-lea : Elena Niţu, de la Liceul
Teoretic C-tin Brâncoveanum Dă-
buleni, prof.îndrumător Gabriela
Bănuţoiu şi Livia Ionescu, Şcoala
Gimnazială Podari, prof.îndrumă-
tor Viorica Crăciunescu. La clasa a
VII-VIII-a, locul I – Mihai Lica, de
la Colegiul Naţional « Elena Cuza »,
prof.îndrumător Daria Firescu ; tot
locul I Oliavia Dârjan, de la Alba ;
locul al II-lea : a plecat la Tulcea şi
la Maramurel, iar locul al III-lea l-
au împărţit Giovani Răducan, Co-
legiul Tehnic « Energetic » Craio-
va, prof.îndrumător Liliana Hoacă
şi Maria Gătan, Şcoala Gimnazială
« Gh. Ţiţeica », prof. Indrumător
Alina Brăiculeanu.
Premierea va avea loc
în ianuarie 2015

Premierea concursului va avea
loc în ianuarie 2015, diplomele vor
fi însoţite de cadouri, CD-uri , în
limba franceză, oferite de ARPF,
filiala Dolj. « Participarea numeroa-
să la acest concurs a demonstrat
încă o dată pasiunea cu care pro-
fesorii de limba  franceză deschid
drumurile tinerilor învăţăcei spre
cunoaşterea universului francofon.
Echipa de organizare este pregăti-
tă să accepte o nouă provocare :
ediţia a IV-a în anul 2015. », a mai
spus prof.Dorina Popi, preşedinta
ARPF, filiala Dolj. Rezultatele com-
plete, pe secţiuni au fost postate
pe site Asociaţiei, la adresa : https:/
/arpfdolj.wordpress.com/.
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Manifestarea este dedicată co-
memorării a 300 de ani de la marti-
riul Sfinţilor Brâncoveni şi a 25 de
ani de la sacrificiul tinerilor căzuţi
în Revoluţia din Decembrie 1989.
Evenimentul se bucură de sprijinul
Grupului de colindători al Asocia-
ţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi
Români (ASCOR) din Craiova.

 „Voievozii neamului – ctitori
şi martiri” „încearcă să evoce, de
cele mai multe ori cu ajutorul unora
dintre cele mai cunoscute creaţii
poetice româneşti, momentele atât
de zbuciumatei noastre istorii”,
spune actorul Emil Boroghină,
care, la solicitarea Baroului Dolj, a
mai susţinut recitalul pe 16 decem-
brie, în Sala „Ion D. Sîrbu” a Te-
atrului Naţional „Marin Sorescu”
din Craiova. Ilustraţia muzicală a

„Voievozii neamului – ctitori şi martiri”:
recital de poezie susţinut de actorul Emil Boroghină

Sărbători frumoase, calde şi lu-
minoase le urează reprezentanţii Te-
atrului pentru Copii şi Tineret „Co-
libri” tuturor celor care le-au trecut
pragul în acest an, nu înainte însă
de a-i invita la ultimele reprezentaţii
din acest an.

Una are loc c hiar
astăzi, 20 decembrie, la
ora 18.00: „Ursul pă-
călit de vulpe”, de Ion
Creangă, spectacol cu
scenariul, regia şi sce-
nografia semnate de
Valentin Dobrescu, pe
muzica lui Alin Maco-
vei-Moraru. În distri-
buţie: Ionica Dobrescu,
Daniel Mirea, Mugur
Prisăcaru, Alla Cebo-
tari, Adriana Ioncu şi
Emanuel Popesc u.
„Pinocchio” va urca pe scenă mâi-
ne, 21 decembrie, ora 11.00, în
spectacolul ce-i poartă numele,
adaptare după Carlo Collodi, sce-
nariul şi regia Cristian Pepino, sce-
nografia creaţie a Cristinei Pepino,
pe muzica lui Dan Bălan. Însufle-
ţesc personajele actorii Rodica Pri-

Final de an ca-n poveşti la Teatrul
pentru Copii şi Tineret „Colibri”

săcaru, Emanuel Popescu, Mugur
Prisăcaru, Alla Cebotari, Oana Stan-
cu, Iulia Cârstea şi Adriana Ioncu.

Cele două reprezentaţii încheie
anul în Fabrica de poveşti electro-
COLIBRI, urmând ca din ianuarie

2015 să tureze iar motoa-
rele pentru o nouă călă-
torie magică în lumea te-
atrului, copiilor, poveşti-
lor. În prima lună a anu-
lui viitor sunteţi aşteptaţi
să (re)vedeţi „Cavalerii
Mesei Rotunde” (10 ia-
nuarie), „Fantezii pentru
copii”  (11 ianuarie) ,
„Sarea în bucate” (17
ianuarie), „Jocuri magi-
ce” (18 ianuarie), „Fata
babei şi fata moşneagu-
lui” (24 ianuarie), „Prie-
tenii Motanului Încăl-

ţat” (25 ianuarie) şi „Cântăreţii din
Bremen” (31 ianuarie).

Pentru detalii sau achiziţii de bi-
lete: Teatrul pentru Copii şi Tineret
„Colibri”, Calea Bucureşti nr. 56, tel.
0251.412.473, e-mail colibricoli-
bri2012@yahoo.com, www.tea-
trulcolibri.ro.

Fundaţia „Societatea Ortodoxă a Femeilor” din Craiova va or-
ganiza mâine, 21 decembrie, ora 18.00, în Sala „Mitropolit Nestor
Vornicescu” a Centrului de restaurare, conservare patrimoniu şi
vizualizare al Arhiepiscopiei Craiovei (strada „Brestei” nr. 37), un
spectacol de muzică şi poezie susţinut de actorul craiovean Emil
Boroghină, Societar de Onoare al Teatrului Naţional „Marin So-
rescu”, sub genericul „Voievozii neamului – ctitori şi martiri”.

spectacolului este realizată de re-
gizorul Alina Rece.

«Sunt aduse în prim-plan figuri
de roi, voievozi sau oameni simpli,
care s -au jertfit în numele unor
măreţe şi s finte idealuri, pentru
apărarea pământului românesc,
pentru neatârnare şi libertate, pre-
cum regele Decebal, Gelu, Mircea
cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Ştefan cel
Mare, Ion Vodă cel Cumplit, Mi-
hai Viteazul, Constantin Brâncovea-
nu, Horia, Tudor, Bălcescu, Cuza,
cei care au luptat pentru Indepen-
denţa ţării la 1877, Mihai Emines-
cu, voievodul poeziei, ţăranii răs-
culaţi la 1907, eroii necunoscuţi
care au căzut pentru Neam şi pen-
tru Rege la Mărăşeşti, Mărăşti şi
Oituz,  făuritorii Marii Uniri din
1918, anonimii care au luptat pen-

tru redobândirea Ardealului de
Nord în cel de-al Doilea Război
Mondial, cei morţi în închisorile
comuniste sau tinerii martiri ai Re-
voluţiei din Decembrie ’89. Spre
toţi aceştia, ctitori şi martiri, tre-
buie să se îndrepte omagiul şi în-
treaga noastră recunoştinţă», afir-
mă Emil Boroghină.

Unii au trăit personal experien-
ţe marcante în perioada Revolu-
ţiei române din Decembrie 1989,
alţii,  în tăvălugul evenimentelor
de-atunci, şi-au pierdut copii ori
alte persoane dragi… Deţin foto-
grafii, înregistrări video sau au-
dio, diverse obiecte, frânturi din
ziare îngălbenite de timp, docu-
mente pe care mulţi le poartă cu
ei pretutindeni, punând întrebări
devenite retoric e şi cerând răs-
punsuri care se lasă însă căutate
de 25 de ani… Pentru că unde-s
mulţi puterea creşte, s-au consti-
tuit în mai multe organisme juri-
dice, sub umbrela Alianţei Asocia-
ţiilor de Revoluţionari din Oltenia,
actualmente prezidată de Marian
Trandafirescu.
Dezamăgire –
cuvântul de ordine al
perioadei post-decembriste

Revoluţionarii olteni, între amintiri
şi nemulţumiri, după 25 de ani…

Cu ocazia împlinirii, în acest an, a unui sfert de veac de la eveni-
mentele din Decembrie 1989 ce au dus la căderea comunismului în
România, Secţia de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei şi Alianţa
Asociaţiilor de Revoluţionari din Oltenia au organizat, ieri, un eveni-
ment ce a adus, din nou, laolaltă revoluţionari şi urmaşi ai acestora.

Rememorarea faptelor din urmă cu 25 de ani a fost făcută şi
prin deschiderea unei expoziţii ce cuprinde peste 40 de fotografii,
ca şi documente şi obiecte care au aparţinut celor ce au ieşit în
stradă la Craiova şi Drobeta-Turnu Severin pentru a-şi striga li-
bertatea. Lângă durerea pierderii celor apropiaţi şi dezamăgirile
politice ale acestei perioade, revoluţionarii olteni au aşezat şi ne-
mulţumirile legate de amânarea plăţii indemnizaţiilor reparatorii
la care au dreptul, recent anunţată de Guvern.

S-au adăugat şi animozităţile existente între diversele formaţi-
uni, mai vechi sau mai noi, constituite cu scop real ori pretins de a-
i reprezenta, astfel că spiritele s-au încins la întâlnirea de ieri.
Dacă au început prin a-şi comemora eroii şi a ţine un moment de
reculegere pentru victimele din Decembrie 1989, revoluţionarii
olteni şi urmaţii acestora au sfârşit prin a-şi striga în gura mare
disperarea şi a-şi aduce acuze.

Reprezentanţi ai mai multor ase-
menea asociaţii au răspuns invitaţiei
la întâlnirea de ieri, de la Muzeul Ol-
teniei, cadru în care câţiva şi-au şi
exprimat punctul de vedere despre
însemnătatea evenimentelor din ‘89.
„Indubitabil, Revoluţia română pe
care o comemorăm în aceste zile se
înscrie printre cele mai importante
evenimente din istoria modernă şi
contemporană a ţării noastre. Sun-
tem mândri. Ne socotim norocoşi.
Vom păstra în inimă amintirea aces-
tor fapte până la ultima ei bătaie, noi,
cei care am trăit nemijlocit acele ac-
ţiuni”, a afirmat Petre Vasilescu –
purtător de cuvânt al Alianţei Aso-
ciaţiilor de Revoluţionari din Oltenia.
S-a vorbit însă şi despre foarte mul-
tele speranţe neîmplinite ale anilor ce
au urmat. „Decepţie”, „eşec” şi „cla-
nuri mafiote” sunt numai câteva din-
tre cuvintele folosite de Dumitru
Mareş –  reprezentant al Asociaţiei
de Revoluţionari din Droberta-Turnu
Severin, spre a descrie prezentul.
Îşi vor în continuare
drepturile băneşti!

Iar tonul dezamăgirii, îndeosebi
politico-economice, a acestor ultimi
25 de ani s-a resimţit şi în discursu-
rile celorlalţi participanţi. S-a simţit
şi în vocile invitaţilor din sală, unele
de-a dreptul vehemente vizavi de
decizia Guvernului de sistare a plăţii

indemnizaţiilor pentru revoluţionari.
Ieri, chiar în timpul discuţiilor de la
Muzeul Olteniei pe tema Revoluţiei,
ministrul Finanţelor, Darius Vâlcov,
declara că e vorba de „o greşeală a
Ministerului Finanţelor” şi că va
emite şi o ordonanţă care să stabi-
lească „cum se va face plata în
2015”. Vestea le-a fost dată celor
din sală – şi în încercarea de a cal-
ma spiritele – de Constantin Bebe
Ivanovici, preşedintele Federaţiei
Naţionale a Revoluţionarilor. Tot din
partea acestuia a venit îndemnul la
unitate a tuturor revoluţionarilor şi ur-
maşilor acestora, dar şi
la protest, în cazul în
care drepturile le sunt
încălcate.
Diplome omagiale
şi medalii acordate
post-mortem

În acest cadru, or-
ganizatorii evenimen-
tului au conferit mai
multe diplome oma-
giale şi medalii post-
mortem, pentru eroii
Revoluţiei care şi-au dat viaţa la
Craiova şi în Oltenia. Altele au fost
acordate, în semn de aprec iere,
asociaţiilor de revoluţionari şi unor
instituţii locale, precum Prefectura
Dolj, Consiliul Judeţean Dolj, Primă-
ria şi Consiliul Local, Muzeul Olte-

niei şi Universitatea din Craiova.
Tot cu acest prilej a fost verni-

sată expoziţia „Decembrie 2014 –
un sfert de secol de la răsturnarea
regimului comunist în Oltenia”.
„Muzeul Olteniei a început, prin
specialiştii săi, să trateze Revoluţia

ca un eveniment istoric. Ca atare,
suntem preocupaţi de a crea un
fond special dedicat evenimentelor
din Decembrie 1989, care se con-
stituie din donaţii de fotografii, fil-
mări, obiecte etc.”, a precizat Flo-
rin Ridiche, managerul instituţiei.

‘89 la Craiova –
în fotografii şi în presa vremii

Expoziţia reuneşte peste 40 de
imagini surprinse atât la Craiova,
cât şi în municipiul Drobeta-Tur-
nu Severin, cele mai multe redând
Piaţa Prefecturii înţesată de revo-

luţionari, forţele militare de pe
străzile oraşului, întâlnirea mem-
brilor comitetului revoluţionar şi
a noilor structuri de conducere.
Se regăsesc, de asemenea, re-
latări despre Revoluţie cuprinse
în presa românească şi străină
– nelipsite fiind ultimele numere
din decembrie 1989 ale ziarului
„Înainte” şi primele ale cotidia-
nului „Cuvântul Libertăţii”. În
câteva vitrine sunt expuse o par-
te din cărţile şi publicaţiile care
oglindesc oameni şi evenimente

din urmă cu un sfert de secol, ob-
iecte personale ale participanţilor la
Revoluţie, ca şi legitimaţii şi docu-
mente ale luptătorilor olteni din De-
cembrie 1989. Expoziţia va putea
fi vizitată până spre sfârşitul lunii
ianuarie 2015.
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Aproximativ 30 de tractoare ºi
peste 1.000 de manifestanþi au „în-
cercuit simbolic”, ieri, sediile insti-
tuþiilor europene de la Bruxelles, pen-
tru a spune „stop” mãsurilor de aus-
teritate ºi parteneriatului transatlan-
tic cu Statele Unite, relateazã AFP.
În apropierea sediului Comisiei Eu-
ropene, unde accesul era filtrat de
importante forþe de poliþie, manifes-
tanþii au dat foc unor efigii ale lideri-
lor europeni, amplasate în baloþi de
paie. Potrivit agenþiei Belga, peste o
mie de manifestanþi au participat la
protest, în special sindicaliºti ºi acti-
viºti ecologiºti. De asemenea, apro-
ximativ 30 de tractoare aduse din sa-
tele din apropierea capitalei au fost
parcate la locul protestelor, organi-
zate de manifestanþi în jurul perime-
trului instituþiilor europene, blocat de
poliþie. Anterior, protestatarii au desfãºurat pe
clãdirea în construcþie a viitorului sediu al Con-
siliului European o pancartã cu sloganul „Mer-
ry Christmas and happy austerity” („Crãciun
fericit ºi austeritate”). Potrivit agenþiei Belga,
manifestanþii au pãtruns în sediile asociaþiilor
europene din industria agroalimentarã, „Food-
DrinkEurope” ºi ale oamenilor de afaceri, „Busi-
ness Europe”. Manifestaþia a fost organizatã de
Alianþa 19-20, un grup mobilizat împotriva po-
liticilor de austeritate în Europa ºi Tratatului de

WikiLeaks:
Operaþiuni þintite
ale SUA în
Afgaistan au avut
un efect limitat,
raporta CIA în 2009

Operaþiunile Statelor
Unite împotriva unor „þinte
de mare valoare” (HVT,
high-value targets), ca
atacuri cu avioane fãrã
pilot vizând lideri Al-Qaeda,
au avut un efect „limitat”
contra talibanilor din
Afganistan, aprecia CIA
într-un raport din 7 iulie
2009, publicat de Wiki-
Leaks. Aceste operaþiuni au
contribuit „moderat” la
lupta contra liderilor Al-
Qaeda în Irak, adãuga
Agenþia Centralã de Infor-
maþii (CIA) într-un rezumat
al raportului sãu intitulat
„Cum sã fie transformate
operaþiunile contra unor
þinte de mare valoare într-
un instrument eficient
contra insurecþiei”. „Coali-
þia a depus eforturi susþinu-
te începând din 2001 pentru
a þinti lideri talibani, însã
influenþa limitatã a Guver-
nului (afgan) în afara
Kabulului a obstrucþionat
integrarea eforturilor vizând
HVT în alte elemente
militare ºi nemilitare contra
insurecþiei”, afirma CIA în
raport. „Folosirea, de cãtre
lideri talibani de rang înalt,
a Pakistanului ca sanctuar
a complicat, de asemenea,
eforturile þintirii HVT”, iar
talibanii „au o foarte mare
capacitate de a-i înlocui pe
liderii pierduþi”, completa
CIA. În Irak, Al-Qaeda a
pierdut mai întâi o serie de
lideri, dar ºi numeroºi
emiri, însã „aceste pierderi
nu au domolit prea mult
determinarea Al-Qaeda”.
Agenþia, care a evaluat
aceste operaþiuni în mai
multe þãri - Peru, Colum-
bia, Irlanda de Nord,
Algeria, Sri Lanka sau Israel
pentru OLP ºi Hamas -, a
recunoscut cã ele au avut
efecte „pozitive”, „submi-
nând eficienþa” insurgenþi-
lor, reducându-le susþine-
rea, divizându-le miºcãrile
sau alterându-le strategia în
favoarea guvernului þãrii
respective. Însã tot CIA a
recunoscut cã aceste opera-
þiuni aveau ºi efecte „nega-
tive”, deoarece ele „pot
creºte nivelul susþinerii”
insurgenþilor ºi influenþa
guvernul þãrii respective „sã
neglijeze alte aspecte ale
strategiei sale” contra rebeli-
lor. Preºedintele american
Barack Obama, care s-a
instalat la putere în ianuarie
2009, a multiplicat între timp
aceste operaþiuni controversa-
te, efectuate prin bombarda-
mente aeriene sau tiruri cu
avioane fãrã pilot, ca în nord-
vestul Pakistanului.

Legea pentru susþinerea liber-
tãþii Ucrainei (Freedom Support
Act of 2014), promulgatã
de preºedintele american
Barack Obama ºi care pre-
supune noi sancþiuni împo-
triva Rusiei, riscã sã sub-
mineze pentru mult timp
cooperarea normalã dintre
Moscova ºi Washington, a
declarat ministrul de Exter-
ne rus, Serghei Lavrov,
într-o discuþie telefonicã
avutã cu omologul sãu
american John Kerry, in-
forma ieri agenþia de presã

Justiþia turcã a emis, ieri, un mandat de ares-
tare pe numele imamului Fethullah Gulen, ad-
versar al preºedintelui islamo-conservator Re-
cep Tayyip Erodogan, exilat în SUA din 1999,
au relatat media din Turcia, potrivit AFP. Predi-
catorul, în vârstã de 73 de ani, este acuzat cã ar
conduce „o organizaþie teroristã”, potrivit postu-
lui de televiziune TRT. Fost aliat al regimului turc,
acest influent lider religios este acuzat de Anka-
ra cã ar complota pentru rãsturnarea actualei
puteri turce. Totodatã, Curtea de Justiþie de la
Istanbul l-a eliberat, ieri, pe directorul unei pu-
blicaþii de opoziþie faþã de regimul islamo-con-

Protest cu tractoare la Bruxelles,Protest cu tractoare la Bruxelles,Protest cu tractoare la Bruxelles,Protest cu tractoare la Bruxelles,Protest cu tractoare la Bruxelles,
faþã de mãsurile de austeritatefaþã de mãsurile de austeritatefaþã de mãsurile de austeritatefaþã de mãsurile de austeritatefaþã de mãsurile de austeritate
ºi parteneriatul transatlanticºi parteneriatul transatlanticºi parteneriatul transatlanticºi parteneriatul transatlanticºi parteneriatul transatlantic

liber schimb între Statele Unite ºi Uniunea Eu-
ropeanã. Protestul a avut loc în condiþiile în care
liderii UE ºi-au reafirmat, joi, la summitul de la
Bruxelles, intenþia de a semna parteneriatul
transatlantic cu SUA pânã la sfârºitul anului
2015. „UE ºi Statele Unite ar trebui sã depunã
toate eforturile pentru a încheia pânã la sfârºi-
tul anului 2015 negocierile asupra unui parte-
neriat transatlantic de comerþ ºi investiþii (PTCI),
care sã fie ambiþios, global ºi reciproc avanta-
jos”, au scris cei 28 de ºefi de stat ºi de gu-

vern. În ceea ce priveºte acest par-
teneriat, cunoscut sub acronimul
„TTIP”, „am fost de acord cã ar tre-
bui depuse eforturi pentru ca acest
acord sã fie finalizat pânã la sfârºi-
tul anului 2015, dar cã Europa aban-
doneazã un numãr de principii...
cum ar fi menþinerea serviciilor pu-
blice”, a declarat preºedintele Comi-
siei Europene, Jean-Claude Juncker,
la sfârºitul summitului. Negocierile
privind TTIP, iniþiate în iulie 2013,
vizeazã eliminarea barierelor vama-
le, deja foarte slabe, între cele douã
blocuri ºi mai ales atingerea unei
coerenþe de reglementare pe ambele
maluri ale Atlanticului, pentru a faci-
lita schimburile comerciale. Dar acest
acord cristalizeazã temerile opiniei pu-
blice europene faþã de mondializare.
Una dintre dezbaterile majore se re-

ferã la posibilele ingerinþe ale firmele strãine în
politicile publice, printr-o procedurã de arbitraj,
aminteºte AFP. Comisarul european pentru Co-
merþ, Cecilia Malmström, a declarat recent ca
vrea „un nou început” pentru aceste negocieri,
încetinite de multe dezacorduri. Ea s-a dus la
începutul lunii decembrie la Washington, pentru
o întâlnire cu reprezentantul american pentru
comerþ Michael Froman ºi pentru a pregãti al 8-
lea ciclu de negocieri, ce vor avea loc la începu-
tul lunii februarie la Bruxelles.

Mandat de arestare împotriva imamului
Fethullah Gulen, adversar al lui Erdogan

servator al preºedintelui Erdogan ºi l-a inculpat
pentru terorism pe ºeful unui post de televiziune
al aceluiaºi grup de presã, informeazã media tur-
ce. Cei doi cunoscuþi jurnaliºti au fost arestaþi
duminica trecutã, în timpul unui raid al poliþiei
ce viza miºcarea predicatorului musulman, în
exil, Fetullah Gulen. Operaþiunea a fost declan-
ºatã la douã zile dupã ce pe reþeaua de socializa-
re Twitter a fost postat un mesaj care anunþa o
operaþiune a poliþiei împotriva a 150 de ziariºti
afiliaþi miºcãrii clericului Gulen. Potrivit Reuters,
în timpul raidurilor au fost reþinute 23 de per-
soane pe tot cuprinsul Turciei.

Lavrov: Legea promulgatã de Obama riscã sã submineze
pentru mult timp cooperarea dintre Rusia ºi SUA

RIA Novosti. Discuþia telefonicã
dintre Lavrov ºi Kerry a avut loc

joi, la iniþiativa SUA. „Au fost
abordate subiecte precum regle-

mentarea conflictului
israeliano-palestinian,
situaþia legatã de cri-
za din Ucraina. Ser-
ghei Lavrov a subli-
niat, de asemenea, cã
Legea pentru susþine-
rea libertãþii Ucrainei,
semnatã de preºedin-
tele SUA ºi care ame-
ninþã cu noi sancþiuni
împotriva Rusiei, ris-
cã sã submineze pen-
tru mult timp coope-

rarea dintre þãrile noastre”, se
menþioneazã într-un comunicat
postat ieri pe site-ul Ministerului
de Externe al Rusiei. Barack Oba-
ma a promulgat, joi seara, legea
adoptatã sãptãmâna trecutã de
Congres, ce autorizeazã noi sanc-
þiuni împotriva Rusiei, dar a pre-
cizat cã, deocamdatã, nu se va
folosi de prevederile ei pentru a
impune Moscovei noi sancþiuni.
Legea menþionatã mai autorizea-
zã ºi sporirea ajutorului militar
acordat Ucrainei, opþiune care
pânã în prezent nu a fost agreatã
de preºedintele Obama.
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07:00 Comorile Parmei
07:28 Comorile Parmei
08:00 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Familie
08:30 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Familie
09:00 Aventurile tânãrului

Hercule
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

Familie, Fantastic
09:30 Aventurile tânãrului

Hercule
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

Familie, Fantastic
10:10 Armãsarul sãlbatic
1993, Australia, Familie
11:55 Andografia zilei
12:00 Premiile Revistei Timpul
12:30 Descoperã Europa ta!
13:00 Ciocnirea civilizaþiilor
14:00 Telejurnal
14:30 Eroi necesari
15:00 Ora regelui
16:00 Dosar România
17:00 Medici de gardã
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 DUPÃ 25 DE ANI
22:00 Biziday
22:50 Documentar
02:00 DUPÃ 25 DE ANI
02:05 Împotriva sorþii
03:10 Telejurnal

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
07:50 5 minute de istorie
08:00 Mistere ºi conspiraþii
09:00 Drumul lui Leºe
10:00 Omul cu chitara
11:00 A fost odatã…
11:30 Credinþã ºi celebritate
12:00 Rezistenþa prin culturã
12:30 Citeºte româneºte!
13:00 Negustorii de ocazii
13:30 Istorii încâlcite
13:55 5 minute de istorie
14:10 În vizitã la Omul Pãdurii
2008, SUA, Aventuri, Familie
16:00 Memorial ’90
17:00 Popasuri folclorice
17:55 Dupã 25 de ani. Dreptul

la memorie
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Arte , carte ºi capricii
20:10 Printre Gorile
1988, SUA, Dramã
22:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:30 Culoarea libertãþii
2007, SUA, Biografic, Dramã,

Istoric
00:30 Arte , carte ºi capricii
01:25 Noapte indigo

07:35 Noe
09:50 7 centimetri
11:20 De neoprit
13:05 Mireasa Moartã
14:20 Pe platourile de filmare
14:50 Aici ºi acum
16:25 Noe
18:45 Premiile Academiei

Europene de Film 2014
20:20 Douã vieþi
22:00 Fetele
22:30 Bãieþi frumoºi
23:00 Ziua Z: Apocalipsa 3D
01:00 Efecte adverse
02:45 Viziuni întunecate
04:25 Furtuna de zãpadã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Ce se întâmplã doctore ?
11:00 Masterchef (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:30 Apropo Tv
14:30 Vocea României (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Singur acasã 3
1997, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã, Familie
22:45 Rush: Rivalitate ºi

adrenalinã
2013, SUA, Germania, Marea

Britanie, Acþiune, Biografic, Dramã,
Sport

01:15 Apropo Tv (R)

07:45 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
09:15 Clona (R)
10:30 Pasiune interzisã (R)
11:30 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 Hawthorne
02:30 Fraþii (R)
04:00 Franklin ºi Bash
05:45 Reþeta de Acasã
06:00 Terra Nostra (R)

07:30 Aventurile lui Jackie Chan
(R)

08:00 Numai îngerii au aripi
10:30 Serviciul Român de

comedie
11:30 Triunghiul Morþii (R)
13:15 Triunghiul Morþii
15:15 La bloc (R)
16:15 Acasã de Crãciun (R)
19:00 La bloc
20:00 15 - FILM
2005, România, Acþiune, Dramã
22:00 Un om grãbit
00:00 Lara (R)
01:00 Un om grãbit (R)
02:30 Teen Mom
05:30 Cine A.M.

09:00 Piraþii
11:00 Diamantul blestemat
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Te cunosc de undeva
00:00 Hell’s Kitchen – Iadul

Bucãtarilor (R)
02:30 Prieteni buni
1998, SUA, Comedie, Crimã
03:50 Credinþã ºi destin
1969, Crimã, Dramã, Muzical
06:00 Observator

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:30 Te vreau lângã mine (R)
10:30 Alo? Aþi greºit numãrul!
1958, România, Comedie,

Muzical, Dragoste
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
15:00 Yaman (R)
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic
17:45 D-Paparazzi (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
20:00 Asta-i România!
21:30 Pe banii pãrinþilor
23:00 Biblia - Solomon
1997, Marea Britanie, Cehia,

Franta, Italia, Germania, SUA,
Aventuri, Biografic, Dramã, Istoric

01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Asta-i România! (R)
03:30 Te vreau lângã mine (R)
05:00 Pe banii pãrinþilor (R)
06:00 WOWBiz (R)

07:20 Valea luminii (R)
2007, SUA, Dramã
09:00 Casa: construcþie ºi

design
09:40 Teleshopping
10:20 Secrete de stil
10:50 Levintza prezintã
11:20 Click! Poftã bunã!
11:50 Fetiþele ponei
2013, Animaþie, Comedie,

Familie
13:50 Un sãrut, vã rog (R)
2007, Franta, Comedie,

Romantic, Dragoste
15:50 Schimb de mame (R)
18:00 Focus
19:00 Codul magicienilor
19:30 Cireaºa de pe tort (R)
20:30 Casã, dulce casã
2002, SUA, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:30 Adam Resurrected
2008, SUA, Dramã, Rãzboi
01:30 Epic Show (R)
02:30 Adam Resurrected (R)
2008, SUA, Dramã, Rãzboi
04:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
05:00 Codul magicienilor (R)
05:30 Secrete de stil (R)
06:00 Levintza prezintã (R)
06:30 Click! Poftã bunã! (R)
06:50 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Râzi de toþi banii!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 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 Local Kombat "Bãtaie ca

în filme"
23:00 Punk'd. Þeapa secolului!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT

Next Generation
01:30 MMA All Stars: Vin

KOlindãtorii!
03:00 ªtiri Sport.ro
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07:00 Lumea ºi noi
07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
12:00 Ediþie specialã
13:00 Foc încruciºat
14:00 Telejurnal
14:35 DUPÃ 25 DE ANI
15:25 Politicã ºi delicateþuri
16:25 Tezaur folcloric
17:00 DUPÃ 25 DE ANI
18:00 Lozul cel mare
18:30 Starea naþiei
18:50 Biziday
19:40 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Dosar România
22:00 Starea naþiei
22:55 DUPÃ 25 DE ANI
23:10 Vânãtorul
2011, Australia, Aventuri, Dramã
00:55 Andografia zilei
01:10 Împotriva sorþii
2008, Coreea de Sud, Acþiune,

Dramã, Romantic, Dragoste
02:15 Politicã ºi delicateþuri (R)
03:05 Telejurnal
03:55 Universul credinþei
04:40 Simbolica
04:45 Universul credinþei
05:35 Ciocnirea civilizaþiilor
06:25 Teleshopping

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
07:50 5 minute de istorie
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Naturã ºi aventurã
11:00 MARIANA NICOLESCO
12:00 Pescar hoinar
12:30 Jurnal de front
13:00 Drumul lui Leºe
13:50 5 minute de istorie
14:10 Reconstituirea
1971, România, Comedie,

Dramã
16:00 Studio Handbal feminin
16:30 Handbal feminin
18:30 Studio Handbal feminin
19:00 Handbal feminin
21:10  Amintiri din Epoca de Aur

1 - Tovarãºi, frumoasã e viaþa!
2009, Romania, Franta,

Comedie, Dramã
22:40 Cântecele Revoluþiei
23:10 Amintiri din Epoca de Aur

2 - Dragoste în timpul liber
2009, Romania, Franta,

Comedie, Dramã
00:30 Omul cu chitara
01:20 Iaºii în carnaval
03:30 MARIANA NICOLESCO
04:20 Împotriva sorþii

07:35 Scooby-Doo: Seara
talentelor

08:55 Douã vieþi
10:35 Premiile Academiei

Europene de Film 2014
12:10 Loviþi de dragoste
13:45 Redacþia
14:45 Tom ºi Jerry: Marea

aventurã
15:45 Lincoln
18:15 S-a întâmplat într-o varã
20:00 Cãpitanul America:

Rãzboinicul iernii
22:15 Rãmâi cu mine
23:00 Toto ºi surorile lui
00:40 Poveºti de groazã
01:40  Eu, Frankenstein

07:00 ªtirile Pro Tv
09:40 Masterchef (R)
11:45 ªtirile Pro Tv
13:45 Visuri la cheie (R)
15:45 Singur acasã 3 (R)
1997, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã, Familie
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 007: Partea lui de

consolare
2008, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Thriller
23:00 S.W.A.T. - Trupe de Elitã
2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
01:15 American Psycho (R)
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Horror, Thriller

07:45 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
09:15 Clona (R)
10:30 Pasiune interzisã (R)
11:30 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 Hawthorne
02:30 Fraþii
04:00 Franklin ºi Bash
05:45 Reþeta de Acasã
06:15 Terra Nostra (R)

08:15 Bucãtãria iadului
09:00 Descoperã România (R)
09:30 Promotor
10:00 Picnic
12:15 Triunghiul Morþii (R)
14:15 La Mãruþã (R)
15:45 La bloc (R)
16:45 Ciuleandra
19:00 La bloc
20:00 Zile fierbinþi
22:00 Singura mea iubire
00:15 Ciuleandra (R)
02:30 Teen Mom
05:30 Cine A.M.

09:00 Crãciunul perfect al lui
Barbie

2011, SUA, Animaþie, Familie
10:30 Puterea dragonilor
2000, SUA, Aventuri, Fantastic
12:15 Next Star (R)
13:00 Observator
13:15 Next Star (R)
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Prinþul Persiei: Nisipurile

timpului
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, Romantic, Dragoste
23:00 X Factor (R)
03:15 Mr. Bean (R)
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
03:45 Rãzbunare amânatã
1971, SUA, Western
06:00 Observator

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:30 Pastila de râs (R)
09:00 Alo? Aþi greºit numãrul!

(R)
1958, România, Comedie,

Muzical, Dragoste
11:00 Cei 7 ani de acasã (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
15:00 Biblia - Solomon (R)
1997, Marea Britanie, Cehia,

Franta, Italia, Germania, SUA,
Aventuri, Biografic, Dramã, Istoric

17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ochii din umbrã
21:30 O mãrit pe mama soacrã!
23:00 Cacealmaua încornoraþilor
2000, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Ochii din umbrã (R)
03:30 Cacealmaua încornoraþilor

(R)
2000, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
05:30 WOWBiz (R)

07:20 Fetiþele ponei (R)
2013, Animaþie, Comedie,

Familie
09:40 Teleshopping
10:20 Lecþii de supravieþuire
11:20 Dosarele DNA (R)
12:20 Amintiri din viitor
13:20 Playtech
13:50 Casã, dulce casã (R)
2002, SUA, Comedie
15:50 Cronica cârcotaºilor (R)
18:00 Focus
19:00 ªtirile Times New

Roman
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:30 Orizont întunecat
2003, SUA, Dramã, Thriller
01:30 Schimb de mame (R)
03:00 Amintiri din viitor (R)
04:00 ªtirile Times New

Roman (R)
04:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
05:30 Casa: construcþie ºi

design (R)
06:00 Playtech (R)
06:30 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Marea Þãcãnealã
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 ªtiri Sport.ro
16:05 Sete de crapi
16:15 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 Glory Tokyo "Harakiri-n

ring!": Peter Aerts - Jamal Ben
Saddik

23:00 Punk'd. Þeapa secolului!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
02:30 ªtiri Sport.ro
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Anunþul tãu!
CONVOCATOR. Consiliul de

Administraþie al S.C. COREAL SA.,
convoacã în data de 26.01.2015,
orele 10, la sediul societãþii din
str. Mihai Viteazul, nr. 16A, mun.
Craiova, Adunarea Generalã Ex-
traodinarã a Acþionarilor. La adu-
nare vor avea dreptul  de a partici-
pa ºi vota acþionarii înregistraþi la
data de referinþã de 6.01.2015. Ac-
þionarii vor beneficia de drepturi-
le prevãzute la art. 7 si 13 din Re-
gulamentul nr. 6/2009 al CNVM.
Drepturile vor putea fi exercitate
în termen de 15 zile de la publica-
rea convocãrii in M.O. Acþionarii
pot participa la Adunare fie direct
fie prin alte persoane pe bazã de
procurã specialã potrivit regle-
mentãrilor ASF. Formularele de
procuri speciale se gãsesc la se-
cretariatul societãþii ºi vor fi de-
puse pânã în data de 23.01.2015.
Punctele înscrise pe ordinea de
zi: - Aprobarea prelungirii garan-
tãrii de cãtre SC Coreal SA a liniei
de credit în valoare de 300.000 lei
contractatã de la Banca Transil-
vania de Upsrom Industry SRL,
identificata cu CUI 15874092 ºi în-
registratã la ORC sub nr. J18/629/
2007, cu imobilul înscris în CF
nr.200034 (provenitã din conver-
sia pe hârtie a CF nr.67474) ºi cu
nr. cadastral 2910/0/2/1/1; - Apro-
barea datei de 11.02.2015 ca datã
de înregistrare conform dispozi-
þiilor legii 297/2004. În cazul în care
AGEA nu este statutarã, aceasta
va avea loc a doua zi în aceleaºi
condiþii. Relaþii suplimentare la
telefon 0251413368.

Anunþul tãu!
S. C. PIEÞE ªI TÂRGURI

CRAIOVA SRL  organizeazã
concurs, proba scrisã ºi inter-
viu, pentru ocuparea unui post
vacant de inspector specialita-
te IA, studii superioare, perioa-
dã nedeterminatã, în data de
9.01.2015, orele 11.00, la sediul
din str. Calea Bucureºti nr. 51.
Dosarul de înscriere se va de-
pune pânã la data de 7.01.2015,
orele 10.00, la sediul SC PIEÞE
ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL-
Compartimentul Resurse Umane,
Salarizare. Relaþii suplimentare la
numãrul de telefon 0251/410696.

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

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare de co-
vrigi, produse pati-
serie, vânzãtoare
orice magazin, în-
grijire copii ºi bã-
trâni. Telefon:
0251/552.089;
0747/072.570.

OFERTE SERVICIU
Angajãm instala-
tor. Telefon: 0351/
451.669; 0722/
943.220.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Familie serioasã
îngrijim bãtrâni.
Telefon: 0765/
744.323; 0760/
071.644.

Masaj anticelulitic,
drenaj limfatic, în-
treþinere slãbire, re-
flexoterapie, tehni-
cã Shiat Su, orice
tip de masaj. Tele-
fon: 0744/795.590.
Persoanã serioa-
sã îngrijesc bãtrâni
pentru cedare lo-
cuinþã. Rog serio-
zitate. Telefon:
0723/466.154.
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 Ne-
goieºti cu vie, fân-
tânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.
Vând casã Craio-
va, 5 camere izola-
tã termic, termopa-
ne, încãlzire centra-
lã 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 comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.
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.

TERENURI
Vând teren 3000
mp în satul Urzica
Mare, la strada prin-
cipalã, 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 te-
ren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând teren cen-
tral, deschidere
la douã strãzi,
324 mp, Relaþii la
telefon: 0746/
495.167.
Vând teren 1500
mp deschidere
60 m cartier ªim-
nicu de Jos la
DJ, cadastru fã-
cut, parcelabil.
Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.

SPAÞII COMERCIALE
Vând restaurant
Filiaºi. Telefon:
0766/577.828.
Vând spaþiu co-
mercial cu tera-
sã, zonã centra-
lã. Telefon: 0746/
660.001.

SCHIMBURI
Schimb camerã cã-
min Valea Roºie cu
o cãsuþã locuibilã. Te-
lefon: 0764/806.680.
Apartamet 2 came-
re cu casã împreju-
rimi Craiova. Tele-
fon: 0771/663.179.
Schimb teren in-
travilan 4000 mp
cu apartament 2
camere + diferen-
þa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Solenza 204
Berlinã, consum
4%, 90.000 km, cu-
loare 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.
Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Pun-
to S.T.D.I. an 1998
3 uºi, 1,7KW. Tele-
fon: 0762/185.366.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.
Vând vin roze 5 lei/
kg. Telefon: 0351/
425.559.
VÂND porci de car-
ne, rasa Pietran,
90-100 kg, 150-
160 kg. Telefon:
0726/368.578.

Vând saltea Dor-
meo 2/1 m cu
husã nefolositã -
100 lei, 2 ferestre
cu toc ºi geam -
25 lei / bucatã,
lustree cu 2-5
braþe - 20 lei / bu-
catã. Telefon:
0770/303.445.
Vând loc de veci
cimitirul Ungureni,
dimensiuni - 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, cã-
rucior copil 50
Ron. Telefon:
0773/970.204;
0351/181.202.
Vând bibliotecã
cca 150 ani, lemn
masiv, geamuri
cristal (2,05- 2,37-
0,60), cãrþi beletris-
ticã, stare bunã.
Telefon: 0737/
639.237.
Vând cãrucior
pentru copi l .
Telefon: 0770/
661.121.
Vând aspirator, fo-
tolii, scoarþã ºi co-
voare olteneºti,
saltea copil, lampa-
dar. Telefon: 0770/
298.240.

Vând chiuvetã,
55/40 cm, 30 Ron,
tablouri sfinþi, 30
Ron, cãrþi diverse,
2 Ron. Telefon:
0351/181.202;
0773/970.204.
Vând þuicã de pru-
nã ºi combinã fri-
gorificã. Telefon:
0745/751.558.
Închiriez garaj de
maºinã în bloc colþ
cu Grãdina Botani-
cã. Telefon: 0725/
576.141.
Cruce marmurã
1200 / 400 / scrisã
– 80 lei, sãpun de
casã 5 lei/kg, covor
persan 2200/1800
mm - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând capotã motor
Dacia 1100. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând 4 jante + an-
velope CIELO
185/60 R 14- 200
RON. Telefon:
0731/877.880.

Vând cadru metalic
inox nou pentru
handicap, masã su-
fragerie 6 persoane,
butoi varzã, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând 2 locuri de
veci cimitirul Ungu-
reni, zonã centra-
lã, lângã mormân-
tul lui Ion Oble-
menco. Telefon:
0771/232.167;
0351/468.838.
Vând cãzãnel de
35 litri. Telefon:
0770/687.430.
Presã balotat plas-
tic, cutii de bere, uºã
nouã cu broascã
pentru casã sau
magazin Auto –Cie-
lo - 2007. Telefon:
0767/153.551.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televizor
color, putinã sal-
câm, bicicletã bãr-
bãteascã. Telefon:
0251/416.455.
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Vând masã floa-
rea–soarelui pen-
tru combinã C
12M, cutie viteze,
reductor tracþiune,
triodinã 380V ºi
alte piese. Telefon:
0764/261.954.
Vând frigider cu
congelator ARTIC
- nou cu garanþie
3 ani. Telefon:
0745/751.558.
Vând þuicã de
prunã ºi grâu.
Telefon: 0766/
676.238.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi
ghete militare,
piese Dacia noi,
calculator instrui-
re copii, combinã
muzicalã stereo.
Telefon: 0735/
445.339.
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 2 televizoa-
re. Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.
Vând plapume
mãtase cu lânã
noi.  Telefon: 0745/
602.001.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã
de scris defectã.
Telefon: 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 Catargiu
Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi
ferestre. Telefon:
0766/676.238.
Vând þiglã Jimbo-
lia 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, foar-
fecã tãiat tablã de
banc, canistrã alu-
miniu nouã 20 l,
reductor oxigen
sudurã, alternator
12V nou, delcou
aprindere Dacia
1310 nou, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
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 handica-
pat. Telefon: 0351/
460.132.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez cabinet
medical dotat co-
respunzãtor. Rela-
þii la telefon: 0251/
412.966; 0741/
072.812.
Închiriez magazin
stradal, cu toate utili-
tãþile, Dezrobirii. Tele-
fon: 0351/437.906;
0755/032.920.
MATRIMONIALE
Doamnã vãduvã
62 ani / 1,65 / 70/
doresc domn cu
vârstã apropiatã,-
bun, calm, cinstit,
fãrã sã bea, - sin-
cer, pentru a locui
la mine. Telefon:
0729/684.222.

Vreau doamnã în-
tre 25-40 ani înãlþi-
me media, sincerã,
sufletistã, greutate
70-90 kg.Telefon:
0768/ 581.770.
Pensionar scund,
65/1,60 caut fe-
meie nevoiaºã,
modestã, vãduvã
pentru prietenie,
tot restul vieþii.
Constantin C-tin -
comuna Dãnciu-
leºti nr. 136 - Gorj.
Domn serios, 46
ani, cu serviciu ºi
casã caut doamnã
pentru prietenie
sau cãsãtorie. Tele-
fon: 0763/722.683.
Salariat, 50 ani,
serios, cu serviciu
caut doamnã
pentru prietenie.
Telefon: 0785/
103.411.

DIVERSE
Singura argintã-
rie din Craiova,
situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis
de Electrica)
unde gãsiþi biju-
terii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi man-
opera/obiect.
Telefon: 0351/
423.493.

DECESE
Familia Pãtruþo-
iu anunþã cu re-
gret trecerea în
nefiinþã a cum-
natului MIRCEA
SALAHORU,
OM de aleasã
omenie, suflet
nobil ºi gene-
ros. Dumnezeu
sã-l odihneascã
în liniºte ºi pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
17:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Bar-

celona – Cordoba / 19:00 – BASCHET (M)
– Liga Naþionalã: SCM U Craiova – Stea-
ua / 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A:
Roma – Milan.

DIGI SPORT 2
12:00 – VOLEI (M) – Divizia A1: LPS

Piatra Neamþ – SCM U Craiova / 14:00,
16:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: Unic Pia-
tra Neamþ – CSM Bucureºti, SCM U Cra-
iova – ªtiinþa Bacãu / 18:00 – FOTBAL
Franþa – Ligue 1: Paris SG – Montpellier /
21:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Eibar
– Valencia.

DIGI SPORT 3
17:00 – BASCHET (M) – Liga Naþio-

nalã: CSM U Oradea – BC Timiºoara /
19:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Sassuo-
lo – Cesena / 21:00 – FOTBAL Franþa –
Ligue 1: Toulouse – Guingamp.

DOLCE SPORT
16:30 – FOTBAL Germania – Bundes-

liga: Stuttgart – Paderborn / 21:45 – FOT-
BAL Italia – Serie A: Roma – Milan.

DOLCE SPORT 2
16:30 – FOTBAL Germania – Bundes-

liga: Schalke – Hamburg / 20:00 – HAND-
BAL (M) Germania – Bundesliga: Flen-
sburg – Handewitt.

EUROSPORT
12:00 – BIATLON (F) – Cupa Mondia-

lã, la Pokljuka, în Slovenia / 13:00 – SCHI
ALPIN (M) – CM, la Val Gardena, în Ita-
lia / 14:45, 17:00 – FOTBAL Anglia – Pre-
miership: Man. City – Crystal Palace, As-

ton Villa – Man. United / 22:00 – SPOR-
TURI DE CONTACT – Gala Regele Regi-
lor, la Gdansk, în Polonia.

EUROSPORT 2
11:15 – SCHI ALPIN (F) – Cupa Mon-

dialã, la Val d’Isere, în Franþa / 12:45 –
COMBINATA NORDICÃ – CM, la Ram-
sau, în Austria / 13:30 – SCHI FOND (M)
– CM, la Davos, în Elveþia / 16:30, 19:30

– FOTBAL Germania – Bundesliga: Wer-
der Bremen – Dortmund, Wolfsburg – FC
Koln / 21:30 – FOTBAL – Campionatul
Mondial al Cluburilor – finala: Real Ma-
drid – San Lorenzo.

Duminicã
DIGI SPORT 1
13:00 – VOLEI (F) – Divizia A1:

CSM Satu Mare – CS Alba Blaj /
15:00 – FOTBAL Franþa – Ligue
1: Marseille – Lille / 18:00 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Granada –
Getafe / 21:45 – FOTBAL Italia
– Serie A: Inter – Lazio.

DIGI SPORT 2
13:30, 16:00 – FOTBAL

Italia – Serie A: Verona –
Chievo, Fiorentina – Em-
poli / 18:00 – FOTBAL
Franþa – Ligue 1:  St .
Etienne – Evian TG /
20:00 – FOTBAL Spania –
La Liga: Elche – Malaga / 22:00

– FOTBAL Spania – La Liga:
Bilbao – Atl. Madrid.

DIGI SPORT 3
16:00 – FOTBAL Italia – Se-

rie A: Sampdoria – Udinese / 18:00 – HO-
CHEI – Cupa României / 21:00 – TENIS
– Meci demonstrativ: Roger Federer –
Stanislas Wawrinka.

DOLCE SPORT
13:30 – FOTBAL Italia – Serie A: Ve-

rona – Chievo / 15:30 – FOTBAL Anglia
– Premiership: Newcastle – Sunderland /
19:30 – FOTBAL Grecia – Super Lea-
gue: Levadiakos – PAOK Salonic / 21:45

– FOTBAL Italia – Serie A: Inter – Lazio.
DOLCE SPORT 2

16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Fio-
rentina – Empoli / 18:00 – VOLEI (M) –
Italia: Trentino – Modena / 22:30 – BAS-
CHET NBA: Toronto Raptors – New York
Kniks.

SPORT.RO
21:10 – SPORTURI DE CONTACT –

Gala Glory Tokyo, în Japonia.
EUROSPORT
10:15 – SCHI ALPIN (M) – Cupa

Mondialã, la Alta Badia, în Italia / 12:15

– BIATLON (F) – CM, la Pokljuka, în Slo-
venia / 13:15 – SCHI ALPIN (M)
– CM, la Alta Badia, în Italia / 14:30

– BIATLON (M) – CM, la Poklju-
ka, în Slovenia / 15:15 – SÃRI-
TURI CU SCHIURILE – CM, la
Engelberg, în Elveþia / 18:00 – FOT-
BAL Anglia – Premiership: Liver-
pool – Arsenal.

EUROSPORT 2
11:15 – SCHI ALPIN (F) – Cupa

Mondialã, la Val d’Isere, în Franþa
/ 12:45 – COMBINATA NORDICÃ
– CM, la Ramsau, în Austria /
13:30 – SCHI FOND (M, F) – CM,
la Davos, în Elveþia / 16:30, 19:30

– FOTBAL Germania – Bundesli-
ga: Hertha – Hoffenheim, Freiburg
– Hannover.

TVR 2
16:30, 19:00 – HANDBAL –

Campionatul European Ungaria&-
Croaþia, cele douã finale.

LOOK PLUS
19:30 – FOTBAL Grecia – Su-

per League: Levadiakos – PAOK
Salonic.

Voleiul intrã în acest week-
end în vacanþã, odatã cu dispu-
tarea ultumei runde a turului Di-
viziei A1, fie cã e vorba de com-
petiþia femininã, fie de cea mas-
culinã.

În acceaºi ordine, dar inver-

Doar fetele joacã în Bãnie, astãzi de la ora 16:00, în direct la Digi 2,
contra campioanei CS ªtiinþa Bacãu. Gazdã va fi Sala Sporturilor

“Ion Constantinescu”, iar intrarea va fi liberã. ªi meciul bãieþilor va fi la
TV, pe acelaºi canal, de la ora 12:00, adversarã fiindu-le LPS Piatra Neamþ

sã disputãrii, fetele de la SCM U
Craiova au o misiune aproape
imposibilã în faþa campionei în
exerciþiu, CS ªtiinþa Bacãu, ac-
tualmente pe poziþia a doua a ie-
rarhiei. Alb-albastrele, deºi vin
dupã un eºec cu scor alb pe te-

renul liderului, 0-3 la Blaj,
sunt pe un trend ascendent,
obþinând 7 din cele 8 punc-
te, consecutiv, înainte de de-
plasarea în Ardeal. De par-
tea cealaltã, gruparea mol-
davã a fost protagonista tot
a unui 3-0, dar în favoarea
sa, contra ultimeia clasate,
U Cluj.

“Având în vedere cã ju-
cãm cu echipa campionã, ne
dorim enorm ca echipa no-
satrã sã facã un joc bun în
care sã se ridice la nivelul
adversarelor. Aºtepãtãm pu-
blicul sã ne susþinã”, a spus
tânãrul tehnician al Craiovei,
Alexandru Cosma.

Trecând în competiþia
masculinã, jucãtorii pregãtiþi
de Dan Pascu, recent cali-

ficaþi în sferturile de finalã ale
CEV Cup, în dauna maghiarilor
de la Kecskemet, cãrora le-au
administrat un sec 6-0 la gene-
ral, merg sã confirme la Piatra
Neamþ. Pe 4 în clasament, Cra-
iova se aflã cu 3 locuri ºi 8

puncte peste formaþia de la poa-
lele Pietricãi, ecart redus runda
trecutã dupã ce SCM U a cedat
la Polivalentã, 2-3 cu liderul ºi
campiona Tomis, iar nemþenii au
dispus cu acelaºi scor, la Bucu-
reºti, de “lanterna” Steaua.

“Sâmbãtã vom disputa ultimul
meci din acest tur de sezon. Ne
aºteaptã un meci greu, deoarece
echipa din Piatra Neamþ a avut
prestaþii bune în precedentele
partide. Este o echipã în creºte-

re, cu un antrenor bun, o echipã
luptãtoare, bine aºezatã în teren
ºi care joacã foarte bine acasã.
Ne aºteptãm la opoziþie durã, dar
mergem cu încredere ºi vrem sã
terminãm turul sezonului cu un
rezultat pozitiv, pe lângã rezulta-
tele bune înregistrate pânã
acum”, a afirmat Dan Pascu, îna-
intea plecãrii spre Piatra Neamþ.

Cele douã întrecerii se vor re-
lua în weekend-ul 17-18 ianua-
rie 2015.

Programul rundei a 11-a, Divizia A1 (F)
Astãzi: SCM U CRAIOVA – ªtiinþa Bacãu, Unic Piatra Neamþ – CSM

Bucureºti, CSM Târgoviºte – CSM Lugoj, Medicina Tg. Mureº – Dina-
mo, U Cluj – Penicilina Iaºi.

Mâine: CSM Satu Mare – CS Alba Blaj.
1. Alba Blaj 25 7. Satu M. 12
2. Bacãu 24 8. Lugoj 10
3. CSM Buc.* 23 9. CRAIOVA 8
4. Dinamo 23 10. Iaºi* 6
5. Târgoviºte 20 11. Piatra N. 6
6. Tg. Mureº 14 12. U Cluj 6
* - un joc mai puþin.

Programul rundei a 11-a, Divizia A1 (M)
Astãzi: LPS Piatra Neamþ – SCM U CRAIOVA, Arcada Galaþi – Sim-

leu Silvaniei, Banatul Caransebeº – Explorãri Baia Mare, Tomis Constan-
þa – Dinamo, Unirea Dej – Steaua. Partida CSM Bucureºti – Municipal
Zalãu s-a disputat asearã.

1. Tomis 28 7. Piatra N. 12
2. Zalãu 26 8. Baia M. 11
3. Dinamo 23 9. Simleu 10
4. CRAIOVA 20 10. Dej 9
5. CSM Buc. 15 11. Caransebeº 8
6. Arcada 13 12. Steaua 5
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Tinerii fotbalişti ai Craiovei l-au
primit pe Moş Crăciun alb-albas-
tru la Centrul Multifuncţional. Co-
piii de la grupele de juniori ale Uni-
versităţii Craiova şi cele de la CSJ
Ştiinţa Craiova, clubul finanţat de
Consiliul Judeţean Dolj au fost pre-
miaţi în prezenţa conducerii clu-
bului Universitatea Craiova, a an-
trenorilor Sorin Cârţu şi Emil Săn-
doi, dar şi a jucătorilor Alexandru
Băluţă şi Nicuşor Bancu. Au fost
prezenţi şi direc torii celor două
centre rivale şi apropiate în acelaşi
timp, Bogdan Pâncu de la CSJ
Ştiinţa şi Silviu Bogdan, de la Uni-
versitatea Craiova. Din partea au-
torităţilor locale au participat pre-
şedintele Consiliului Judeţean  Dolj,
Ion Prioteasa, şi prefectul de Dolj,
Sorin Răducan, care au ţinut dis-
cursuri. Ion Prioteasa a amintit şi
proiectele CJ vis a vis de tinerii
sportivi ai Băniei, confirmând pro-
iectul bazei sportive de la aeroport,
cu terenuri de fotbal, tenis, volei,
etc. Prioteasa le-a reamintit celor
prezenţi ce înseamnă mândria de

Ultimul mec i oficial din Sala
Polivalentă este programat în sea-
ra aceasta, echipa masculină de
baschet SCMU Craiova întâlnind
rivala Steaua, de la ora 19. Fanii
sunt invitaţi să participe şi la tradi-
ţionala campanie de donaţii de ju-

Derby-ul de baschet Craiova – Steaua are o componentă caritabilă

Se anunţă o nouă ploaie de
jucării de pluş în Polivalentă

cării de pluş pentru copiii instituţio-
nalizaţi, acestea urmând a fi azvâr-
lite pe teren înaintea startului parti-
dei. Înaintea acestui meci, SCMU
Craiova ocupă locuzl 11, c u 14
puncte, în timp ce Steaua este pe
locul secund, cu 19 puncte.

Dacă joi seara şi-a premiat ju-
niorii, Universitatea Craiova a îm-
părţit ieri daruri copiilor instituţio-

Cadouri alb-albastre
şi pentru copiii instituţionalizaţi

nalizaţi. Sorin Cârţu, Felix Grigo-
re şi Alexandru Băluţă au fost me-
sagerii lui Moş Crăciun la Direcţia

Generală de Asis tenţă Socială şi
Protecţia Copilului Dolj. Copiii i-
au întâmpinat pe oaspeţi cu un fru-
mos program de colinde. La final,
după ce şi-au primit darurile, au
făcut poze cu Sorin Cârţu şi Alex
Băluţă şi le-au cerut ca şi în retur
să continue seria de invincibilita-
te. „Să ne faceţi la fel de fericiţi şi
în 2015!“, a fost mesajul transmis
de copii.

„Îmi place să ascult colinde, a
fost foarte frumos şi am aplaudat.
Am adus o bucurie acestor copii,
dar mică pentru ceea ce ar avea ei
nevoie. Le-ar trebui mai multă dra-
goste, mai multă atenie din partea
tuturor. Nu ştiu dacă am fost cu-
minte ca să vină Moşul şi pe la
mine. Deocamdată nu ştiu nimic
de nici un transfer.  Dacă ne vom
comporta mai bine decât în tur, ne
vom gândi şi la o partic ipare în
cupele europene” a spus Sorin
Cârţu.
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Înconjuraţi de o pleiadă de oameni de fotbal,

la Centrul Multifuncţional, puştii de la Universitatea
şi CSJ Ştiinţa au primit cadouri

craiovean  în sport şi în special în
fotbal, orgoliul local atât de invo-
cat când e vorba de reprezentare
la nivel naţional şi internaţional.

De asememea, dintre componen-
ţii Craiovei Maxima au participat la
sărbătoarea lui Moş Crăciun: Silviu
Lung, Nicolae Negrilă, Nicolae Tili-
hoi, Nicolae Ungureanu, Gheorghi-
ţă Geolgău, Costică Donose şi, evi-
dent, Sorin Cârţu, numele lor fiind
scandate de toţi puştii prezenţi. Câ-
teva grupuri de copii de la Palatul
Copiilor au asigurat momentele ar-
tistice ale serii. La finalul serbării,
viitorii fotbalişti s-au bucurat de pla-
sele cu cadouri primite de la Moş
Crăciun şi Craiova Maxima. 

Săndoi: „Dacă nu transferăm
nume mari, le formăm noi”

Antrenorul principal Emil Săndoi
a vorbit la final atât despre sărbă-
toarea puştilor, dar şi depsre planu-
rile iernii la Universitatea Craiova.
Campania de transferuri nu se anun-
ţă una spectaculoasă în Bănie, mi-

zându-se doar pe completarea lotu-
lui pe posturile deficitare.  „A fost o
atmosferă superbă, locaţia a fost
deosebită, am văzut tineri cântărei
talentai, tineri dansatori talentai în
deschidere, iar după aceea au urcat
pe scenă foarte muli tineri fotbali’ti
talentai, sunt convins de acest as-
pect, chiar dacă unii dintre ei sunt
foarte mici. Cu sigurană că acesta
este viitorul Craiovei. Numele Cra-
iovei este unul de referină în fotba-
lul european, pentru că a reuşit per-
formane peste hotare, de cele de pe
plan intern nu mai spun. A fost o
gală cu nume mari, cu glorii ale echi-
pei Universitatea şi ale fotbalului ro-
mânesc. Atunci când suntem în
preajma copiilor avem inimile um-
plute de buc urie, senzaia as ta o
avem cu toii. Este frumos să şi lu-
crezi cu muli copii. Pentru ei a fost
o sărbătoare deosebită, mi-au plă-
cut cum s-au implicat atunci când
a trebuit să scandeze numele glorii-
lor Craiovei şi numai din această ex-
primare îi dai seama că în fiecare
dintre ei există o dorină de a ajunge

fotbalist. Se vorbeşte de nume mari
la Craiova, dar numele mari nu-ţi
asigură succesul, poate reuşim să
formăm noi aceste nume mari”.

Grigore: „Vom face
unul sau două transferuri”

Managerul general al Universi-
tăţii, Felix Grigore a confirmat că
nu va fi o campanie de transferuri
importantă la Craiova, urmând a fi
aduşi maxim doi jucători: „Învaă
foarte repede copiii istoria fotba-
listică a Craiovei şi numele jucăto-
rilor de legendă, ăsta este unul din-
tre rolurile Academiei pe care în-
cercăm să o construim. Sunt si-
gur că în câţiva ani aceşti copii ne
vor face să spunem De bucurie des
avurăm parte! Probabil că vom
face unul sau două transferuri în
această iarnă. Discutăm deja cu
fotbali’tii, dar nu o să vă divulg
numele lor, dar vor fi jucători buni,
care sperăm să ne ajute să ne în-
deplinim obiectivele“.

Bancu e nerăbdător
să revină pe teren

Prezent la sărbătoarea de la Cen-
trul Multifuncţional, Nicuşor Ban-
cu a afirmat că aşteaptă momentul
revenirii pe teren, după accidenta-
rea gravă suferită în meciul de Cupă

cu Viitorul: „Sunt foarte bine, nu
mai am nicio durere. Aştept cu
nerăbdare să revin pe teren. Tre-
buie să trag tare, să mă recuperz
cât mai repede. Acum, ajung la 6
ore pe zi de pregătire, şi sâmbăta
şi duminica, şi de Crăciun, doar de
Revelion nu mă voi pregăti. Ori-
cum, şi fără mine, băieţii au avut
un parcurs bun, cu multe meciuri
fără înfrângere. Sper să încheiem
campionatul în primele cinci, ştiu
că se poate. Pentru o echipă care
a promovat anul acesta ar fi o cla-
sare foarte bună. Suporterilor le
mulţumesc pentru mesaje, pentru
că mi-au fost alături şi le transmit
Crăciun fericit şi multă sănătate“.

Un alt mijlocaş la Craiovei, Ale-
xandru Băluţă, a spus: „Mă bucur
că sunt eu Moş Crăciun pentru mi-
cuţi, sper că le fac o bucurie oferin-
du-le cadouri. Ştiu că tuturor craio-
venilor le-am adus bucurii în suflet
prin parcursul nostru, prin rezulta-
tele pe care le-am avut. Ne aşteaptă
un retur mult mai greu, pentru că
toate echipele vor să se salveze. Im-
portant este să continuăm pe ace-
eaşi linie, să terminăm cât mai sus,
să ne îndeplinim obiectivul. Tot tim-
pul am fost luaţi în serios, nu vom fi
luaţi de acum înainte. Dar depinde
numai de noi să continuăm acest
parcurs excelent, trebuie să avem
constanţă în evoluţii şi rezultate“.


