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Autorităţi locale şi judeţe-
ne, militari, revoluţionari pur-
tând banderole  tricolore pe
umăr şi steaguri decupate,
oameni simpli, toţi s-au adu-
nat, ieri, în Piaţa „Al. I. Cuza”
pentru a comemora 25 de ani
de la momentul Revoluţiei din
Decembrie ‘89.
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- De când este Popescu în
Parlament,  am devenit reli-
gios; mă-nchin ori de câte ori
face el o propunere.
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Din ianuarie,

Republica

Moldova

va primi gaze

prin conducta

Iaºi-Ungheni
Compania OMV Petrom

(SNP) a semnat un acord cu
compania Energocom din
Republica Moldova pentru
începerea livrãrilor de gaze
cãtre statul vecin începând
din 1 ianuarie, prin conduc-
ta Iaºi-Ungheni, au declarat
agenþiei Mediafax surse
apropiate discuþiilor. „Con-
tractul a fost semnat pentru
o perioadã de un an. Canti-
tãþile livrate pentru început
sunt mici”, au afirmat
sursele. Ministrul Economiei
din Republica Moldova,
Andrian Candu, este citat în
presa din Republica Moldova
spunând cã Energocom va
plãti pentru gaze 277 dolari/
1.000 de metri cubi, cu 100
de dolari sub nivelul de 378
dolari la care compania
cumpãrã de la grupul rus
Gazprom. Conducta de gaze
Iaºi-Ungheni, finalizatã în
acest an, are o lungime de
43 kilometri ºi o capacitate
anualã de transport de 1,5-2
miliarde de metri cubi de
gaze naturale. Republica
Moldova consumã aproxi-
mativ 1,2 miliarde de metri
cubi de gaze naturale pe an,
pe care le importã din Rusia.
Regiunea separatistã prorusã
Transnistria, în care se aflã
concentratã cea mai mare
parte a industriei din Repu-
blica Moldova, consumã la
rândul ei aproximativ 1
miliard de metri cubi de
gaze naturale pe an.

Ministerul Fondurilor Europene
(MFE) va prelua, de la ministerele
de resort, Autoritãþile de Ma-
nagement POS Mediu ºi POS
Transporturi, operaþiune
aprobatã de Guvern cu ar-
gumentul cã absorbþia
fondurilor UE de cãtre
aceste structuri este re-
dusã ºi România riscã sã
piardã bani fãrã interven-
þia ministerului. Conform
Guvernului, gradul de ab-
sorbþie înregistrat în pre-
zent, cu un an înainte de fi-
nalizarea perioadei de eligibi-
litate, atât pentru Programul
Operaþional Sectorial Mediu (POS
Mediu), cât ºi pentru Programul Ope-
raþional Sectorial Transport (POS Transport)
este încã redus, fiind necesarã realizarea, pânã
la finalul anului viitor, a unui volum de cheltuieli
eligibile de 1,7 miliarde euro pentru POS Mediu
ºi, respectiv, douã miliarde euro pentru POS
Transport, în condiþiile în care la nivelul celor
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douã programe existã un numãr sem-
nificativ de proiecte cu risc de

nefinalizare, cu o valoare de
aproximativ 2,8 miliarde

euro. „Stadiul pregãtirii
portofoliului de proiecte
pentru perioada de pro-
gramare 2014-2020 nu
este avansat la un nivel
care sã permitã evitarea
dezangajãrii fondurilor
alocate acestei activitãþi
în cadrul POS Mediu ºi

POS Transport, precum
ºi a fondurilor alocate

acestor sectoare în cadrul
Programului operaþional infras-

tructura mare”, argumenteazã
Executivul. Urmare a acestei situaþii,

Guvernul a decis, prin ordonanþã de urgenþã,
ca MFE sã preia, de la ministerele de resort,
Autoritãþile de Management POS Mediu ºi POS
Transporturi. În luna martie a acestui an, Mi-
nisterul Fondurilor Europene a mai preluat Au-
toritãþile de Management pentru Programul

Operaþional Competitivitate (POSCCE) ºi Pro-
gramul Operaþional privind Resursele Umane
(POSDRU), de la Ministerul Economiei, res-
pectiv de la Ministerul Muncii. Ministerul Trans-
porturilor a comunicat, ieri, cã, prin Autorita-
tea de Management pentru Programul Operaþi-
onal Transport, încheie acest an cu un grad de
absorbþie a fondurilor europene de 58,55%,
suma atrasã în 2014 ridicându-se la 1,128 mili-
arde euro, cu peste 100 milioane euro peste þinta
asumatã, de 1,022 miliarde euro. Prin acest
program, România a avut alocatã suma de 4,8
miliarde euro pentru perioada de programare
2007-2013. Rata de absorbþie în ultimii doi ani
a fost de 10,7%, în 2012, respectiv de 32,24%
în 2013. Pentru POS Mediu, în cursul anului
2014, Comisia Europeanã a transferat pânã în
prezent României 451 milioane de euro, la care
se adaugã 200,7 milioane euro în procesare la
nivelul CE, pentru care a fost solicitatã urgen-
tarea transferului, respectiv 80 milioane de euro
în procesare la nivelul Autoritãþii de Certificare
ºi Platã ºi al Autoritãþii de Management. În luna
octombrie, rata de absorbþie pentru POS Me-
diu se cifra la aproximativ 40%.

Viceliderul deputaþilor liberali,
Eugen Nicolãescu, a anunþat cã
parlamentarii PNL au sesizat, ieri,
Curtea Constituþionalã a României
(CCR) cu privire la legea bugetu-
lui de stat pe 2015, el contrazicând
totodatã afirmaþia premierului Vic-
tor Ponta, potrivit cãreia contesta-
rea bugetului ar duce la amânarea
majorarãrii pensiilor. „Curtea Con-
stituþionalã are la dispoziþie 20 de
zile de analizã ºi dezbatere a pro-
iectului supus contestãrii. Cu alte
cuvinte, termenul expirã la 11 ia-
nuarie. Mai departe, se pot întâm-
pla douã lucruri: Curtea Constitu-

CE a adoptat primele douã programe operaþionale 2014-2020 pentru România
Comisia Europeanã (CE) a ad-

optat primele douã programe ope-
raþionale 2014-2020 pentru Româ-
nia, PO Asistenþã Tehnicã, în va-
loare de 251 milioane euro, ºi PO
Competitivitate, 1,58 miliarde de
euro, potrivit unui comunicat al
Reprezentanþei CE la Bucureºti,
remis ieri Mediafax. Programul
Operaþional Asistenþã Tehnicã, la
care contribuþia europeanã este de
212 milioane euro, a fost adoptat
joi ºi vizeazã întãrirea capacitãþii
administrative a României de a co-
ordona, desfãºura ºi supraveghea
Fondurile Europene Structurale ºi
de Investiþie. Programul va sprijini
atât administraþia implicatã în ma-
nagementul fondurilor europene,
cât ºi pe beneficiarii acestora, prin
întãrirea capacitãþii acestora de a
pregãti ºi de a implementa proiec-
te, se aratã în comunicatul Repre-
zentanþei CE. Programul Operaþi-
onal pentru Competitivitate, adop-
tat la sfârºitul sãptãmânii trecute,
reprezintã o investiþie de 1,58 mili-
arde euro - contribuþia europeanã
fiind de 1,32 miliarde euro - pen-

tru creºterea competitivitãþii eco-
nomiei. Conform sursei citate, o
primã prioritate a programului o
reprezintã investiþiile în cercetare
ºi dezvoltare (952,6 milioane euro),
gândite sã rãspundã nevoilor me-
diului de afaceri ºi sã întãreascã
legãturile dintre acesta ºi institute-
le de cercetare. În egalã mãsurã,
programul se concentreazã pe
creºterea calitãþii ºi a utilizãrii ser-
viciilor publice electronice (630,2
milioane euro). Vor fi susþinute fo-
losirea tehnologiilor informatice ºi
de comunicare în educaþie, cultu-
rã ºi sãnãtate. Programul Compe-
titivitate va sprijini dezvoltarea in-
frastructurii broadband în întrea-
ga þarã, creând legãturi esenþiale
între mediul rural ºi mediul urban.
„Adoptarea rapidã a acestor pro-
grame este un semnal puternic de
sprijin pe care Comisia îl transmi-
te României. Programul de Asis-
tenþã Tehnicã vine în sprijinul efor-
turilor administraþiei de a creºte
rata de absorbþie a fondurilor eu-
ropene, iar Programul pentru Com-
petitivitate îºi propune sã stimule-

ze inovaþia care rãspunde nevoilor
reale ale economiei”, a declarat
comisarul european pentru Politici
Regionale, Corina Creþu. Aceasta
a fãcut apel la Guvernul României
„pentru a începe implementarea în
perioada 2014-2020 cu proiecte
concentrate pe calitate ºi pe obþi-
nerea celor mai bune rezultate pen-
tru economia þãrii”. Cele douã pro-
grame vor fi coordonate de Minis-
terul Fondurilor Europene. Minis-

trul Eugen Teodorovici a declarat,
miercuri, în comisiile reunite de
buget-finanþe, cã în prima parte a
anului viitor vor fi aprobate toate
programele operaþionale 2014-2020
pentru România. În perioada de
programare 2014 – 2020, Roma-
nia beneficiazã de fonduri europe-
ne în valoare de aproximativ 43
miliarde euro, din care peste 22
miliarde euro sunt alocate pentru
politica de coeziune.

Prima întâlnire
Iohannis-Ponta la Cotroceni:

O consultare serioasã ºi eficientã
Întâlnirea de ieri, prima dintre

preºedintele Klaus Iohannis ºi pre-
mierului Victor Ponta, de la Palatul
Cotroceni, s-a încheiat dupã apro-
ximativ o orã. Cei doi au avut o dis-
cuþie tete-a-tete, pe teme privind
prioritãþile guvernãrii, actualitatea
politicã ºi economicã ºi pespectivele
colaborãrii instituþionale. La final,
concluzia premierului Victor Ponta
a fost cã întâlnirea s-a dovedit una
extrem de utilã, serioasã ºi eficien-
tã. „Prima consultare instituþionalã

cu preºedintele Iohannis - extrem
de utilã, serioasã ºi eficientã. Lu-
crurile intrã pe fãgaºul normal”, a
scris Ponta pe Twitter. Preºedinte-
le Klaus Iohannis a anunþat, dumi-
nicã, într-o postare pe contul sãu
de Facebook, cã l-a invitat luni, la
Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul
Victor Ponta, la o întâlnire la care
se vor discuta prioritãþiile guvernã-
rii, actualitatea politico-economicã
ºi perspectivele colaborãrii institu-
þionale între preºedinþie ºi guvern.

Parlamentarii PNL au sesizat CCR
cu privire la legea bugetului pe 2015

þionalã sã declare constituþional
proiectul de lege ºi el pleacã la pro-
mulgare sau sã-l declare neconsti-
tuþional, ºi atunci procedura cea
mai simplã este - îl trimite la Parla-
ment pentru a-l pune de acord cu
prevederile constituþionale, aºa
cum va spune Curtea la vremea
respectivã. Din 11 ianuarie pânã la
sfârºitul lunii ianuarie, dacã existã
voinþã politicã din partea lui Victor
Ponta ºi a PSD, proiectul de lege
poate fi revizuit ºi poate fi trimis la
promulgare ºi altfel încât proiectul
de lege sã intre în vigoare”, a sus-
þinut Nicolãescu.
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S-a încheiat „epoca Băsescu”,
cuprinsă înlăuntrul a două man-
date succesive, preşedintele, con-
siderat aproape unanim, ca cel
mai nonconformist pe care l-a
avut România post-decembristă.
Am trăit cu frenezie o flecăreală
continuă, mulţumiţi că avem ce
bârfi, fără să ne pese că ţara că-
reia îi aparţinem ar putea fi pără-
sită de istorie. S-a vrut dintr-un
început preşedinte-jucător şi asta
a fost. Forţând limitele Constitu-
ţiei până acolo unde aceasta – mai
exact textele ei –  dobândise ge-
ometrie variabilă. Pe aceste con-
siderente, în două rânduri (2007
şi 2012) a avut de trecut prin re-
ferendumuri de demitere, adevă-
rate furci caudine, la cel din urmă
salvându-se graţie Curţii Consti-

MIRCEA CANŢĂR

Un deceniu cu Băsescu
tuţionale. Simpatizanţii l-au adu-
lat sau au închis ochii, convinşi de
iluzia că pentru consolidarea unui
stat de drept totul este permis.
Adversarii l-au contestat cu fer-
voare, timp de zece ani. Fireşte,
la o retrospectivă totul pare în-
curcat, fiindcă în politică n-au nici
o valoare nici bunul simţ, nici lo-
gica şi nici funestul idealism. Tra-
ian Băsescu a fost el însuşi, timp
de un deceniu, fiindcă, aşa cum
glosa într-o împrejurare, „n-am
ce să schimb în comportamen-
tul meu”, s-a şi întâmplat. Ad-
mirat şi dispreţuit în proporţii
când echivalente, când asimetri-
ce, a vorbit mult şi a făcut mult
mai puţin. Se spune, mai mult în
politica externă (NATO, UE,
parteneriatul strategic cu SUA)

decât în politica internă. Şi poate
că aşa stau lucrurile. „Cel puţin
e sincer” s-au consolat simpati-
zanţii, de parcă sinceritatea ar fi
o calitate în sine şi n-ar exista şi
sincerităţi greţoase, deşi în cazul
de faţă s-ar putea vorbi de un
„tupeu al sincerităţii”. Şi bine că
ne-a ferit până la urmă Cel de Sus
de o ură prea sinceră. În fine, nu
puţini dintre admiratorii săi s-au
dezis de el pe parcursul timpului,
unii pe „nepotrivire stilistică”, cum
ne încredinţează Andrei Pleşu.
Care totuşi îl găsea spontan, tran-
şant, neimpresionabil şi nemani-
pulabil. Şi-i fusese consilier pre-
zidenţial. Dorin Tudoran, un zia-
rist realmente de excepţie, ne în-
deamnă, fără a fi bănuit de ipo-
crizie, „să-i recunoaştem me-

ritele preşedintelui care plea-
că, să fim drepţi cu el. Mai
drepţi decât ar fi putut să fie
el cu el însuşi”. Dificilă iposta-
ză, deşi toate ipostazele au în ele
un coeficient de indezirabil. Pe-
dagogic vorbind, o ieşire din di-
lemă ar fi obligativitatea unei opi-
nii. Nu inventariem acum abuzu-
rile geometrizante, penumbrele,
căderile inavuabile, convingerile
inerţiale, idiosincrasiile care au
dus la dezbinarea societăţii, ci alt-
ceva vrem să spunem: faptul că,
timp de zece ani, în nici o împre-
jurare Traian Băsescu n-a fost
sursa noastră de curaj şi de soli-
daritate. Ci doar de amărăciune
şi de disperare. Niciodată emble-
ma a ceea ce-i mai bun în con-
ştiinţa românească. Pentru a ne fi

dor de el. Fireşte, s-au schimbat
multe şi poate schimbările petre-
cute nu puteau fi nici mult mai con-
fortabile, nici mult mai consisten-
te, nici mult mai rapide. Dar obli-
gaţia unui preşedinte al ţării, cum,
de altfel, făgăduise, era o restau-
rare morală a ei. Şi anturajul său
ne-a lămurit. Oricum, chiar ero-
dat sufleteşte de excesul atacurilor
a căror ţintă a fost, n-avea dreptul
să se simtă jignit, infailibil şi nici păr-
tinitor. Un discurs – măcar unul –
de însufleţire a naţiei, de îmbărbă-
tare a ei, în atâtea şi atâtea momente
de cumpănă, sfidând sensibilităţile
private, l-ar fi ajutat enorm şi ne-ar
fi dat motive să spunem „vă mulţu-
mim domnule preşedinte”. Aşa că,
nici exces de indignare, nici exces
de onoare.

Preşedintele Klaus  Werner Iohannis  a
semnat,  ieri,  decretele de numire în func-
ţia de cons ilier  prezidenţial pentru Sorin-
Dan Mihalache, Dan-Andrei Muraru, Cos-
min-Ştefan Marinescu, Tatiana Nicules-
cu Bran ş i Adrian-George Scutaru,  potr i-
vit unui comunic at al Administraţiei Pre-
zidenţiale.

Tatiana Niculescu Bran a fost, între 1995
şi 2004, redactor  la Radio BBC World Ser-
vice, Secţia Română de la Londra, iar între
2004 şi 2008 a condus biroul BBC World
Service de la Bucureşti. Dan Mihalache este
actual secretar general adjunct al PNL pe
probleme de strategie şi analiză politică. Mi-
halache a fost ziarist la începutul anilor  ’90
şi ulterior  s-a implicat în partidul Alianţa
pentru România. Între 2001 şi 2004 a fost
cons ilier al premierul Adrian Năstase,  din
2006 observator la Parlamentul European,
iar din 2007 europarlamentar.

Mihalache, Muraru, Marinescu, Scutaru şi Tatiana
Niculescu Bran, numiţi consilieri prezidenţiali

Sfânta Sărbătoare a Crăciu-
nului să ne dea puterea să fim
mai buni, să îndrăznim să vi-
săm şi să sperăm, să mergem
pe drumul vieţii călăuziţi de
bucurii, încredere şi împliniri!
Să primim Lumina cu speran-
ţă şi încredere, linişte în suflet
şi preţuire pentru toţi cei dragi!

La mulţi ani!
A.J.F. Dolj

Preşedinte, Silviu Bogdan

Cosmin Marinesc u, conferenţiar uni-
versitar la Academia de Studii Ec onomi-
ce, a fos t consilier  al ministrului Finanţe-
lor, Daniel Chiţoiu,  şi sec retar general ad-
junct al PNL.  În urma ruperii de PNL a

aripii Tăric eanu,  Marinesc u a rămas în
PNL şi s-a ocupat de coordonarea progra-
melor ec onomic e promovate de liberali.
George Scutaru, fost lider al deputaţilor
PNL, a fost jurnalis t al agenţiei MEDIA-

FAX din 1993 până în
1998, când a devenit c on-
silier al preşedintelui ApR,
Teodor Meleşc anu, for-
maţiune politică la care şi-
a depus şi adeziunea. În
20 01 S c uta ru devine
membru al PNL, în urma
fuziunii cu ApR, şi obţine

în 2002 funcţia de preşedinte al Biroului
Politic Teritorial PNL Buzău. Din 2010 şi
până anul acesta a condus organizaţia ju-
deţeană a PNL Buzău.

Andrei Muraru, fost preşedinte al Insti-
tutului de Inves tigare a Crimelor Comu-
nismului şi Memoria Exilului Românesc
(IICCMER), Muraru is toric şi s -a remar-
cat prin demararea inves tigaţiilor şi iniţie-
rea procedurilor  judiciare împotriva torţi-
onarilor regimului comunist.  A fost, timp
de un an, între 2006 şi 2007, consilier în
cadrul canc elariei premierului Călin Popes-
cu Tăriceanu.

Tatiana Niculescu BranSorin-Dan Mihalache Dan-Andrei Muraru



Patru irakieni care voiau sã intrePatru irakieni care voiau sã intrePatru irakieni care voiau sã intrePatru irakieni care voiau sã intrePatru irakieni care voiau sã intre
ilegal în þarã, opriþi la Calafatilegal în þarã, opriþi la Calafatilegal în þarã, opriþi la Calafatilegal în þarã, opriþi la Calafatilegal în þarã, opriþi la Calafat

Patru irakieni care voiau sã intrePatru irakieni care voiau sã intrePatru irakieni care voiau sã intrePatru irakieni care voiau sã intrePatru irakieni care voiau sã intre
ilegal în þarã, opriþi la Calafatilegal în þarã, opriþi la Calafatilegal în þarã, opriþi la Calafatilegal în þarã, opriþi la Calafatilegal în þarã, opriþi la Calafat

4 / cuvântul libertãþii marþi, 23 decembrie 2014
eveniment

Reprezentanþii Serviciului Teri-
torial al Poliþiei de Frontierã
(STPF) Dolj au anunþat cã, du-
minicã seara, în jurul orei 23.30,
la Punctul de Trecere a Frontie-
rei Calafat, judeþul Dolj, s-a pre-
zentat, pe sensul de intrare în þarã
pentru efectuarea formalitãþilor de
frontierã, la volanul unui autove-
hicul marca Renault, cetãþeanul
apatrid Ismail Z., în vârstã de 43
de  ani, posesor al unui permis de
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Poliþiºtii de frontierã din cadrul PTF Cala-
fat au descoperit patru cetãþeni irakieni care
intenþionau sã intre ilegal în România, ascunºi
în mijloace de transport, trei dintre ei într-o

maºinã, iar al patrulea în trenul internaþiona-
le ce circulã pe relaþia Sofia – Budapesta.
Aceºtia au fost returnaþi pe teritoriul Bulga-
riei pentru dispunerea mãsurilor legale.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

ºedere eliberat de autoritãþile el-
veþiene. La controlul de frontierã
efectuat asupra mijlocului de
transport, în compartimentul des-
tinat cãlãtorilor, pe podea, între
scaune, au fost descoperite douã
persoane de sex masculin ºi una
de sex feminin care au declarat
verbal cã sunt cetãþeni irakieni ºi
cã intenþionau sã ajungã fraudu-
los într-o þarã din vestul Europei
în cãutarea unui loc de muncã.

Prins cu documente false în
trenul internaþional

În plus, tot la Punctul de Tre-
cere a Frontierei Calafat, s-a pre-
zentat vineri seara, pe sensul de
intrare, cãlãtorind cu trenul in-
ternaþional de persoane pe ruta
Sofia – Budapesta, o persoanã
de sex masculin, care a prezen-
tat la controlul de frontierã un
paºaport eliberat de autoritãþile
din Danemarca. Cu ocazia veri-
ficãrii documentului de cãlãto-
rie s-a constatat cã paºaportul
era falsificat prin înlocuirea filei
informatizate. În urma cercetã-
rilor efectuate în comun cu po-
liþia de frontierã bulgarã, s-a sta-
bilit cã persoana în cauzã este

cetãþean irakian în vârstã de 30
de ani ºi se numeºte Aziz R.

„Conform protocolului româ-
no-bulgar, toate cele patru per-
soane, precum ºi documentele lor
au fost predate Poliþiei de Fron-
tierã Bulgarã în vederea continuã-
rii cercetãrilor ºi dispunerii mã-
surilor legale ce se impun”, a pre-
cizat comisar ºef Romicã Ivãno-
iu, purtãtorul de cuvânt al STPF
Dolj.

La 25 de ani de la Revoluþia din
decembrie 1989, jandarmii din ca-
drul Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean Dolj i-au comemorat pe
cei care s-au jertfit pentru gloria
neamului românesc. Astfel, dumi-
nicã, 21 decembrie a.c., în pre-
zenþa reprezentanþilor autoritãþilor
publice locale, reprezentanþi ai re-
voluþionarilor, ai familiilor Eroilor
Jandarmi ºi a cadrelor I.J.J. Dolj,
la Monumentele Eroilor Jandarmi
ridicate în localitatea Palilula în
memoria slt. p.m. Nicolae Ungu-
reanu ºi cel din localitatea Ghiz-
dãveºti ridicat în memoria slt.
p.m. Aurel Radu, ambii cãzuþi la
datorie în ziua de 23 decembrie
1989, la Aeroportul Otopeni, s-a
desfãºurat un ceremonial militar
ºi religios. Slujba de pomenire a
acestora, precum ºi a tuturor jan-
darmilor care au plãtit preþul su-
prem, pentru apãrarea vieþii, a avu-
tului cetãþenilor ºi a comunitãþii a
fost oficiatã de preotul militar din
cadrul I.J.J. Dolj. Au fost depuse
coroane de flori din partea Inspec-
toratului de Jandarmi Judeþean
„Mihai Bravul” Dolj.

De asemenea, ieri, cu ocazia ac-
tivitãþilor organizate în centrul Cra-
iovei pentru comemorarea Eroilor
Revoluþiei din Decembrie 1989, o
delegaþie de cadre militare din par-
tea I.J.J. Dolj a participat alãturi
de reprezentanþii autoritãþilor publi-

ce locale la ceremonialul militar ºi
religios consacrat acestei manifes-
tãri. În plus, efective din cadrul In-
spectoratului de Jandarmi Judeþean
Dolj, împreunã cu lucrãtori ai I.P.J.
Dolj, Poliþiei Locale Craiova ºi I.-
S.U. Dolj au asigurat mãsurile de
ordine publicã ºi protecþia partici-
panþilor pe întreaga perioadã de
desfãºurare a evenimentului în ve-
derea prevenirii oricãror acte de tul-
burare a ordinii publice ºi asigura-
rea unui climat civic corespunzã-
tor desfãºurãrii manifestãrilor de-
dicate Eroilor Revoluþiei din De-
cembrie 1989.

Evenimentul, în care au fost im-
plicate mai multe autoturisme, s-a
petrecut duminicã dimineaþa, în ju-
rul orei 5.30, pe strada „Tabaci” din
Craiova. Potrivit reprezentanþilor
IPJ Dolj, din primele cercetãri ale
poliþiºtilor rutieri ajunºi la faþa locu-
lui, s-a stabilit faptul cã Lorenzo Ilie,
de 22 de ani, din Craiova, în timp
ce conducea un autoturism BMW
pe strada „Tabaci”, la efectuarea
manevrei de depãºire, neregulamen-
tarã, peste marcajul longitudinal du-
blu continuu, a unui alt autoturism,
condus în aceeaºi direcþie de mers,
de Valentin Mazilu, a acroºat un
Opel, ºi a pierdut controlul asupra
direcþiei de mers, a pãtruns pe con-
trasens unde a lovit un alt autotu-
rism, staþionat, la volanul cãruia se
afla Anghel Constantin, de 60 de ani,
din Craiova.

Accident provocat de un
craiovean bãut la volan
Un craiovean de 60 de ani a ajuns la Spitalul Clinic Judeþean

de Urgenþã Craiova, sâmbãtã dimineaþa, în urma unui accident

provocat de un tânãr de 22 de ani, care urcase bãut la volan.

În urma impactului, autoturismul
lui Constantin  a fost proiectat în
alte douã maºini staþionate. Dupã
producerea accidentului, Ilie Loren-
zo a pãrãsit locul faptei, fãrã încu-
viinþarea organelor de poliþie ºi a
revenit în jurul orei 6.00. În urma
accidentului, Constantin Anghel a
fost rãnit, fiind transportat la spital.

În urma testãrii alcoolscopice a
lui Lorenzo Ilie a rezultat o concen-
traþie de 0,71 mg/l alcool pur în ae-
rul expirat, motiv pentru care i s-au
recoltat probe de sânge în vederea
stabilirii alcoolemiei. Pe numele sãu
oamenii legii au întocmit dosar pe-
nal pentru sãvârºirea infracþiunilor
de vãtãmare corporalã din culpã,
conducere sub influenþa bãuturilor
alcoolice ºi pãrãsirea locului acci-
dentului fãrã încuviinþarea organe-
lor de poliþie.

Cadrele Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã
„Oltenia” al Judeþului Dolj vin în sprijinul  bãtrânilor
 ºi copiilor aflaþi în suferinþã, prin acþiuni umanitare,
puþin diferite de cele cu care ne-au obiºnuit. Salva-
tori de vieþi, angajaþii ISU Dolj înþeleg sã fie alãturi
de cei cãrora viaþa le-a fost potrivnicã, astfel cã, în
cursul zilei de vineri, s-au prezentat la Centrul de
plasament pentru copilul cu handicap „Sf. Ana” ºi
Centrul de plasament „Ioana” din localitatea Dioºti,
iar sâmbãtã, la Centrul de bãtrâni „Sfântul Dumitru”
din oraºul Filiaºi, unde au reuºit sã aducã un zâmbet
de bucurie printre lacrimile apãrute pe feþele brãzda-
te adânc de suferinþã ºi durere. Încãrcaþi cu o
mulþime de daruri, mai exact douã lãzi frigorifice,
douã radio-CD-uri, materiale de igienã personalã,
fructe, suc ºi prãjituri, pompierii l-au înlocuit pe
Moº Crãciun în aceste locuri, aºa cum fac în fiecare
an, în preajma sãrbãtorilor de iarnã.

Precipitaþiile din ultima perioadã au afectat pân-
za freaticã din satul Zãnoaga, comuna Leu, astfel
cã pompierii au încãrcat cu apã potabilã o auto-
specialã ºi le-au dus oamenilor din localitate. Ac-
þiunea s-a desfãºurat sâmbãtã, când Inspectora-
tul pentru Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al Judeþu-
lui Dolj a fost solicitat sã intervinã în comuna Leu
pentru asigurarea transportului de apã potabilã
cetãþenilor afectaþi de precipitaþiile abundente cã-
zute în ultima perioadã. „Din cauza precipitaþiilor
cãzute în ultima perioadã ºi a faptului cã pânza
freaticã este la suprafaþã, au fost inundate beciu-
rile ºi fântânile din circa 300 de gospodãri de pe
latura de sud a satului Zãnoaga. În aceste condi-
þii, Detaºamentul 2 de Pompieri Craiova a efec-
tuat un transport de apã potabilã pentru cetãþenii
care aveau nevoie, la faþa locului fiind trimisã o
autospecialã cu 3 subofiþeri”, a declarat purtãto-
rul de cuvânt al ISU Dolj, mr. Florin Cocoºilã.

Pompieri i  le-au dus apã potabilã localnici lor din Zãnoaga
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Ceremonialul dedic at eroilor
martiri ai Revoluţiei din Decembrie
‘89 a început la ora 12.00, atunci
când grupul de revoluţionari a ajuns
în faţa Primăriei Craiova. Aceştia
au purtat steaguri şi au strigat „Li-
bertate!”, ca şi acum 25 de ani, cu
diferenţa că peste vocile lor trecu-
se un sfert de veac de democraţie,
obţinută cu vărsare de sânge. «Do-
rim şi noi, astăzi, să comemorăm
un sfert de secol de la Revoluţia
din 1989, un moment istoric de o
importanţă deosebită, pentru că a
schimbat sensul drumului în isto-
ria României ca stat. A fost un
moment fantastic. Faţă de alte ţări,
la noi Revoluţia a fost un
moment teribil . Au fost pes-
te 1.059 de eroi-martiri, 85
de morţi în legătură cu eve-
nimentele,  2.831 de răniţi,
peste 360 de răniţi în legătu-
ră cu evenimentele, 740 de
reţinuţi. A fost un moment pe
care ar trebui să-l explicăm
pentru că cine-şi uită trecu-
tul nu-şi iubeşte ţara. În Cra-
iova, Revoluţia a început de
la „Avioane”. De ce „Avioa-
ne”? Pentru că eram colecti-
vul cel mai tânăr. Aveam în
jur de 35 de ani şi tinerii sunt
cel mai repede supuşi schim-
bărilor», a mărturisit, în dis-
cursul său,  revoluţionarul
Eugen Sbora.
„Se cuvine să cinstim
memoria
bravilor noştri doljeni!”

Prefec tul de Dolj,  Sorin

Autorităţi locale şi judeţene, militari, revoluţionari purtând banderole
tricolore pe umăr şi steaguri decupate, oameni simpli, toţi s-au adunat,
ieri, în Piaţa „Al. I. Cuza” pentru a comemora 25 de ani de la momentul
Revoluţiei din Decembrie ‘89. Un soare blând, care  aducea mai degra-
bă cu o zi de primăvară, a mângâiat feţele participanţilor, parcă pentru a
calma amintirile care încă mai bântuie existenţa celor care s-au aflat pe
străzile Craiovei în acele zile tulburi. Pe troiţa Revoluţiei de la Craiova
sunt scrise pentru totdeauna 19 nume de tineri nevinovaţi care au fost
răpuşi de gloanţe în acea iarnă însângerată.
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Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE şi RADU ILICEANU

Răducan, le-a transmis craiove-
nilor că datorită lor, a revoluţio-
narilor, există astăzi România de-
moc ratică ş i instituţiile funda-
mentale ale statului de d0rept.
„România a devenit partener
NATO c u drepturi depline ş i es te
membru al Uniunii Europene.
Ac es tea au fos t ş i dezideratele
celor care în Dec embrie 1989 au
ieşit în stradă împotriva regimu-
lui totalitar  comunis t. Aşadar, se
cuvine ca în aceste zile să cin-
stim memoria bravilor  noştri dol-
jeni, c are au pus înaintea propriei
vieţi dorinţa de libertate a gene-
raţiilor ce vor urma. În calitate

de prefec t al judeţu-
lui Dolj, permiteţi-mi
să-mi exprim com-
pasiunea ş i ataşa-
mentul faţă de fami-
liile eroilor Revolu-
ţiei.  Dumnezeu să
binec uvânteze Ro-
mânia!”. Prefectul a
făcut referire, în dis-
cursul său,  şi la fap-
tul că,  în semn de
c instire pentru cei
ce s-au jertfit, la ini-
ţiativa parlamentari-
lor doljeni,  munic i-
piul Craiova a fost
declarat oraş-martir.
„Astăzi, când s -au
sc urs 25 de ani de
la Revoluţie, suntem
datori mai mult ca
oric ând să arătăm
generaţiilor tinere că
sacrif ic iul ac estor

eroi reprezintă drepturile şi liber-
tăţile câş tigate,  reprezintă exem-
plu de solidaritate c e trebuie ur-
mat pentru realizarea idealurilor
noastre c a naţiune ş i pentru con-
stituirea democ raţiei”, a mai afir-
mat ac esta.
„1989 va rămâne un moment
de referinţă al trecutului”

Preşedintele Consiliului Judeţean
Dolj, Ion Prioteasa,  a accentuat
faptul că generaţiile ce vor veni nu
trebuie să uite niciodată că dreptu-
rile pe care le avem nu ne-au fost
oferite de-a gata, ci au fost câşti-
gate prin luptă şi că pentru ele a

fost plătit un preţ dureros. «Le da-
torăm recunoştinţa noastră tuturor
celor care au pus interesele ţării mai
presus de propriile vieţi. În urmă
cu 25 de ani, mulţi dintre cei aflaţi
astăzi în Piaţa „Alexandru Ioan
Cuza” scriau una dintre cele mai
glorioase file din istoria noastră şi,
prin împlinirea aspiraţiei la liberta-
te a unei întregi naţiuni, aşezau pia-

tra de temelie a României de azi.
Se împlineşte un sfert de veac de
când, prin sacrific iul suprem al
eroilor unui Decembrie însângerat,
România s-a smuls din întunericul
în care o împinsese un regim tota-
litar şi a făcut pasul hotărâtor că-
tre lumină, către adevăr, către de-
mocraţie. 1989 va rămâne un mo-

ment de referinţă al trecutului,
marcând sfârşitul unei epoci,
dar şi începutul unui nou capi-
tol al devenirii noastre, un des-
tin ce ne spune că astăzi sun-
tem o naţiune puternică, unită,
respectată de partenerii euro-
peni, dar şi o naţiune care pre-
ţuieşte şi apără libertăţile fun-
damentale ale fiecăruia dintre
cetăţenii săi». Preşedintele Ion
Prioteasa şi-a exprimat, în fi-
nalul discursului său, omagiul
faţă de toţi cei care, prin jertfa
lor din iarna Revoluţiei Româ-
ne, au redat libertatea şi demni-
tatea tuturor românilor.
„Ziua de 22 Decembrie
consfinţeşte
împlinirea idealului
de dreptate şi libertate”

Primarul Craiovei, Lia Olguţa
Vasilescu, le-a spus participan-

ţilor la ceremonial că este mândră
de faptul că s-a numărat printre
parlamentarii doljeni care au con-
tr ibuit la dec lararea Craiova ca
oraş-martir al Revoluţiei din De-
cembrie 89. „Ne-am adunat astăzi
pentru a-i comemora pe cei 19 eroi
ai Revoluţiei din 1989 de la Craio-
va care şi-au dat viaţa pentru li-
bertatea noastră. Acum un sfert de

secol, în acele cumplite zile de de-
cembrie, unii şi-au pierdut părinţii,
alţii copiii sau fraţii sau poate câţi-
va dintre cei prezenţi astăzi aţi fost
răniţi, persecutaţi sau umiliţi de re-
gimul comunist. Ziua de 22 De-
cembrie consfinţeşte, de aseme-
nea, împlinirea idealului de drepta-
te şi libertate ale poporului român.
Suntem membri NATO , iar ţara
noastră face parte din marea fami-
lie europeană. Avem o sumă de
practici democratice deja încetă-
ţenite: libertatea de exprimare, cul-
tura civică sau dreptul de a ne vota
liderii. Cu toate ac es tea, avem
restanţe în multe domenii faţă de
ţările occidentale, decalaj pe care
doar împreună îl putem recupera.
În memoria c elor  doborâţi de
gloanţe în acele zile suntem datori
să-i respectăm cum se cuvine şi
prin ceea ce facem zi de zi, să do-
vedim că nu şi-au dat viaţa degea-
ba, să fim mândri de noi şi de felul
în care ne respectăm legile. Vreau
să vă spun că sunt foarte mândră
de faptul că m-am numărat printre
parlamentarii doljeni care au iniţiat
acel proiect de lege referitor la de-
clararea oraşului Craiova drept oraş
martir”, a spus Lia Olguţa Vasiles-
cu, primarul Craiovei.
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Din numărul total de şomeri
indemnizaţi de 4.828 persoa-
ne, 3.713 provin din muncă
şi 1.115 din rândul absolven-
ţilor.  Referitor  la struc tura
şomajului după mediul de re-
zidenţă s tatis tica ne arată că
cei mai mulţi şomeri provin
din mediul rural (20.868 per-
soane, aproximativ 79.2 %) şi
5.448 persoane provin din
mediul urban.

 „Şomerii fără s tudii şi c ei
cu nivel de instruire primar,
gimnazial ş i profesional au

Pagină realizată de MARGA BULUGEAN

La finele lui noiembrie,
Rata şomajului înregistrat la nivelul

judeţului Dolj a fost de 9.046%
La sfârş itul lunii noiembrie

2014, rata şomajului înregistrat la
nivelul judeţului Dolj a fost de
9.046% , corespunzătoare  unui
număr total de şomeri de 26.316
persoane, din care 10.761 femei.
Din totalul de şomeri   înregistraţi
la sfârşitul lunii noiembrie 2014,
un număr de 4.828 sunt şomeri
indemnizaţi şi 21.488 sunt şomeri
ne indemnizaţi. Din numărul de
şomeri neindemnizaţi, 5.226 per-
soane au primit adeverinţe pentru
venitul minim garantat  conform
Legii 416/2001 cu modificările la zi.

ponderea cea mai mare in nu-
mărul total de şomeri înregis-
traţi la nivelul AJOFM Dolj, în
luna noiembrie 2014 aceas ta
fiind de aprox. 82 % (21.577
persoane).Şomerii cu nivel de
instruire lic eal şi post-lic eal au
o pondere de aprox. 13.6 %
(3.590 persoane), iar  cei cu
studii univers itare au o ponde-
re de 4,4 % (1.149 persoane)”,
se precizează în comunicatul
de presă al AJOFM Dolj.

Din statistica pusă la dis-
poziţie de Agenţia Judeţeană

se observă c a c ei mai mulţi
şomeri sunt c ei cu vârsta cu-
prinsă între 40-49 ani( 7.636
persoane),  ur maţi de seg-
mentul de vârs tă 30-39 ani
(5.978 persoane).  Pe loc ul
următor se situează segmen-
tul de vârstă 50 - 55 ani (3.920
persoane), urmat de segmen-
tele de vârstă pes te 55 ani (
3.469 persoane) şi sub 25 ani
(3.426 persoane). Cei mai pu-
ţini şomeri sunt cei cu vârs ta
între 25-29 ani ( 1.887 per-
soane).

De-a lungul perioadei 2007-
2013, o serie de proiecte LLP au
fost derulate în domeniul antrepre-
norial.  B-Entrepreneur es te un
proiect implementat de 8 parteneri
din 7 ţăr i ale Uniunii Europene
(Spania, România, Irlanda, Austria,
Italia, Republica Cehă, Finlanda),
având drept obiectiv identificarea
şi evaluarea a 300 proiecte în do-
meniul antreprenorial în 27 de sta-
te membre ale Uniunii Europene,
diseminând aceste rezultate pentru

Proiectul B-Entrepreneur –
75 de proiecte selectate

În contextul crize i economico-financia-
re din Europa, găs irea unor metode adec-
vate  de  gestionare a acesteia devine  ne -
cesară. Comis ia Europeană a arătat în
repetate rânduri că soluţia constă în în-

curajarea spiritului antreprenorial ş i a
posibilităţii reale  de  a începe  o afacere .
Stimularea educaţie i antreprenoriale  re -
prezintă una din ce le  mai mari investiţii
pe  care  Europa o poate  realiza.

îmbunătăţirea practicilor antrepre-
noriale. La începutul acestei luni,
partenerii au avut cea de-a doua
întâlnire de lucru în Prerov (Re-
publica Cehă), unde au dicutat şi
au decis criteriile de selecţie a ce-
lor mai bune 75 de proiecte din cele
300 evaluate. În acest moment,
fiecare partener al proiectului adu-
nă cât mai multe informaţii de la
managerii celor 75 de proiec te,
pentru ca ulterior să poată derula
activitatea de întâlnire cu experţi

în domeniul antrerenorial, pentru
o analiză mai aprofundată.
Trei domenii

Astfel,  partenerii au selectat
cele 75 de proiecte din trei do-
menii : „Antreprenoriat în gru-
purile defav orizate: imigranţi,
persoane cu dizabilităţi, femei,
tine ri,  şom eri,  a bsolv en ţi” ;
„Cele mai bune practici în meto-
dologiile de training în domeniul
antreprenorial”  şi „Cele mai

bune practici în măsuri de susţi-
nere:  montorat, voluntariat, con-
siliere etc”. După ac eas tă selec-
ţie, se vor derula 5 întâlniri cu
experţi în domeniul antrerenorial
pentru a disc uta fiecare proiect
selec tat, împreună cu informaţii-
le obţinute prin completarea ches-

tionarelor de către managerii ce-
lor 75 de proiecte selec tate. Ast-
fel,  va fi s tabilit conţinutul biblio-
tecii on-line. Proiectul este finan-
ţat de Lifelong Learning Program-
me – 2013, Key Activity 4, Mul-
tilateral Projects  şi se va finaliza
la s fârşitul lunii decembrie 2015.

În lupta după confort, con-
structorii auto izolează din ce în
ce mai bine autoturismele, astfel
că, chiar dacă vorbim de maşini
de oraş, şoferii nu mai sunt con-
ştienţi de viteza reală şi de timpul
necesar pentru a opri în siguran-
ţă. În foarte multe autoturisme la
100 km/h impresia este de 50 km/
h.  În România, sunt foarte puţi-
ne şcoli de c ondus defensiv, iar
ac estea au un preţ de c irc a 700-
800 lei pentru 8 ore,  4 ore teorie
şi 4 practică. “Maşinile sunt mult
mai performante ş i mai puterni-
ce dec ât în trecut.  Tehnologia
auto este într-o evoluţie continuă.
Cred c ă es te recomandat pentru
fiecare viitor şofer să facă şi un
curs de pilotaj defens iv pentru că
va învăţa astfel multe lucruri ce

Piaţa auto,
în schimbare şi în 2015

Piaţa auto este într-o continuă
schimbare, constructorii de maşini
vin cu modele de serie din ce în ce
mai puternice, astfel că, indiferent

de marcă şi chiar dacă bugetul nu
depăşeşte 20.000 de euro, autotu-
rismele actuale necesită mai mult
decât o şcoală de şoferi.

îl vor ajuta enorm la circulaţie.
Din cauză că nu avem autostrăzi,
România are foarte multe acc i-
dente rutiere, iar aceste c ursuri
pot sc ădea numărul lor”, cons i-
deră pilotul de raliu Mihai Leu,
într-un comunicat de presă re-
mis redac ţiei.

Parteneriat cu
Auto Schunn

Poliţia Rutieră aduc ea în dis-
cuţie în 2009 câteva propuneri în
ceea c e priveşte modalitatea de a
obţine permisul de c onduc ere
auto, prec um introducerea cur-
surilor de conducere preventivă,
a probei de noapte ş i a poligonu-
lui. Poligonul a fost scos  după
1995 de la examinare la presiu-

nea instructorilor auto şi a apari-
ţiei unui număr foarte mare de
şc oli de şoferi. Mihai Leu,  prin-
c ipalul organizator  al Raliului
Aradului, a c ucerit titlul de cam-
pion naţional de raliuri în anul
2003. Pilotul a renunţat la pilotaj
în 2008, însă a rămas aproape de
lumea raliurilor  ca team-manager
sau organizator. Hunedoreanul nu
a renunţat la ideea de a c oncura
măcar la câte o etapă pe an. Mi-
hai Leu c onduce un Mercedes-
Benz Clasa E Coupe în cadrul
unui parteneriat cu Auto Schunn,
dealer  al mărcii germane pre-
mium în oraşele Westendorf ,
Germania,  precum şi în Româ-
nia, în oraşele Arad,  Deva, Sibiu,
Craiova şi Suceava.
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GEORGE POPESCU

22 decembrie 1989… Dimineaþã de
vreme, un cald neverosimil, înscris mi-
rabil în tonul zilelor de speranþã regãsite
dupã decenii de rãbdãtoare pacienþã. Cu
oboseala ultimelor nopþi nedormite, co-
nectat la undele radio pe apucate, elibe-
rate ºi ele de sindromul spaimei, ajung la
redacþia revistei „Ramuri”, cu certitudi-
nea cã asist la ultimele ceasuri ale lui
Ceauºescu. Ce-i drept, nu-i bãnuiam
sfârºitul nefiresc de crud ºi dincolo de
orice urmã a legalitãþii: un act odios ce
va marca viitorul imediat cu nedorite sus-
piciuni.

Nu ºtim nici azi, la un sfert de veac

O mãrturie…O mãrturie…O mãrturie…O mãrturie…O mãrturie…distanþã, dacã a fost revoluþie ori lovitu-
rã de stat. Cu siguranþã, a fost ºi una ºi
alta. ªi chiar mai mult decât atât. Pentru
cei, mulþi-puþini, convinºi cã, îmbrãcân-
du-ºi regimul în veºminte ceva mai uma-
ne, Ceauºescu ar fi putut supravieþui, le
sugerez doar un efort minim de imagina-
þie: cum ºi-ar fi putut conserva oare
„domnia”, fatalmente autoritarã, despo-
ticã, în contextul unei lumi teribil de flui-
de. Cu noile media iniþiind o adevãratã
mutaþie antropologicã (fiindcã e un so-
fism a spune cã generaþiile internaute ºi-
au radicalizat identitatea în raport cu cea
a pãrinþilor lor), e imposibil ºi de imagi-

nat astãzi rezistenþa unei societãþi claus-
trate într-un sistem autoreferenþial).

Sigur cã subiectul uman, de la anticii
înþelepþii chinezi trecând prin grecii lui Pla-
ton ºi medieviºtii Sf. Augustin, prin uma-
niºtii florentini ori comunarzii post-nape-
leonieni, a fost ºi a rãmas în cãutarea unei
„noi ordini”. La fel de sigur e ºi cã, pânã
ca viziunile lor axiomatice sã prindã via-
þã, lideri ai marilor puteri proiectau ei, cu
mai multã ºansã, noi…  lumi.

ªi ca întotdeauna, în numele schimbã-
rii, în cadrul cãreia invocarea libertãþii, a
democraþiei ºi a statului de drept a func-
þionat ca unic slogan câºtigãtor. Apoi, cer-
cul se închide, ºoptit ori zgomotos, sub
girul dezolãrii reînviate sub biciul deza-
mãgirilor nesfârºite. Schimbarea s-a pro-
dus, însã existenþa îºi urmeazã implaca-
bilul sãu parcurs într-un orizont al aº-
teptãrilor înºelate.

Apoi, ca în parabola înscrisã genial de
Arghezi într-un poem de pe la sfârºitul
anilor treizeci, acelaºi subiect uman ce
pornise falnic la o vânãtoare de destin,
întors acasã, la vatrã, contemplã curge-
rea nisipului din palme, rãpus de incle-
menta interogaþie a lui Dumnezeu: Ce-ai
cãutat, tu, neghiobule, atât de departe
când tot ceea ce îþi trebuia se afla aici, în
ogradã ºi în vatrã?...

Libertatea rãmâne fãrã îndoialã idealul
cel mai de preþ al fiinþei umane. ªi meritã
orice sacrificiu. Ea este însã un fel de con-

tract tacit, dar nu mai puþin profund ºi res-
ponsabil, prin care investim într-un Viitor
preponderent utopic. ªi atât. Nu totdeau-
na, nu mereu lumea e aºa cum… suntem.
E mereu altfel. Sau altceva, altcumva. Nu
mereu cum ne-o dorim. Ori cum ne-o ima-
ginãm. E aºa cum este ºi, mai ales, cum
devine printr-un tainic proces de trans-
formare continuã pe care nicio entitate
misterioasã nu-l controleazã dar în care
intervin, din când în când, aleatoriu ori prin
imixtiuni de forþã, niºte pretinºi demiurgi
ai Istoriei; ºi ei viitoare, sigure, victime
ale elanurilor utopice.

Da, mãrturisesc, cu exact douãzeci ºi
cinci de ani în urmã, în dimineaþa învã-
luitã de un neverosimil cald însorit, am
trãit, cu o intensitate istoricã, acele ore
astrale ale unei cãderi, în afarã, ºi ale unei
regãsiri în intimitatea în care resemnarea
pãrea infinitã. Au murit semeni, tineri în
Craiova ºi în alte oraºe, ºi n-am aflat nici
pânã acum „proprietatea” ºi „proprieta-
rii” gloanþelor ce i-au rãpus, dupã cum
nu ne-am decis nici pentru identitatea
acelei neaºteptate schimbãri. Revoluþie ori
loviturã de stat, ce-o fi fost, evenimentul
a marcat un hotar, nu doar între douã sis-
teme, ci între douã lumi pornite grãbit ºi
imprevizibil pe un fãgaº cu un mai acut
simþãmânt al înþelegerii, dar cu derapaje
mai tulburãtoare ca în trecut, aºa cum
vestesc, de prin colþurile Terrei, gurile de
foc ale unor conflicte fãrã de capãt.
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La Filarmonica „Oltenia” are loc astă-seară, începând
cu ora 19.00, un recital de pian susţinut de tânărul Mihai
Diaconescu. Evenimentul are scop caritabil, fondurile
rezultate din vânzarea biletelor, ca şi a lucrărilor de gra-
fică prezentate în cadrul unei expoziţii a artistului Lucian
Irimescu, urmând să fie folosite pentru sprijinirea copii-
lor cu deficienţe de vedere. În acelaşi scop şi cu acelaşi
prilej, al recitalului de astă-seară, pot fi făcute şi sponso-
rizări ori donaţii. Programul include creaţii de Johann
Sebastian Bach – Coral din Cantata nr. 147 (aranjament
pentru pian de Myra Hess); Ludwig van Beethoven –
Sonata în Mi bemol major, op. 7, nr. 4; Frederic Chopin
– Nocturna în Si bemol minor, op. 9, nr. 1, Polonaise-
Fantaisie în La bemol major, op. 61; Serghei Rahmani-
nov – Preludiul în Si minor, op. 32, nr. 10, Preludiul în Sol major, op. 32, nr.  5, Preludiul în
Sol diez minor, op. 32, nr. 12, Preludiul în Sol minor, op. 23, nr. 5. Preţurile biletelor: 10 lei şi,
pentru elevi, studenţi, pensionari, 5 lei.

Recital de pian cu scop caritabil susţinut
de Mihai Diaconescu

Prezidat de conf. univ. dr. Ga-
briel Coşoveanu, juriul care a
decis cine merită să fie răsplătit cu
un premiu pentru activitatea lite-
rară din 2013 i-a avut în compo-
nenţă pe Gabriela Gheorghişor,
Nicolae Pârvulescu, Ileana Ro-
man şi Ioan Lascu. «Deliberarea
a fost anevoioasă şi destul de dură,
întruc ât la filiala noas tră şi în
această zonă a ţării sunt mulţi cre-
atori, mulţi oameni cu orgolii, cu
vanităţi, iar numărul de scriitori se
înmulţeşte… Şi atunci a delibera e
un lucru cu două semne contrarii
– un plus şi un minus: orice pal-
mares e adevărat prin ce propune
şi poate fi fals prin ceea ce omite.
(…) Noi credem că aceste ierarhii
sunt obiective şi în ultimii zece ani,
cel puţin, dezbaterile au fost aprinse
pentru a stabili premiile. Dar până
la urmă cei mai buni au c âş ti-
gat…», a subliniat, în cadrul festi-
vităţii de ieri, Gabriel Coşoveanu.
Nicolae Panea:  „Văd că e
profitabil să scrii antropologie
frumoasă: iei premiu!”

Primul dintre Premiile „Cartea
Anului” pe anul 2013 a fost în-
mânat prof. univ.  dr. Nicolae
Panea, decanul Facultăţii de Li-
tere a Universităţii din Craiova,
pentru volumul „Oraşul subtil”,

La Galeria „Vollard” a Casei de Cultură
„Traian Demetrescu” s-a deschis, în urmă cu
câteva zile, Salonul de iarnă al artiştilor Cena-
clului de Arte Vizuale „Seniori Art” (curator:
Mariana Montegaza). Îşi prezintă lucrările
artiştii Lia Gaşpar, Bebică Ghiţă, Florin Gră-
dinaru, Ionuţ Cătălin Piciu, Nicolae Pîrvules-
cu, Gabriela Rădulescu, Gabriela Militaru Cis-
maru, Daniel Militaru Cismaru, Benone Mo-
goşanu, Mariana Montegaza, Nela Sălcianu
şi Diana Vlădianu Irimescu. Vernisajul a fost
însoţit de un moment muzical susţinut de
Emilia Ispas, artist vocal, şi de colindele co-
piilor de la Cercul de Pictură „Junior Art”. Pe parcursul anului 2014, Cenaclul „Seniori Art”,
în colaborare cu Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, au organizat 40 de expoziţii la
Galeria „Vollard” şi în Salonul Medieval ale instituţiei, ca şi în alte spaţii expoziţionale.

Salonul de iarnă al artiştilor Cercului
de Arte Vizuale „Seniori Art”

Continuând tradiţia ultimilor ani, Filiala Cra-
iova a Uniunii Scriitorilor din România a decer-
nat, ieri, într-un cadru festiv, premiile pentru cele
mai bune cărţi publicate în decursul anului tre-
cut şi pentru ce i mai reprezentativi creatori,
membri ai acestei organizaţii locale. Evenimen-
tul s-a desfăşurat în sala de conferinţe a Muzeu-
lui Olteniei şi a prilejuit înmânarea a trei dis-

tincţii: Premiul „Cartea Anului” – obţinut de an-
tropologul Nicolae Panea şi de scriitorul Traian
Dobrinescu, şi Premiul „Opera Omnia”, câştigat
de profesorul Marian Barbu. Festivitatea s-a în-
cheiat cu un microrecital susţinut de violonistul
Geo Fabian şi de chitaristul Răzvan Nicolae, ti-
neri muzicieni craioveni care îşi desfăşoară acti-
vitatea la instituţii de profil ale urbei.

Potrivit Statutului, Uniunea Scriitorilor din România este o aso-
ciaţie profesională de creatori literari, nonguvernamentală, consti-
tuită în scopul de a apăra interesele de breaslă, economice, sociale şi
morale ale membrilor ei şi de a-i reprezenta în raporturile cu auto-
rităţile, cu alte asociaţii de creatori, cu persoane juridice şi fizice din
ţară şi din străinătate. Filiala Craiova are, în prezent, 120 de membri.

apărut la Editura Enciclopedica
din Bucureşti. În urmă c u mai
bine de un dec eniu,  îi apărea lu-
crarea „Zeii de asfalt” (Editura
„Cartea Româneasc ă”,  2001),
autorul propunând clar, c a temă
principală de reflecţie în câmpul
ştiinţelor antropo-etnologic e de
la noi,  etnologia urbană, oferind
prin c hiar  c artea sa un prim
exemplu de subiecte pe seama
c ărora aceasta ar putea să se
cons truiasc ă.

«„Oraşul subtil” este un eseu
antropologic.  (…) Dacă prima
parte a studiului este una teoreti-
că ş i un pic  mai greu digerabilă
de c ei ce nu sunt specialişti, par-
tea a doua, în care Nicolae Panea
ne introduc e în realitatea subtilă a
oraşului, este foarte literară. Frag-
mente întregi din această carte par
rupte dintr-o proză ficţională. Şi
aici cred că este marele merit al
lui Nicolae Panea, pentru că, până
la urmă, limitele acestea în antro-
pologia subtilităţii sunt limitele per-
cepţiei, culturii, imaginaţiei şi lim-
bajului antropologului», a subliniat
Gabriela Gheorghişor.

Nicolae Panea s -a dec larat
„într-o s ituaţia paradoxală”: „Toa-
tă viaţa am vrut să fac antropolo-
gie bună, dar  mi-a ieşit o antro-
pologie frumoasă. Antropologia
bună nu ştiu dacă m-a făcut unul

dintre cei mai cunosc uţi antropo-
logi din lume, dar văd c ă e profi-
tabil să scrii antropologie frumoa-
să: iei premiu!”.
Traian Dobrinescu, premiat
pentru un roman despre
comunism şi ravagiile lui

Celălalt Prem iu „Cartea Anu-
lui” a fost acordat scriitorului
Traian Dobrinescu, pentru roma-
nul intitulat „Cei morţi înainte de
moarte”, apărut anul trecut la Edi-
tura craioveană „Aius”. «Cei mai
mulţi îl cunoaşteţi prin activitatea
sa de parlamentar. Însă noi aici
suntem sub alt „acoperiş”, pen-
tru că Traian Dobrinesc u” este
membru al filialei noastre a Uniu-
nii Scriitorilor», a precizat Gabriel
Coşoveanu, adăugând că romanul
publicat de acesta „mi se pare re-
marc abil din mai multe puncte de
vedere”. „Este o ficţiune, dar  una
cu ingrediente ter ibil de serioase.
Este un roman despre comunism,
despre ravagiile lui,  despre ce a
lăsat el şi despre ac ele ruine pe
care s-a c onstruit şi încă se con-
struieşte o democraţie româneas-
că autentică. (…) O carte despre
vieţi iros ite, vieţi pierdute care
puteau fi altfel dacă nu interve-
nea pegra comunistă”, a apreciat
Gabriel Coşoveanu cu prilejul în-
mânării premiului.

Prof. dr. Marian Barbu: Premiul
„Opera Omnia” la 75 de ani de
viaţă şi peste 50 de activitate

Prof. dr. Marian Barbu, c u-
noscut şi apreciat scriitor, critic şi
istoric literar, a fost cel căruia i-a
revenit Premiul „Opera Omnia”,
activitatea fiindu-i elogiată de edi-
torul Jean Băileşteanu. Marian Bar-
bu s-a născ ut la 29 septembrie
1939, în comuna doljeană Şimni-
cu de Sus. A absolvit cursurile Fa-
cultăţii de Filologie a Universităţii
din capitală (promoţia 1964), unde
a obţinut, apoi, doctoratul. „Sem-

nul de maturitate al criticii literare
pe care preşedintele juriului l-a
apreciat se datorează spiritului cri-
tic al şcolii de la Bucureşti”, a subli-
niat „profesorul profesorilor” –
după cum l-a numit Gabriel Coşo-
veanu –, referindu-se la activitatea
sa. Marian Barbu a debutat în pre-
sa scrisă în 1958, în presa literară
– cinci ani mai târziu, iar editorial –
în 1979, cu ciclul de poezii „Sep-
tembrie, fată tătară”, în volumul
„Caietului debutanţilor” (Editura
„Albatros”, Bucureşti). În anul 2005
i s-a conferit titlul de Cetăţean de
Onoare al municipiului Craiova.
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Jurnalistul german Juergen Todenhoefer a
avut „privilegiul” de a avea acces în zona ocu-
patã de gruparea teroristã Stat Islamic (SI) ºi a
relatat, în exclusivitate pentru CNN, ce a des-
coperit în interiorul „califatului” ce se întinde
în Irak ºi Siria. Jurnalistul a vizitat oraºe pre-
cum Raqqa ºi Deir Ezzor, în Siria, ºi Mosul, al

Nu vã îmbrãcaþi neglijent
atunci când cãlãtoriþi cu un paºa-
port diplomatic ºi nu plãtiþi cu bani
cash un bilet de avion numai dus,
sunt numai douã dintre instrucþi-
unile pe care CIA le dã spionilor
sãi pentru a nu stârni suspiciuni
la punctele de frontierã,
conform unor documente
secrete publicate duminicã
de site-ul Wikileaks, con-
semneazã AFP. Respectivele
documente au clasificarea
NOFORM, ceea ce în-
seamnã cã, pe lângã servi-
ciile americane, la ele pot
avea acces numai serviciile
secrete partenere din þãrile
aliate. Într-unul dintre tex-
tele publicate se dã exem-
plul real al unui agent ame-
rican ce a fost supus unui

Rusia, al doilea mare exporta-
tor de petrol la nivel global, ia în
calcul reducerea producþiei de pe-
trol anul viitor, pe fondul dificul-
tãþilor economice, a declarat Ale-
xander Novak, ministrul Energiei
în guvernul de la Moscova, rela-
teazã Sputnik News. „Pentru 2015,
producþia de petrol este estimatã la
525 de milioane de tone. În gene-
ral, ministerul nu exclude riscul ca,
în situaþia economicã actualã, vo-
lumul producþiei sã fie redus”, a afir-
mat Novak. De asemenea, acesta a
fãcut referire ºi la sancþiunile im-
puse Rusiei de cãtre Uniunea Eu-
ropeanã ºi Statele Unite, subliniind
cã se aflã în cãutarea de noi par-
tneri pentru continuarea proiecte-
lor de explorare. „Acum, cã par-
tenerii noºtri strãini renunþã la pro-

Dezvãluiri din interiorul grupãrii SI: „Sunt multDezvãluiri din interiorul grupãrii SI: „Sunt multDezvãluiri din interiorul grupãrii SI: „Sunt multDezvãluiri din interiorul grupãrii SI: „Sunt multDezvãluiri din interiorul grupãrii SI: „Sunt mult
mai puternici ºi mai periculoºi decât se crede”mai puternici ºi mai periculoºi decât se crede”mai puternici ºi mai periculoºi decât se crede”mai puternici ºi mai periculoºi decât se crede”mai puternici ºi mai periculoºi decât se crede”

doilea cel mai important oraº irakian, cucerit
de jihadiºti în iunie, la începutul ofensivei care
a condus la acapararea de cãtre organizaþia ex-
tremistã sunnitã a unor sectoare importante din
Irak, informeazã CNN. Todenhoefer a putut
chiar sã viziteze moscheea unde liderul SI, Abu
Bakr al-Bagdadi, a þinut unicul sãu discurs pu-

blic. Potrivit jurnalistului, în Mosul „existã
un ciudat simþ al normalitãþii”. „130.000
de creºtini au fost alungaþi din oraº, co-
munitatea ºiitã a fugit, mulþi oameni au
fost uciºi, însã oraºul funcþioneazã, iar
oamenii chiar se bucurã de stabilitatea pe
care le-o oferã gruparea teroristã. Totuºi,
existã ºi mulþi care se tem, deoarece pe-
depsele aplicate celor care nu respectã
regulile Statului Islamic sunt foarte as-
pre”, a declarat autorul german. Liderii
SI susþin cã au reuºit sã cucereascã ora-
ºul Mosul cu doar 300 de oameni, deºi
forþele irakiene se ridicau la 20.000: „Am
cucerit oraºul în patru zile. Nu am atacat
cu toþi oamenii odatã. I-am lovit în pri-
mele linii doar cu atacuri sinucigaºe. Cei
rãmaºi au fugit foarte repede. Noi lup-
tãm pentru Allah, ei luptã pentru bani ºi
în alte lucruri în care nu cred”. Potrivit

lui Juergen Todenhoefer, SI are dimensiuni mai
mari decât Marea Britanie ºi acesta a fost uimit
de entuziasmul cu care este susþinut de jiha-
diºti. „Când am stat la baza lor de recrutare, în
fiecari zi veneau 50 de noi luptãtori. ªi nu ne
venea sã credem când le vedeam strãlucirea din
priviri. Se simþeau ca ºi cum ar fi ajuns pe Tã-
râmul Fãgãduinþei, ca ºi cum ar fi luptat pentru
ceva în care credeau cu adevãrat. Aceºtia nu
sunt oameni proºti. Unul dintre cei pe care i-
am cunoscut tocmai terminase Facultatea de
drept, primise multe oferte de lucru, însã le-a
refuzat pentru a veni sã se lupte... Am cunos-
cut luptãtori din Europa ºi din Statele Unite”, a
dezvãluit germanul. Todenhofer mai afirmã cã
numãrul luptãtorilor islamici este de circa 5.000
în Mosul, fiind extrem de rãspândiþi. Concluzia
îngrijorãtoare la care a ajuns jurnalistul german
este cã gruparea teroristã este mult mai pericu-
loasã decât crede Occidentul. „Ei cred în ceea
ce fac ºi se pregãtesc pentru cea mai amplã
campanie de curãþare religioasã care a fost plã-
nuitã vreodatã în istorie. Luptãtorii islamici cred
cã toate religiile care sunt de acord cu demo-
craþia trebuie sã moarã ºi cã toþi cei care nu
cred în interpretarea datã Coranului trebuie
uciºi”, mai spune Juergen Todenhoefer.

Rusia ar putea reduce producþia de petrol anul
viitor, din cauza dificultãþilor economice

Pakistanul ar urma sã execute
500 de condamnaþi la moarte

Pakistanul prevede executarea a
500 de condamnaþi la moarte în
urmãtoarele sãptãmâni, a indicat,
ieri, Ministerul pakistanez de
Interne, la câteva zile dupã
masacrarea de cãtre un comando
taliban a 149 de persoane, dintre
care 133 de elevi, la Peshawar,
relateazã PFP. A doua zi dupã
atac, care a ºocat þara, Islamaba-
dul a anunþat reluarea executãrii
sentinþelor de condamnare la
moarte, suspendatã din 2008,
pentru cazurile de terorism. ªase
persoane condamnate la moarte de
cãtre tribunale antiteroriste au fost
executate de atunci, cu aprobarea
aparentã a unei largi pãrþi a
opiniei publice. „Ministerul de
Interne a finalizat lista cu 500 de
condamnaþi care au epuizat toate
recursurile posibile. Cererile lor de
graþiere au fost respinse de cãtre
preºedinte ºi vor fi executaþi în
urmãtoarele sãptãmâni”, au
declarat pentru AFP mai mulþi
responsabili ai ministerului.
Aproape 8.000 de condamnaþi la
moarte se aflã în prezent în
închisorile din Pakistan, þarã cu o
populaþie de 200 milioane de
locuitori.

Spania: Infanta Cristina, trimisã
în faþa unui tribunal

Infanta Cristina a Spaniei,
sora regelui Felipe al VI-lea, este
trimisã în faþa justiþiei pentru
infracþiuni de naturã fiscalã, o
premierã în istoria familiei
regale, a anunþat, ieri, tribunalul
din Palma de Mallorca, în
Insulele Baleare, unde a fost
instrumentat dosarul Noos,
relateazã AFP. Infanta Cristina
de Bourbon, în vârstã de 49 de
ani, este acuzatã împreunã cu
soþul ei, Inaki Urdangarin, dupã
patru ani de la deschiderea
anchetei care a zguduit monarhia
spaniolã, în legãturã cu deturnãri
de fonduri la o societate nonpro-
fit - Noos - prezidatã de cãtre
Urdangarin. În total, 17 persoane
compar în faþa justiþiei. „Judecã-
torul de instrucþie numãrul trei
din Palma a dispus astãzi (luni)
deschiderea unui proces în cazul
Palma Arena. Prin ordonanþa sa,
el trimite 17 persoane, inclusiv pe
infanta Cristina” în instanþã,
anunþã, într-un comunicat,
tribunalul superior din Baleare.
Judecãtorul însãrcinat cu dosarul,
Jose Castro, considerã cã infanta,
care este al doilea copil al
cuplului regal Juan Carlos ºi
Sofia de Spania, a colaborat cu
soþul ei în douã delicte de ordin
fiscal. Pânã în prezent, nici un
membru al familiei regale nu a
fost nevoit vreodatã sã comparã
în faþa justiþiei. Anchetând
finanþarea velodromului din
Palma de Mallorca, judecãtorul
a descoperit contracte suspecte
încheiate între Noos ºi regiuni din
Baleare ºi Valencia, pentru
organizarea unor conferinþe pe
teme de sport. Aceste conferinþe
ar fi condus la emiterea unor
facturi false, prin firme paravan,
ca Aizoon, deþinutã pe jumãtate
de cãtre Cristina ºi soþul ei.

iectele din Rusia împotriva dorin-
þei lor, din cauza sancþiunilor, tre-
buie sã rezolvãm douã probleme
simultan: sã gãsim noi parteneri
pentru explorarea câmpurilor ºi sã
înlocuim tehnologia”, a declarat
ministrul. Novak a menþionat cã
mai multe companii din China ºi
India ºi-au manifestat deja intere-
sul pentru a coopera cu Rusia pen-
tru dezvoltarea unor proiecte de
explorare pe teritoriul Rusiei. Sanc-
þiunile impuse Moscovei în urma
anexãrii peninsulei Crimeea, în luna
martie, ºi a conflictelor din Ucrai-
na, vizeazã ºi sectorul energetic,
prin restricþii asupra exporturilor
din SUA ºi þãrile UE cãtre Rusia a
tehnologiilor legate de explorarea
petrolului din Oceanul Arctic ºi a
petrolului de ºist. Preþul petrolu-

lui a scãzut cu aproximativ 50%
de la jumãtatea lunii iunie, din ca-
uza ofertei abundente, a aprecie-

Wikileaks: „Învãþãturile” CIA cãtre agenþii sãi
control amãnunþit într-un aero-
port din Europa. Acesta avea asu-
pra sa un paºaport diplomatic, dar
þinuta sa vestimentarã era necon-
formã cu statutul sugerat de res-
pectivul document, fapt care a dat
de bãnuit. Bagajele sale au fost

verificate pe aeroport ºi în ele s-
au descoperit urme de explozivi.
În pofida interogatoriului sever la
care a fost supus, agentul nu s-a
deconspirat ºi a fost lãsat sã-ºi
continue cãlãtoria dupã ce a spus
cã se ocupã de combaterea tero-

rismului, fapt care to-
tuºi pare bizar pentru
cei de la Wikileaks,
care noteazã cã, indi-
ferent de situaþie, o
persoanã în bagajele
cãreia se gãsesc urme
de explozivi nu este
de obicei lãsatã sã ple-
ce. „O acoperire co-
erentã, bine învãþatã
ºi plauzibilã este im-
portantã pentru a evi-
ta controalele amã-
nunþite ºi chiar obli-

gatorie pentru a supravieþui”,
explicã CIA agenþilor sãi. Într-
unul din documentele ce pot fi
consultate la adresa https://wiki-
leaks.org/cia-travel/, CIA îºi ma-
nifestã îngrijorarea cã introduce-
rea controalelor biometrice pen-
tru deþinãtorii de paºapoarte ame-
ricane sporeºte pericolul ca spio-
nii ce cãlãtoresc cu documente
false sã fie descoperiþi. Odatã cu
publicarea acestor ghiduri, fon-
datorul Wikileaks a declarat cã
„în timpul Administraþiei Bush,
CIA a efectuat rãpiri în mai mul-
te state europene, inclusiv în Ita-
lia ºi Suedia, iar aceste documente
aratã cã ºi acum, în timpul Admi-
nistraþiei Obama, CIA încearcã sã
se infiltreze în interiorul Uniunii
Europene, pentru a conduce ope-
raþiuni clandestine”.

rii dolarului ºi a reducerii cererii,
determinate de încetinirea creºte-
rii economiei mondiale.
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METEO

Parþial
înnoratmarþi, 23 decembrie - max: 10°C - min: 4°C

$
1 EURO ...........................4,4674 ............ 4,4674
1 lirã sterlinã................................5,6895....................56895

1 dolar SUA.......................3,6433........36433
1 g AUR (preþ în lei)........140,0506.....1400506

Cursul pieþei valutare din 23 decembrie 2014 - anunþat de BNR
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Wolverine

Se difuzeazã la HBO, ora 21:25

Bazat pe o popularã mini-serie de
benzi desenate scrisã de Chris Clare-
mont ºi Frank Miller, filmul îl aratã pe
Wolverine, cel mai cunoscut ºi iubit
personaj din universul X-Men, ajun-
gând în Japonia zilelor noastre.

Mediul nefamiliar îl va arunca într-un
conflict cu unul dintre cei mai celebri
antagoniºti ai sãi ºi-i va schimba viaþa
o datã pentru totdeauna. Vulnerabil
pentru prima oarã în viaþã ºi împins la
limita forþelor sale fizice ºi psihice,
Wolverine va trebui sã înfrunte nu
doar imbatabilul oþel al sãbiilor de
samurai, ci ºi zbuciumul interior
provocat de propria imortalitate...

De Crãciun
cu Beethoven

Se difuzeazã la Antena 1,
ora 22:30

Iarna este sezonul preferat al St.
Bernad-ului Beethoven.

Când elf-ul Henry fuge cu sania ºi cu
sacul magic plin de jucãrii al lui Moº
Crãciun, Beethoven ºi amicul sãu
adolescent Mason, luptã împreunã
pentru a aduce înapoi jucãriile lui Moº
Crãciun ºi, într-un cuvânt, pentru a
salva Crãciunul, pentru copiii de
pretutindeni!

Regia: John Putch

Cu: Kyle Massey, Munro Chambers, Kim
Rhodes

Bãrbatul ideal

Se difuzeazã la PRO Tv, ora  23:05

Cand Ah Bu, o fatã dintr-un oraºel de
pescari din Taiwan, gãseºte o sticlã ce
conþinea un mesaj romantic, ea pleacã la
Hong Kong sã-l gãseascã pe Fãt Frumos.

Însã Albert se dovedeºte a fi homose-
xual.

Dar nu e totul pierdut când Ah Bu îl
cunoaºte pe îndrãznetul Chi Wu.

Între timp, prietenul lui Ah Bu din Taiwan
vine s-o caute ºi s-o ducã înapoi acasã.

 Ah Bu a plecat sã gãseascã aventura ºi
ºi-a gãsit perechea.

MARÞI - 23 decembrie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Andografia zilei
09:00 Dosar România
10:00 Exclusiv în România
10:50 Teleshopping
11:30 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
12:20 DUPÃ 25 DE ANI
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Maghiara de pe unu
16:55 DUPÃ 25 DE ANI
17:10 Seara asta-i pentru voi
18:35 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:10 Vorbeºte liber!
22:50 A fost sau n-a fost?
2006, Romania, Comedie,

Dramã
00:25 Destine frânte
2006, SUA, Dramã, Thriller
02:00 Andografia zilei
02:05 Împotriva sorþii
2008, Coreea de Sud, Acþiune,

Dramã, Romantic, Dragoste
03:10 Telejurnal
04:00 Sport
04:20 Zestrea românilor

TVR 1

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Istorii încalcite
08:30 Credinþã ºi celebritate
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate zilele
11:10 Spitalul special
12:50 Cartea cea de toate zilele
13:00 Bon anniversaire,

Monsieur Chopin
14:00 Rezistenþa prin culturã
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
17:55 Dupã 25 de ani. Dreptul

la memorie
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Naturã ºi aventurã
20:10 D'ale lu' Miticã
21:00 Destine ca-n filme
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Drumul lui Leºe
00:10 Comoara pierdutã-

Mãnãstirea Vãcãreºti
01:10 Jurnal de front
01:35 Rezistenþa prin culturã
02:00 Bon anniversaire,

Monsieur Chopin
03:00 Naturã ºi aventurã

TVR 2

07:35 Olive Kitteridge
09:40 Liceul muzical: Anul

absolvirii
11:30 Cronicile din Narnia -

Leul, Vrãjitoarea ºi Dulapul
13:45 Concursul de frumuseþe
15:05 7 centimetri
16:35 Regii verii
18:10 Filme ºi vedete
18:40 Scooby Doo! Masca

ºoimului albastru
20:00 Crãciun fericit
21:25 Wolverine
23:30 Ray Donovan
02:05 Angélique

HBO

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

Comedie, Romantic, Dragoste
01:00 Masterchef (R)
03:00 ªtirile Pro Tv (R)
04:00 România, te iubesc! (R)
05:00 Dãdaca (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

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

07:30 Bucãtãria iadului
09:00 A fost odatã Curly
10:30 Aventurile lui Jackie Chan

(R)
11:00 Aventurile lui Jackie Chan
11:30 Francois Villon, poetul

vagabond (R)
13:15 La Mãruþã (R)
14:45 Francois Villon, poetul

vagabond
17:00 La bloc (R)
18:00 Seinfeld (R)
19:00 La bloc
20:00 Spitalul de demenþã
21:00 Seinfeld
22:00 Lucy ºi Joe
23:45 Spitalul de demenþã (R)
00:45 Love Ranch
02:30 Teen Mom

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
11:00 Teleshopping
11:20 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Câinii zãpezii
2002, SUA, Comedie
22:30 De Crãciun cu Beethoven
2011, SUA, Comedie, Fantastic
00:30 O intrigã perfectã
1991, SUA, Thriller
02:15 Omul zãpezilor
1984, SUA, Dramã, SF
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Cei 7 ani de acasã (R)
10:00 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Iosif (R)
1995, Italia, SUA, Germania,

Aventuri, Dramã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
22:30 Iosif
1995, Italia, SUA, Germania,

Aventuri, Dramã
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
03:45 Cei 7 ani de acasã (R)
05:00 Te vreau lângã mine (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Mondenii (R)
07:30 Magia zapezii (R)
2005, SUA, Dramã, Familie
09:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
10:45 Teleshopping
11:15 Cireaºa de pe tort (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Râzi ºi câºtigi (R)
13:30 Teleshopping
14:00 ªtirile Times New Roman

(R)
14:30 Adio, dar rãmân cu tine

(R)
2004, SUA, Comedie
16:30 Focus
17:00 Walker, poliþist texan
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Secretele magiei
20:30 Dosarele DNA
21:30 Epic Show (R)
22:30 Mondenii
2006, România, Comedie
23:00 Cum stã treaba cu ai mei
2005, SUA, Comedie
01:00 Dosarele DNA (R)
02:00 Epic Show (R)
03:00 Walker, poliþist texan (R)
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
04:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:00 Secretele magiei (R)
06:00 Râzi ºi câºtigi (R)
06:30 Teleshopping

09:30 Promotor
10:00 ªtiri Sport.ro
10:55 Sete de crapi
11:00 Marea Þãcãnealã
11:55 Sete de crapi
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Fotbal: Rezumate sferturi

de finalã Cupa României
Timiºoreana

13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Stelele Local Kombat:

Catinas vs Ciobanu
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Dinastia Campionilor
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Sete de crapi
18:45 Spãrgãtorii de râs
19:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Sete de crapi
21:15 România face legea!:

Local Kombat Superstars: Andrei
Stoica

22:00 Punk'd
23:00 Wrestling RAW
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Ionele GheorIonele GheorIonele GheorIonele GheorIonele Gheorggggghe.Vă doresc săhe.Vă doresc săhe.Vă doresc săhe.Vă doresc săhe.Vă doresc să

întâmpinaţi Sărbătorile de Iarnăîntâmpinaţi Sărbătorile de Iarnăîntâmpinaţi Sărbătorile de Iarnăîntâmpinaţi Sărbătorile de Iarnăîntâmpinaţi Sărbătorile de Iarnă
cu multe bucurii şi împliniri!cu multe bucurii şi împliniri!cu multe bucurii şi împliniri!cu multe bucurii şi împliniri!cu multe bucurii şi împliniri!

LA MULLA MULLA MULLA MULLA MULŢI ANI!ŢI ANI!ŢI ANI!ŢI ANI!ŢI ANI!

PrimarPrimarPrimarPrimarPrimarul Orul Orul Orul Orul Oraºuluiaºuluiaºuluiaºuluiaºului
Segarcea, inginerSegarcea, inginerSegarcea, inginerSegarcea, inginerSegarcea, inginer
Popa Nicolae,Popa Nicolae,Popa Nicolae,Popa Nicolae,Popa Nicolae,
în preajma Sãrbãtoriiîn preajma Sãrbãtoriiîn preajma Sãrbãtoriiîn preajma Sãrbãtoriiîn preajma Sãrbãtorii
Crãciunului este alãturiCrãciunului este alãturiCrãciunului este alãturiCrãciunului este alãturiCrãciunului este alãturi
de toþi cetãþenii cu un gândde toþi cetãþenii cu un gândde toþi cetãþenii cu un gândde toþi cetãþenii cu un gândde toþi cetãþenii cu un gând
curat ºi cu cele mai calde urãricurat ºi cu cele mai calde urãricurat ºi cu cele mai calde urãricurat ºi cu cele mai calde urãricurat ºi cu cele mai calde urãri
de sãnãtate, belºug ºi prosperi-de sãnãtate, belºug ºi prosperi-de sãnãtate, belºug ºi prosperi-de sãnãtate, belºug ºi prosperi-de sãnãtate, belºug ºi prosperi-
tate. Le doresc sã se bucuretate. Le doresc sã se bucuretate. Le doresc sã se bucuretate. Le doresc sã se bucuretate. Le doresc sã se bucure
de Sfânta Sãrbãtoare alãturide Sfânta Sãrbãtoare alãturide Sfânta Sãrbãtoare alãturide Sfânta Sãrbãtoare alãturide Sfânta Sãrbãtoare alãturi
de fde fde fde fde familiile dumnealoramiliile dumnealoramiliile dumnealoramiliile dumnealoramiliile dumnealor,,,,, casele casele casele casele casele
sã le fie calde ºi îmbelºugate,sã le fie calde ºi îmbelºugate,sã le fie calde ºi îmbelºugate,sã le fie calde ºi îmbelºugate,sã le fie calde ºi îmbelºugate,
în inimi sã poarîn inimi sã poarîn inimi sã poarîn inimi sã poarîn inimi sã poarte sperte sperte sperte sperte speranþe ºi izbândã!anþe ºi izbândã!anþe ºi izbândã!anþe ºi izbândã!anþe ºi izbândã!

LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!

Mireasma
cetinei

de brad
ºi colindele strãvechi
sã împãrtãºeascã

bucuria tuturor locuitorilor
oraºului Filiaºi, aducându-le din partea

primarului Nicolae Stãncioi multã,
multã sãnãtate, bucurii ºi împliniri

alãturi de cei dragi! CRÃCIUN FERICIT!

Primarul Comunei Maglavit, Ion Dinu,
ureazã multã sãnãtate, prosperitate,

bucurii ºi putere de muncã tuturor locuito-
rilor comunei Maglavit. Fie ca Noul An
sã ne gãseascã pe toþi la fel de înþelepþi,

puternici ºi solidari faþã de cei care ne sunt
alãturi ºi care se bazeazã pe noi!

SÃRBÃTORI  FERICITE ªI UN AN NOU
CU ÎMPLINIRI!  ”LA MULÞI ANI!”

Mireasma cetinei de brad
ºi colindele strãvechi sã împãrtã-
ºeascã bucuria tuturor locuitorilor
comunei Poiana Mare, aducându-le
din partea Primarului Marin Vintilã,
multã, multã sãnãtate, bucurii ºi

împliniri alãturi de cei dragi!
CRÃCIUN FERICIT!

La mulþi ºi fericiþi ani!

Popa Constantin, primarul
comunei Terpeziþa, este
alãturi de toþi locuitorii
comunei cu cele mai alese
gânduri de preþuire, acum,
la ceas de Sfântã Sãrbãtoare
a Naºterii Domnului, când sufletele
trebuie sã fie curate, mai bune ºi pline de
speranþã ºi încredere. Sã aveþi bradul împodobit
ºi mesele încãrcate, iar dragostea celor din jur
sã vã mângâie inimile în liniºte ºi bucurie!
CRÃCIUN FERICIT!

Minunatul spirit alMinunatul spirit alMinunatul spirit alMinunatul spirit alMinunatul spirit al
Sãrbãtorilor deSãrbãtorilor deSãrbãtorilor deSãrbãtorilor deSãrbãtorilor de
Crãciun sã-i înso-Crãciun sã-i înso-Crãciun sã-i înso-Crãciun sã-i înso-Crãciun sã-i înso-
þeascã mereu peþeascã mereu peþeascã mereu peþeascã mereu peþeascã mereu pe
toþi locuitoriitoþi locuitoriitoþi locuitoriitoþi locuitoriitoþi locuitorii
comunei Întorsura,comunei Întorsura,comunei Întorsura,comunei Întorsura,comunei Întorsura,
sã le aducã multãsã le aducã multãsã le aducã multãsã le aducã multãsã le aducã multã
sãnãtate, pace în suflete, bucurii ºisãnãtate, pace în suflete, bucurii ºisãnãtate, pace în suflete, bucurii ºisãnãtate, pace în suflete, bucurii ºisãnãtate, pace în suflete, bucurii ºi
realizãri alãturi de toþi cei dragi.realizãri alãturi de toþi cei dragi.realizãri alãturi de toþi cei dragi.realizãri alãturi de toþi cei dragi.realizãri alãturi de toþi cei dragi.
O caldã urare ºi tradiþionalulO caldã urare ºi tradiþionalulO caldã urare ºi tradiþionalulO caldã urare ºi tradiþionalulO caldã urare ºi tradiþionalul
„LA„LA„LA„LA„LA MUL MUL MUL MUL MULÞI ÞI ÞI ÞI ÞI ANI!” din partea PrimaruluiANI!” din partea PrimaruluiANI!” din partea PrimaruluiANI!” din partea PrimaruluiANI!” din partea Primarului
Camen Constantin. CRÃCIUN FERICIT!Camen Constantin. CRÃCIUN FERICIT!Camen Constantin. CRÃCIUN FERICIT!Camen Constantin. CRÃCIUN FERICIT!Camen Constantin. CRÃCIUN FERICIT!

Ion Rãcãreanu, primarul comunei Almãj,Ion Rãcãreanu, primarul comunei Almãj,Ion Rãcãreanu, primarul comunei Almãj,Ion Rãcãreanu, primarul comunei Almãj,Ion Rãcãreanu, primarul comunei Almãj,
transmite tuturor locuitorilor comunei, cele maitransmite tuturor locuitorilor comunei, cele maitransmite tuturor locuitorilor comunei, cele maitransmite tuturor locuitorilor comunei, cele maitransmite tuturor locuitorilor comunei, cele mai

alese gânduri, sãnãtate, belºug, realizãri ºi numaialese gânduri, sãnãtate, belºug, realizãri ºi numaialese gânduri, sãnãtate, belºug, realizãri ºi numaialese gânduri, sãnãtate, belºug, realizãri ºi numaialese gânduri, sãnãtate, belºug, realizãri ºi numai
bucurii! Lumina Naºterii lui Hristos sã aducãbucurii! Lumina Naºterii lui Hristos sã aducãbucurii! Lumina Naºterii lui Hristos sã aducãbucurii! Lumina Naºterii lui Hristos sã aducãbucurii! Lumina Naºterii lui Hristos sã aducã
bunãstare în toate casele dumneavoastrã ºi sãbunãstare în toate casele dumneavoastrã ºi sãbunãstare în toate casele dumneavoastrã ºi sãbunãstare în toate casele dumneavoastrã ºi sãbunãstare în toate casele dumneavoastrã ºi sã

rãsune dulcele ecou al colindelor strãbune! Toaterãsune dulcele ecou al colindelor strãbune! Toaterãsune dulcele ecou al colindelor strãbune! Toaterãsune dulcele ecou al colindelor strãbune! Toaterãsune dulcele ecou al colindelor strãbune! Toate
visele sã vi se împlineascã, iar bradul sã fievisele sã vi se împlineascã, iar bradul sã fievisele sã vi se împlineascã, iar bradul sã fievisele sã vi se împlineascã, iar bradul sã fievisele sã vi se împlineascã, iar bradul sã fie

împodobit mai ales cu speranþe ºi bucurii, meseleîmpodobit mai ales cu speranþe ºi bucurii, meseleîmpodobit mai ales cu speranþe ºi bucurii, meseleîmpodobit mai ales cu speranþe ºi bucurii, meseleîmpodobit mai ales cu speranþe ºi bucurii, mesele
sã fie încãrcate cu bucate tradiþionale, cuptoarelesã fie încãrcate cu bucate tradiþionale, cuptoarelesã fie încãrcate cu bucate tradiþionale, cuptoarelesã fie încãrcate cu bucate tradiþionale, cuptoarelesã fie încãrcate cu bucate tradiþionale, cuptoarele
pline cu pâine caldã ºi colaci pentru colindãtori,pline cu pâine caldã ºi colaci pentru colindãtori,pline cu pâine caldã ºi colaci pentru colindãtori,pline cu pâine caldã ºi colaci pentru colindãtori,pline cu pâine caldã ºi colaci pentru colindãtori,
iar mireasma cozonacilor aburinzi sã vesteascãiar mireasma cozonacilor aburinzi sã vesteascãiar mireasma cozonacilor aburinzi sã vesteascãiar mireasma cozonacilor aburinzi sã vesteascãiar mireasma cozonacilor aburinzi sã vesteascã

Sãrbãtoarea Crãciunului.“La Mulþi Ani!”Sãrbãtoarea Crãciunului.“La Mulþi Ani!”Sãrbãtoarea Crãciunului.“La Mulþi Ani!”Sãrbãtoarea Crãciunului.“La Mulþi Ani!”Sãrbãtoarea Crãciunului.“La Mulþi Ani!”

La vremea luminatã a Naºterii
Domnului nostru Iisus Hristos,
Primarul Comunei Celaru,
Celãreanu Stelian, ureazã tuturor
locuitorilor comunei Sãrbãrori
minunate ºi împliniri pe mãsura
viselor! Belºugul, bucuria ºi nãzuinþele sã vã facã pe
toþi mai buni, sã fiþi sãnãtoºi, iar în Anul care vine sã
fim aproape unii de alþii ºi sã realizãm tot ceea ce ne-
am propus. CRÃCIUN FERICIT! LA MULÞI ANI
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Primarul Comunei Urzicuþa,

Grigorescu Florea, ureazã
tuturor locuitorilor comunei
sã aibã parte de Sãrbãtori
Fericite alãturi de toþi cei

dragi, sãnãtate ºi bunã-
stare, casele sã vã fie

colindate de mireasma cetinei
de brad, de toate gândurile bune

ºi de urãrile de sãnãtate din partea mea.
Crãciun Fericit! „LA MULÞI ANI!”

Sãrbãtoarea Naºterii Domnului îmi oferãSãrbãtoarea Naºterii Domnului îmi oferãSãrbãtoarea Naºterii Domnului îmi oferãSãrbãtoarea Naºterii Domnului îmi oferãSãrbãtoarea Naºterii Domnului îmi oferã
deosebita plãcere sã le adresez tuturordeosebita plãcere sã le adresez tuturordeosebita plãcere sã le adresez tuturordeosebita plãcere sã le adresez tuturordeosebita plãcere sã le adresez tuturor
locuitorilor comunei Drãgoteºti sincerelocuitorilor comunei Drãgoteºti sincerelocuitorilor comunei Drãgoteºti sincerelocuitorilor comunei Drãgoteºti sincerelocuitorilor comunei Drãgoteºti sincere

urãri de sãnãtate, fericire ºi prosperitate.urãri de sãnãtate, fericire ºi prosperitate.urãri de sãnãtate, fericire ºi prosperitate.urãri de sãnãtate, fericire ºi prosperitate.urãri de sãnãtate, fericire ºi prosperitate.
Fie ca tradiþionalele colinde româneºti sãFie ca tradiþionalele colinde româneºti sãFie ca tradiþionalele colinde româneºti sãFie ca tradiþionalele colinde româneºti sãFie ca tradiþionalele colinde româneºti sã
rãsune în toate casele ºi sã vesteascã unrãsune în toate casele ºi sã vesteascã unrãsune în toate casele ºi sã vesteascã unrãsune în toate casele ºi sã vesteascã unrãsune în toate casele ºi sã vesteascã un
Crãciun îmbelºugat pentru familiile dum-Crãciun îmbelºugat pentru familiile dum-Crãciun îmbelºugat pentru familiile dum-Crãciun îmbelºugat pentru familiile dum-Crãciun îmbelºugat pentru familiile dum-

neavoastrã ºi pentru cei dragi.neavoastrã ºi pentru cei dragi.neavoastrã ºi pentru cei dragi.neavoastrã ºi pentru cei dragi.neavoastrã ºi pentru cei dragi.
CRÃCIUN FERICIT!CRÃCIUN FERICIT!CRÃCIUN FERICIT!CRÃCIUN FERICIT!CRÃCIUN FERICIT!

Primarul Comunei Drãgoteºti,Primarul Comunei Drãgoteºti,Primarul Comunei Drãgoteºti,Primarul Comunei Drãgoteºti,Primarul Comunei Drãgoteºti,
Dincã DumitruDincã DumitruDincã DumitruDincã DumitruDincã Dumitru

Consiliul Local al
Comunei Iºalniþa,
primarul Flori Ovidiu
ºi viceprimarul Bãlan
Eugen transmit tuturor
locuitorilor comunei
Iºalniþa, multã sãnãtate, prosperitate,
împlinirea dorinþelor alãturi de cei dragi.
Sã petreceþi Sfintele Sãrbãtori în liniºte ºi
armonie, sã vã bucuraþi de cei apropiaþi inimilor
dumneavoastrã ºi sã le fiþi alãturi ºi-n anul care vine!
CRÃCIUN FERICIT! LA MULÞI ANI!

Dulcea cântare a
clinchetelor de clopoþei
ºi a colindelor strãvechi,
aroma cozonacilor ºi a
pâinii aburinde sã
umple casele, mesele ºi
inimile tuturor locuitorilor
comunei Brãdeºti, acum,
la ceas de Sfântã Bucurie Creºtinã! Steaua
Crãciunului sã lumineze drumul speranþelor
ºi-al bucuriei!

La Mulþi Ani! Primar Ion Rãcãreanu

Primarul Comunei Leu,Primarul Comunei Leu,Primarul Comunei Leu,Primarul Comunei Leu,Primarul Comunei Leu,
Iulian Cristescu, la ceas de SfântãIulian Cristescu, la ceas de SfântãIulian Cristescu, la ceas de SfântãIulian Cristescu, la ceas de SfântãIulian Cristescu, la ceas de Sfântã

Sãrbãtoare a Naºterii Domnului,Sãrbãtoare a Naºterii Domnului,Sãrbãtoare a Naºterii Domnului,Sãrbãtoare a Naºterii Domnului,Sãrbãtoare a Naºterii Domnului,
transmite tuturor locuitorilortransmite tuturor locuitorilortransmite tuturor locuitorilortransmite tuturor locuitorilortransmite tuturor locuitorilor

comunei Leu sã aibã parte de uncomunei Leu sã aibã parte de uncomunei Leu sã aibã parte de uncomunei Leu sã aibã parte de uncomunei Leu sã aibã parte de un
Crãciun FericitCrãciun FericitCrãciun FericitCrãciun FericitCrãciun Fericit , sãnãtate, prosperi-, sãnãtate, prosperi-, sãnãtate, prosperi-, sãnãtate, prosperi-, sãnãtate, prosperi-
tate ºi bucurii, sã pãºim împreunãtate ºi bucurii, sã pãºim împreunãtate ºi bucurii, sã pãºim împreunãtate ºi bucurii, sã pãºim împreunãtate ºi bucurii, sã pãºim împreunã

cu multe speranþe în Noul An,cu multe speranþe în Noul An,cu multe speranþe în Noul An,cu multe speranþe în Noul An,cu multe speranþe în Noul An,
cu sufletele pline de iubire ºi încredere!cu sufletele pline de iubire ºi încredere!cu sufletele pline de iubire ºi încredere!cu sufletele pline de iubire ºi încredere!cu sufletele pline de iubire ºi încredere!

La Mulþi ºi Sãnãtoºi Ani!La Mulþi ºi Sãnãtoºi Ani!La Mulþi ºi Sãnãtoºi Ani!La Mulþi ºi Sãnãtoºi Ani!La Mulþi ºi Sãnãtoºi Ani!

Crãciunul e aproape ºi sufletul se
pregãteºte sã primeascã în pace ºi-n

veselie vestea Naºterii Domnului
nostru Iisus Hristos. Primarul Comunei
Cãlãraºi, Vergicã ªovãilã, ureazã tuturor
locuitorilor comunei multã sãnãtate,
belºug în case, sufletele sã le fie uºoare,
sã se bucure din plin de dragoste ºi bucurii!

CRÃCIUN FERICIT!

Mireasma cozonacilor ºi a cetinei
de brad sã poarte bucuria colin-
delor ºi sã ajungã în casele tutu-
ror locuitorilor oraºului Calafat,
alãturi de toate urãrile de sãnãtate,

prosperitate ºi bunãstare din
partea primarului Mircea Guþã.

CRÃCIUN FERICIT!
„LA MULÞI ANI!”

E vremea colindelor ºi-a bucuriei!
Norocul sã vã urmeze, bunãstare

s-aveþi, pace în case ºi în suflete vã
doresc de Sfintele Sãrbãtori ºi-n

anul care vine! „LA MULÞI ANI!”
CRÃCIUN FERICIT ªI ÎMBELªUGAT
pentru toþi locuitorii comunei Breasta,
din partea Primarului Marcu Marin

Primarul comunei Carpen,Primarul comunei Carpen,Primarul comunei Carpen,Primarul comunei Carpen,Primarul comunei Carpen,
Vasilca ªtefan, ureazã tuturorVasilca ªtefan, ureazã tuturorVasilca ªtefan, ureazã tuturorVasilca ªtefan, ureazã tuturorVasilca ªtefan, ureazã tuturor
locuitorilor comunei, multãlocuitorilor comunei, multãlocuitorilor comunei, multãlocuitorilor comunei, multãlocuitorilor comunei, multã

sãnãtate, belºug în case,sãnãtate, belºug în case,sãnãtate, belºug în case,sãnãtate, belºug în case,sãnãtate, belºug în case,
Sãrbãtori liniºtite alãturi de ceiSãrbãtori liniºtite alãturi de ceiSãrbãtori liniºtite alãturi de ceiSãrbãtori liniºtite alãturi de ceiSãrbãtori liniºtite alãturi de cei
dragi! Pace în suflete, gânduridragi! Pace în suflete, gânduridragi! Pace în suflete, gânduridragi! Pace în suflete, gânduridragi! Pace în suflete, gânduri

curate ºi toþi ai casei sã fiecurate ºi toþi ai casei sã fiecurate ºi toþi ai casei sã fiecurate ºi toþi ai casei sã fiecurate ºi toþi ai casei sã fie
acasã!acasã!acasã!acasã!acasã!

CRÃCIUN FERICIT!CRÃCIUN FERICIT!CRÃCIUN FERICIT!CRÃCIUN FERICIT!CRÃCIUN FERICIT!
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Sãrbãtori minunate în tihnã ºi armonie leSãrbãtori minunate în tihnã ºi armonie leSãrbãtori minunate în tihnã ºi armonie leSãrbãtori minunate în tihnã ºi armonie leSãrbãtori minunate în tihnã ºi armonie le
urez tuturor locuitorilor comunei Argetoaia.urez tuturor locuitorilor comunei Argetoaia.urez tuturor locuitorilor comunei Argetoaia.urez tuturor locuitorilor comunei Argetoaia.urez tuturor locuitorilor comunei Argetoaia.

Bunul Dumnezeu sã-i binecuvânteze cuBunul Dumnezeu sã-i binecuvânteze cuBunul Dumnezeu sã-i binecuvânteze cuBunul Dumnezeu sã-i binecuvânteze cuBunul Dumnezeu sã-i binecuvânteze cu
sãnãtate, liniºte sufleteascã, belºug însãnãtate, liniºte sufleteascã, belºug însãnãtate, liniºte sufleteascã, belºug însãnãtate, liniºte sufleteascã, belºug însãnãtate, liniºte sufleteascã, belºug în
case, sã-i aibã aproape pe toþi cei dragicase, sã-i aibã aproape pe toþi cei dragicase, sã-i aibã aproape pe toþi cei dragicase, sã-i aibã aproape pe toþi cei dragicase, sã-i aibã aproape pe toþi cei dragi

inimii dumnealorinimii dumnealorinimii dumnealorinimii dumnealorinimii dumnealor,  sã fie împãcaþi sufleteºte,  sã fie împãcaþi sufleteºte,  sã fie împãcaþi sufleteºte,  sã fie împãcaþi sufleteºte,  sã fie împãcaþi sufleteºte
ºi sã aibã parte de un an mai bun!ºi sã aibã parte de un an mai bun!ºi sã aibã parte de un an mai bun!ºi sã aibã parte de un an mai bun!ºi sã aibã parte de un an mai bun!
CRÃCIUN FERICIT ªI “LA MULÞI ANI!”CRÃCIUN FERICIT ªI “LA MULÞI ANI!”CRÃCIUN FERICIT ªI “LA MULÞI ANI!”CRÃCIUN FERICIT ªI “LA MULÞI ANI!”CRÃCIUN FERICIT ªI “LA MULÞI ANI!”

Primarul Comunei Argetoaia, Beznã MirceaPrimarul Comunei Argetoaia, Beznã MirceaPrimarul Comunei Argetoaia, Beznã MirceaPrimarul Comunei Argetoaia, Beznã MirceaPrimarul Comunei Argetoaia, Beznã Mircea

Duþã Marin, PrimarulDuþã Marin, PrimarulDuþã Marin, PrimarulDuþã Marin, PrimarulDuþã Marin, Primarul
Comunei Cetate, esteComunei Cetate, esteComunei Cetate, esteComunei Cetate, esteComunei Cetate, este
alãturi de toþi locuitoriialãturi de toþi locuitoriialãturi de toþi locuitoriialãturi de toþi locuitoriialãturi de toþi locuitorii
comunei, în preajmacomunei, în preajmacomunei, în preajmacomunei, în preajmacomunei, în preajma
Sãrbãtorilor de Iarnã,Sãrbãtorilor de Iarnã,Sãrbãtorilor de Iarnã,Sãrbãtorilor de Iarnã,Sãrbãtorilor de Iarnã,
când toþi trebuie sã fimcând toþi trebuie sã fimcând toþi trebuie sã fimcând toþi trebuie sã fimcând toþi trebuie sã fim
mai buni, curaþi la suflet ºi iertãtori.mai buni, curaþi la suflet ºi iertãtori.mai buni, curaþi la suflet ºi iertãtori.mai buni, curaþi la suflet ºi iertãtori.mai buni, curaþi la suflet ºi iertãtori.
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Primarul Comunei Coþofenii din Dos,
Preduca Vasile, transmite în preajma

Sãrbãtorilor de Iarnã, tuturor locuitorilor
comunei Coþofenii din Dos, multã sãnãtate
ºi belºug, casele sã le fie luminate de Sfânta

Sãrbãtoarea a Crãciunului! Sã purtaþi în
inimi parfumul cetinei de brad, iar colindele

din bãtrâni sã le ascultaþi în liniºte
ºi armonie alãturi de cei dragi!

Un sincer ºi cãlduros „La Mulþi Ani!”

Primarul ComuneiPrimarul ComuneiPrimarul ComuneiPrimarul ComuneiPrimarul Comunei
Coþofenii din Faþã,Coþofenii din Faþã,Coþofenii din Faþã,Coþofenii din Faþã,Coþofenii din Faþã,

Cârciumaru Constantin,Cârciumaru Constantin,Cârciumaru Constantin,Cârciumaru Constantin,Cârciumaru Constantin,
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Dulcele ecou al colindelor
strãmoºeºti sã rãsune în
toate casele gospodarilor din
comuna Ostroveni, sã împãr-
tãºeascã tuturor bucuria
Sfintei Sãrbãtori a Crãciunului,
sã ne aducã sãnãtate,
prosperitate, înþelegere ºi
numai bucurii alãturi de cei dragi! Crãciun
Fericit ºi „La Mulþi Ani!”

Primar Oprescu Gheorghe

E vremea nãzuinþelor,
colindelor ºi bucuriei!
Norocul sã vã urmeze,
sã aveþi bunãstare,
pace în suflet, sãnãta-
te ºi împliniri alãturi
de cei dragi. Le urez,
din toatã inima,  locui-
torilor comunei Malu Mare, sã primeascã
gândurile bune ºi curate din partea
primarului Dicu Alexandru!

CRÃCIUN FERICIT ªI LA MULÞI ANI!

Fie ca NFie ca NFie ca NFie ca NFie ca Naştaştaştaştaşterererererea Mântuitea Mântuitea Mântuitea Mântuitea Mântuitorororororuluiuluiuluiuluiului
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Primarul Comunei
Pleniþa, Calafeteanu
Mihai-Puiu, transmite
tuturor locuitorilor
comunei Pleniþa,
calde urãri de sãnã-
tate, prosperitate, pace în inimi
ºi gânduri curate, bucurii alãturi
de cei dragi! Sã aveþi parte de tot
binele din lume!

CRÃCIUN  FERICIT! La mulþi ani!

În vremea colindelor, vremea bucuriei ºi
speranþei, Trãistaru Cãtãlin, Primarul

Comunei Sopot, ureazã tuturor locuitorilor
multã sãnãtate, Crãciun îmbelºugat ºi feri-

cit, realizãri ºi împliniri, sã îi aibã în preaj-
mã pe toþi cei dragi! Bucuria Naºterii Dom-

nului ºi Lumina Stelei de Crãciun sã vã
însenineze drumul vieþii, sã-l aveþi presãrat
numai cu realizãri ºi mulþumiri sufleteºti!

LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!
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Primarul Comunei Mârºani,

Ghencioiu Constantin, este alãturi de toþi
locuitorii comunei cu un gând bun ºi cu o
urare caldã, acum, în preajma Crãciunului,
când cerul parcã e mai aproape ºi sufletul

se pregãteºte sã primeascã vestea
Naºterii Mântuitorului. CRÃCIUN FERICIT

plin de Luminã, Speranþã ºi Iubire!

Cu ocazia Sfintelor
Sãrbãtori de Iarnã,
Primarul Comunei
Ghidici, Tache Constantin,
ureazã tuturor locuitorilor
comunei sã aibã parte de
sãnãtate, putere de muncã,
mai multe bucurii ºi succese depline
alãturi de un sincer “La Mulþi Ani!”
Sã poarte în suflete liniºte ºi speranþe,
sã se bucure, sã fie sãnãtoºi
alãturi de cei dragi!

Crãciun Fercit!

TTTTToate gândurile frumoase sã devinãoate gândurile frumoase sã devinãoate gândurile frumoase sã devinãoate gândurile frumoase sã devinãoate gândurile frumoase sã devinã
fapte, acum în preajma Sfintei Sãrbãtorifapte, acum în preajma Sfintei Sãrbãtorifapte, acum în preajma Sfintei Sãrbãtorifapte, acum în preajma Sfintei Sãrbãtorifapte, acum în preajma Sfintei Sãrbãtori

a Naºterii Domnului Iisus Hristos. Cu toþiia Naºterii Domnului Iisus Hristos. Cu toþiia Naºterii Domnului Iisus Hristos. Cu toþiia Naºterii Domnului Iisus Hristos. Cu toþiia Naºterii Domnului Iisus Hristos. Cu toþii
sã fim mai buni ºi iertãtori, iar minunãþiasã fim mai buni ºi iertãtori, iar minunãþiasã fim mai buni ºi iertãtori, iar minunãþiasã fim mai buni ºi iertãtori, iar minunãþiasã fim mai buni ºi iertãtori, iar minunãþia
colindelor strãmoºeºti sã rãsune în toatecolindelor strãmoºeºti sã rãsune în toatecolindelor strãmoºeºti sã rãsune în toatecolindelor strãmoºeºti sã rãsune în toatecolindelor strãmoºeºti sã rãsune în toate
casele locuitorilor comunei Cârcea, sã necasele locuitorilor comunei Cârcea, sã necasele locuitorilor comunei Cârcea, sã necasele locuitorilor comunei Cârcea, sã necasele locuitorilor comunei Cârcea, sã ne
aducã liniºte sufleteascã, împliniri, belºugaducã liniºte sufleteascã, împliniri, belºugaducã liniºte sufleteascã, împliniri, belºugaducã liniºte sufleteascã, împliniri, belºugaducã liniºte sufleteascã, împliniri, belºug

ºi sãnãtate! „La Mulþi Ani!” ºi Crãciunºi sãnãtate! „La Mulþi Ani!” ºi Crãciunºi sãnãtate! „La Mulþi Ani!” ºi Crãciunºi sãnãtate! „La Mulþi Ani!” ºi Crãciunºi sãnãtate! „La Mulþi Ani!” ºi Crãciun
Fericit alãturi de familiile dumneavoastrã,Fericit alãturi de familiile dumneavoastrã,Fericit alãturi de familiile dumneavoastrã,Fericit alãturi de familiile dumneavoastrã,Fericit alãturi de familiile dumneavoastrã,

vã ureazã primarul Vvã ureazã primarul Vvã ureazã primarul Vvã ureazã primarul Vvã ureazã primarul Valericã Pupãzãalericã Pupãzãalericã Pupãzãalericã Pupãzãalericã Pupãzã

Acum, la ceas de Sfântã
Sãrbãtoare a Crãciunului,
sunt alãturi de toþi locuitorii
comunei Podari, cu cele mai
calde urãri de sãnãtate,
pace în suflete, gânduri bune
ºi curate! Fie ca ºi Noul An
ce stã sã batã la uºã sã vã
gãseascã împãcaþi sufleteºte, bucuroºi
ºi fericiþi! “LA MULÞI ANI!”

Primarul Comunei Podari,
Constantin Gheorghiþã

În dulcele ecou al
colindelor româneºti sã
ne deschidem inima
pentru bucurie ºi lumi-
nã, sã privim cu încre-
dere în viitor, sã ne
amintim cã viaþa este
o binecuvântare.
Urez locuitorilor comunei
Scaieºti sã-i  aibã aproape pe toþi cei
dragi, sã fie sãnãtoºi, sã se bucure de
viaþã ºi de cãldura din casele ºi din
sufletele dumnealor! Crãciun Fericit ºi
“La Mulþi Ani!” Primar Calotã Barbu

Din lumina sãrbãtoririi Naºterii
Domnului ºi din speranþa ce însoþeºte

Noul An, gânduri bune ºi urãri de
sãnatate, împliniri ºi bucurii tuturor
locuitorilor comunei Bucovãþ, din

partea primarului Vasile Constantin.
Mireasma cetinei de brad sã vã colin-

de casele ºi inimile, sã aveþi parte
numai de realizãri ºi toþi cei dragi sã

vã fie mereu aproape!
CRÃCIUN FERICIT! „La Mulþi Ani!”

Enea Constantin, primarul comunei
Moþãþei, vã ureazã la ceas de Sfântã
Sãrbãtoare Creºtinã, luminã în
suflete, pace în case, belºug pe
mese ºi toate visele sã devinã
realitate!

Fie ca bucuria Crãciunului sã
strãluceascã în inimile tuturor
locuitorilor comunei Moþãþei, în orice
casã bradul sã fie împodobit cu
lumina bucuriei ºi speranþei. În suflete sã purtaþi
cãldura Sfintelor Sãrbãtori!

LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!

Conducerea
SC ERPIA SA

ureazã tuturor
salariaþilor,

colaboratorilor ºi
beneficiarilor

un sincer ºi cãlduros
„La Mulþi Ani!”
Lumina Sfântã

a Crãciunului sã o
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Conducerea S.C CORIMEX S.A
Craiova transmite tuturor craiovenilor
ºi oltenilor de pretutindeni numai
gânduri bune, urãri de sãnãtate
ºi prosperitate, la ceas de
Sfântã Sãrbãtoare
a Crãciunului. Fie ca bradul
sã fie împodobit cu lumina
 bucuriei ºi speranþei.
În inimi sã purtaþi
 mireasma Sfintelor
Sãrbãtori!

LA MULÞI ANI!
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Anunþul tãu!
CONVOCARE. ADUNARE GENERALA EXTRAOR-
DINARA A ACTIONARILOR. CONSILIUL DE AD-
MINISTRATIE al S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE
SA, cu sediul in Craiova,str Aleea I Bariera Valcii
nr. 28A,  jud. Dolj, inregistrata la Oficiul Registru-
lui Comertului Dolj cu nr. J16/2209/1991, CUI: RO
2292068, capitalul social: 8.791.365 lei, intrunit
in sedinta din data de 18.12.2014, in temeiul dis-
pozitiilor art. 117 si art.118 din Legea nr. 31/1990
R, cu modificarile ulterioare, Legii nr. 297/2004,
Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM, privind exer-
citarea anumitor drepturi ale actionarilor in ca-
drul adunarilor generale ale societatilor comer-
ciale, Dispunerii de masuri a CNVM nr.26/
20.12.2012, Legii nr.151/2014, privind clarifica-
rea statutului juridic al acþiunilor care se tranz-
acþioneazã pe Piaþa RASDAQ sau pe piaþa valo-
rilor mobiliare necotate si ale Actului Constitu-
tiv, CONVOACA ADUNAREA GENERALA EXTRA-
ORDINARA A ACTIONARILOR in data de
6.02.2015, ora 10:00. Adunarea isi va desfasura
lucrarile la sediul societatii din Craiova, str. Ale-
ea I Bariera Valcii nr. 28A, jud. Dolj, fiind indrep-
tatiti sa participe actionarii inregistrati in Regis-
trul actionarilor SC DEPOZITARUL CENTRAL SA
la sfarsitul zilei de 28.01.2015, considerata data
de referinta, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Pre-
zentarea Raportului Consiliului de Administra-
tie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzac-
tionarii actiunilor SC CONSTRUCTII FEROVIARE
SA pe piata de capital. Prezentarea pietelor re-
glementate BVB si a sistemului alternativ de tran-
zactionare (ATS), administrate de Bursa de Va-
lori Bucuresti si de Sibex – Sibiu Stock Exange
SA Sibiu. 2. Adoptarea unei hotarari privitoare la
efectuarea de catre societate a demersurilor le-
gale necesare, in vederea admiterii la tranzac-
tionare a actiunilor emise de societate pe o pia-
ta reglementata, la vedere, administrata de Bur-
sa de Valori Bucuresti SA. 3. Adoptarea unei
hotarari privitoare la efectuarea de catre socie-
tate a demersurilor legale necesare, in vederea
admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de
societate pe o piata reglementata, la vedere, ad-
ministrata de  Sibex – Sibiu Stock Exange SA
Sibiu. 4. Adoptarea unei hotarari privitoare la
efectuarea de catre societate a demersurilor le-
gale necesare, in vederea admiterii la tranzac-
tionare a actiunilor emise de societate in cadrul
Sistemului Alternativ de Tranzactionare ATS –
CAN, administrat de Bursa de Valori Bucuresti
SA. 5. Adoptarea unei hotarari privitoare la efec-
tuarea de catre societate a demersurilor legale
necesare, in vederea admiterii la tranzactionare
a actiunilor emise de societate in cadrul Siste-
mului Alternativ de Tranzactionare, administrat
de Sibex – Sibiu Stock Exange SA Sibiu. 6. Apro-
barea datei de 23.02.2015 ca data de inregistra-
re, respectiv de identificare a actionarilor asu-
pra carora se rasfrang efectele hotararii aduna-
rii generale extraordinare a actionarilor, in con-
formitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/
2004 privind piata de capital. 7. Imputernicirea
d-lui avocat Curca Stelian, cu posibilitatea de
substituire, prin decizia consiliului de adminis-
tratie, pentru a actiona pe seama societatii, in
vederea indeplinirii tuturor formalitatile necesa-
re legate de aducerea la indeplinire a hotarari-
lor adoptate, precum si pentru inregistrarea la

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Oficiul Registrului Comertului si publicarea la au-
toritatile competente a hotararii adunarii gene-
rale extraordinare a actionarilor. Proiectul de ho-
tarare  al AGEA, precum si documentele si ma-
terialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt dis-
ponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii AGEA,
in format electronic, pe website-ul societatii la
adresa http://constructii.feroviare.angelfire.com
si la sediul societatii. Unul sau mai multi actio-
nari, reprezentand individual sau impreuna, cel
putin 5% din capitalul social, au dreptul: - de a
introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor
generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie in-
sotit de justificare si de un proiect de hotarare
propus spre adoptare adunarilor generale in
termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in
Monitorul Oficial; - de a prezenta proiecte de ho-
tarari pentru punctele propuse spre a fi incluse
pe ordinea de zi a adunarilor generale. Fiecare
actionar, persoana fizica sau juridica, are drep-
tul sa adreseze intrebari privind punctele de pe
ordinea de zi a adunarii generale. Societatea
poate raspunde inclusiv prin postarea ras-
punsului pe web-site-ul propriu http://
constructii.feroviare.angelfire.com. În vederea
identificãrii si a dovedirii calitãtii de actionar a unei
persoane care adreseazã întrebãri sau solicita
completarea ordinii de zi, persoana in cauza are
obligatia sa anexeze solicitarii documente care îi
atestã identitatea (pentru persoana fizica: copie
BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI repre-
zentant legal si certificat constatator eliberat de
Registrul Comertului sau un act emis de o autori-
tate competenta, in care actionarul este inmatri-
culat legal, conform Dispunerii de masuri a CNVM
nr. 26/20.12.2012), precum ºi extrasul de cont din
care rezultã calitatea de acþionar ºi numãrul de
acþiuni deþinute, emis de Depozitarul Central sau,
dupã caz, de cãtre participantii definiti la art. 168
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furni-
zeazã servicii de custodie. Data limita la care ac-
tionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai
sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publi-
carii in Monitorul Oficial. Propunerile de comple-
tare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor
mentionati in alineatele precedente vor putea fi
transmise in scris, prin posta sau serviciile de
curierat, la sediul societatii mentionat mai sus,
cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, PENTRU
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A AC-
TIONARILOR DIN DATA DE 06/07.02.2015. Actio-
narii inscrisi in registrul actionarilor la data de
referinta pot participa la adunarea generala or-
dinara direct sau pot fi reprezentati de alte per-
soane,  pe baza unei procuri speciale, sau
pot vota prin corespondenta conform pro-
cedurii afisate pe website-ul societatii http:/
/constructii.feroviare.angelfire.com. Actele ce
vor fi atasate procurilor speciale sau buletinu-
lui de vot prin corespondenta vor respecta pre-
vederile Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/
20.12.2012, pentru identificarea actionarilor. Ac-
cesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa
participe la adunarea generala este permis prin
simpla proba a identitatii acestora. Actionarii per-
soane juridice pot participa prin reprezentantul
legal, calitatea de reprezentant legal fiind dove-
dita cu un certificat constatator eliberat de Re-
gistrul Comertului, prezentat în original sau co-

pie conformã cu originalul, sau orice alt docu-
ment, în original sau în copie conformã cu origi-
nalul, emis de cãtre o autoritate competentã din
statul în care acþionarul este înmatriculat legal,
care atestã calitatea de reprezentant legal. Docu-
mentele care atestã calitatea de reprezentant le-
gal al acþionarului persoanã juridicã vor fi emise
cu cel mult 60 de zile înainte de data publicãrii
convocatorului adunãrii generale a acþionarilor.
In cazul votului prin corespondenta, formularele
de vot, completate si semnate, impreuna cu co-
pia actului de identitate valabil al actionarului (in
cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identi-
tate/pasaport, respectiv, in cazul persoanelor ju-
ridice, buletinul/cartea de identitate/pasaportul re-
prezentantului legal, impreuna cu un certificat
constatator eliberat de Registrul Comertului eli-
berat cu cel putin 60 de zile inainte de data publi-
carii convocatorului AGEA) pot fi transmise la
sediul Societatii prin servicii de curierat, astfel in-
cat sa fie inregistrate ca primite la registratura
pana la data de 04.02.2015 ora 10:00 intr-un plic
inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majus-
cule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRA-
ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 06.02.2015”.
Daca actionarul este reprezentat de o alta per-
soana, reprezentantul va prezenta procura spe-
ciala, completata si semnata, impreuna cu copia
actului de identitate valabil al actionarului (in ca-
zul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/
pasaport, respectiv, in cazul persoanelor juridi-
ce, buletinul/cartea de identitate/pasaportul repre-
zentantului legal, impreuna cu un certificat con-
statator eliberat de Registrul Comertului eliberat
cu cel putin 60 de zile inainte de data publicarii
convocatorului AGEA) pot fi transmise la sediul
Societatii prin servicii de curierat, astfel incat sa
fie inregistrate ca primite la registratura pana la
data de 02.02.2015 ora 10:00 intr-un plic inchis,
cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PEN-
TRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA
A ACTIONARILOR DIN 06.02.2015”. Incepand cu
data de 30.01.2015 formularele de procuri spe-
ciale si formularele de vot prin corespondenta atat
in limba romana cat si  in limba engleza se pot
obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare,
intre orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul http:/
/constructii.feroviare.angelfire.com. Dupa com-
pletarea si semnarea acestora, un exemplar al pro-
curii speciale, respectiv al buletinului de vot prin
corespondenta va fi depus/expediat (in original)  la
sediul societatii, astfel incat aceasta sa aiba data de
inregistrare la SC CONSTRUCTII FEROVIARE SA
pana cel mai tarziu la data de 04.02.2015, ora 10:00,
sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot
in adunarea generala, conform prevederilor legii. In
situatia in care la data de 06.02.2015 nu se intrunes-
te cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a
lucrarilor AGEA, aceasta se va desfasura la a doua
convocare, in data de 07.02.2015, in locul si la ora
indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordi-
ne de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta
hotarari cu majoritatea voturilor exprimate. Informatii
suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-
14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei pre-
zentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a
IV-a - persoana de contact Aurel TENEA, telefon 0744/
302731. PRESEDINTELE  CONSILIULUI  DE  ADMI-
NISTRATIE, ec. TENEA  AUREL.
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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.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare de
covrigi, produse
patiserie, vânzã-
toare orice ma-
gazin, îngrijire
copii ºi bãtrâni.
Telefon: 0251/
552.089; 0747/
072.570.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.

Persoanã se-
rioasã îngrijesc
bãtrâni pentru
cedare locuinþã.
Rog seriozitate.
Telefon: 0723/
466.154.
Familie serioasã
îngrijim bãtrâni.
Telefon: 0765/
744.323; 0760/
071.644.
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
Dioºti, vând
casã Regalã su-
perbã 3 camere
ºi dependinþe,
grajd, magazie
curte 3.800 mp.
Telefon: 0722/
336.634.

Vând casã comu-
na Calopãr nr. 241,
teren 2800 mp.
Telefon: 0767/
840.722.
Vând casã cu
500 mp teren,
zonã centralã,
idealã pentru afa-
ceri. Telefon:
0737/639.237.
Vând casã la
Negoieºti cu
vie, fântânã, ga-
raj, gard din be-
ton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.
Vând casã Craio-
va, 5 camere izo-
latã termic, ter-
mopane, încãlzi-
re centralã sau
schimb cu 2
apartamente a 2
camere / varian-
te. Telefon: 0746/
498.818.

Vând casã strada
Nãsãud nr. 16
(zona Brestei-
Râului), toate utili-
tãþile, 345 mp teren
+ cabanã din lemn
cu etaj. 75.000
euro. Telefon:
0728/890.807.

TERENURI
Vând teren 3000
mp în satul Urzi-
ca Mare, la stra-
da principalã, ul-
tra-central, cu uti-
litãþi. Preþ 1,5
Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp
teren intravilan la
7 km de Craiova.
Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp
teren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.

Vând teren central,
deschidere la douã
strãzi, 324 mp, Re-
laþii la telefon: 0746/
495.167.
Vând teren 1500
mp deschidere 60
m cartier ªimnicu
de Jos la DJ, ca-
dastru fãcut, par-
celabil. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, uti-
litãþi, 1500 mp,
Drumul Munteni-
lor - 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.



cuvântul libertãþii / 17marþi, 23 decembrie 2014 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Conducerea
Microcomputer Service

Craiova ureazã
tuturor oltenilor multã
sãnãtate, prosperitate
ºi bucurii alãturi de cei

dragi, acum, când
cerul este luminat de

Steaua Naºterii
lui Hristos. Visele sã

devinã realitate
ºi bucuriile sã vã înso-

þeascã pretutindeni.
La mulþi ani!

Preºedinte
Constantin

Mândruleanu
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
SCHIMBURI

Apartamet 2 ca-
mere cu casã îm-
prejurimi Craiova.
Telefon: 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, con-
sum 4%, 90.000
km, culoare alb,
foarte bunã, 1000
euro. Telefon:
0749/059.070.
Vând Dacia 1310,
fabricaþie 1993,
pentru piese de
schimb. Autoturis-
mul este în stare de
funcþionare. Tele-
fon: 0765/789.181.

STRÃINE
Vând Renault
Clio 2003 full,
taxa nerecupera-
tã 2150 euro ne-
gociabil. Telefon:
0766/899.363.
Vând (schimb)
dezmembrãri Fiat
Punto S.T.D.I. an
1998 3 uºi,
1,7KW. Telefon:
0762/185.366.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
Vând groapã cimi-
tir Roboaica. Tele-
fon: 0746/901.203.
Vând vin roze 5
lei/ kg. Telefon:
0351/ 425.559.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.

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
/ bucatã. 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 natu-
ralã, preþ convena-
bil. Telefon: 0725/
576.141.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând bibliotecã cca
150 ani, lemn ma-
siv, geamuri cristal
(2,05- 2,37- 0,60),
cãrþi beletristicã, sta-
re bunã. Telefon:
0737/639.237.
Vând aspirator,
fotolii, scoarþã ºi
covoare olteneºti,
saltea copil, lam-
padar. Telefon:
0770/298.240.

Vând chiuvetã,
55/40 cm, 30
Ron, tablouri sfinþi,
30 Ron, cãrþi diver-
se, 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
Botanicã. Telefon:
0725/576.141.
Cruce marmurã
1200 / 400 / scrisã
– 80 lei, sãpun de
casã 5 lei/kg, covor
persan 2200/1800
mm - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând capotã mo-
tor Dacia 1100.
Telefon: 0721/
995.405.
Vând cadru me-
talic inox nou pen-
tru handicap,
masã sufragerie
6 persoane, butoi
varzã, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând 2 locuri de
veci cimitirul Ungu-
reni, zonã centra-
lã, lângã mormân-
tul lui Ion Oblemen-
co. Telefon: 0771/
232.167; 0351/
468.838.

Vând cãzãnel de
35 litri. Telefon:
0770/687.430.
Vând 4 jante +
anvelope CIELO
185/60 R 14- 200
RON. Telefon:
0731/877.880.
Presã balotat
plastic, cutii de
bere, uºã nouã cu
broascã pentru
casã sau maga-
zin Auto – Cielo -
2007. Telefon:
0767/153.551.
Vând frigider cu
congelator ARTIC
- nou cu garanþie
3 ani. Telefon:
0745/751.558.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televi-
zor color, putinã
salcâm, bicicletã
bãrbãteascã.
Telefon: 0251/
416.455.

Vând þuicã de pru-
nã 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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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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”!

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Vând 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. Tele-
fon: 0251/417.493.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci
suprapuse lucrare
finisatã neocupa-
tã. Telefon: 0722/
456.609.
Vând grâu, uºi ºi
ferestre. Telefon:
0766/676.238.

Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu
plãci, gard ºi
cruce, cimitirul
Lascãr Catargiu
Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând cauciucuri
cu jantã 155/13
noi, aragaz voiaj
cu douã ochiuri
cu butelie, polizor
unghiular (flex) D
125/ 850 W, foar-
fecã tãiat tablã de
banc, canistrã
aluminiu nouã 20
l, reductor oxigen
sudurã, alterna-
tor 12V nou, del-
cou aprindere
Dacia 1310 nou,
arzãtoare gaze
sobã D 600 mm.
Telefon: 0251/
427.583.

Vând tub plastic
pentru forat puþuri
dimensiune 112.
Telefon: 0745/
589.825.
Vând þiglã Jimbo-
lia ºi cãpriori din
demolãri. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
SCHIMBURI

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

DIVERSE
Cumpãr cãrucior
pentru handica-
pat. Telefon:
0351/460.132.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez cabinet
medical dotat co-
respunzãtor. Re-
laþii la telefon:
0251/412.966;
0741/072.812.

Închiriez magazin
stradal, cu toate
utilitãþile, Dezrobi-
rii. Telefon: 0351/
437.906; 0755/
032.920.
MATRIMONIALE
Vreau doamnã în-
tre 25-40 ani înãlþi-
me media, sincerã,
sufletistã, greutate
70-90 kg.Telefon:
0768/ 581.770.

Doamnã vãduvã
62 ani / 1,65 / 70/
doresc domn cu
vârstã apropiatã,-
bun, calm, cinstit,
fãrã sã bea, - sin-
cer, pentru a locui
la mine. Telefon:
0729/684.222.
Pensionar scund,
65/1,60 caut femeie
nevoiaºã, modestã,
vãduvã pentru prie-
tenie, tot restul vieþii.
Constantin C-tin -
comuna Dãnciuleºti
nr. 136 - Gorj.

DIVERSE
Singura argin-
tãrie din Craio-
va, situatã în
ValeaVlãici i
(vis-a-vis de
Electrica) unde
gãsiþi bijuterii
lucrate ma-
nual, cu argint
la schimb ºi
manopera/ob-
iect. Telefon:
0351/423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Reprezentativa Norvegiei a
câºtigat duminicã searã, la
Budapesta, al 6-lea titlu conti-
nental din istorie, dispunând
cu scorul de 28-25 de selecþio-
nata Spaniei.

Adversare ºi în Grupa
Principalã 1, unde tot nordice-
le au avut câºtig de cauzã, ºi
tot la o diferenþã de trei goluri
(29-26), cele douã combatante
au oferit un start de meci
deschis, 3-2 (min. 4) în
favoarea scandinavelor. De aici
însã ibericele au profitat de o lipsã
acutã de soluþii  a norvegiencelor,
înscriind de 5 ori pentru un haluci-
nant 3-7 (14). Dupã aproape 11
minute de “secetã”, campioana
olimpicã în exerciþiu a gãsit poarta
de douã ori în mai puþin de 60 de
secunde (5-7), numai cã Spania a
reacþionat din nou, ducându-se de
aceastã datã chiar la 5 “lungimi” (5-
10, min. 18), ceea ce a reprezentat
avansul maxim luat de vreuna dintre
echipe în meci. Naþionala lui Duenas
a trãit pânã aici, exclusiv, din sclipi-
rile Alexandrinei Barbosa ºi ale
Noreei Pena, autoare a 9 dintre cele
10 goluri. Cu 3 în plus pentru cea
din urmã, care avea sã fie aleasã la
final ºi omul meciului.

Din cele 5 cinci goluri avans,
parcã speriindu-se de o perspectivã
ºi mai bunã, Spania avea sã mai
pãstreze pânã la pauzã doar douã,
10-12.

Norvegia a rãmas “în prizã” ºi

Norvegia a regãsit coroanaNorvegia a regãsit coroanaNorvegia a regãsit coroanaNorvegia a regãsit coroanaNorvegia a regãsit coroana

DIGI SPORT 2
17:00, 18:45, 20:30 – BASCHET (M) –

Liga Naþionalã: BC Timiºoara – CSU Atlas-
sib Sibiu, U Banca Transilvania Cluj – BC
Mureº Tg. Mureº, Steaua – BCM U Piteºti.

DIGI SPORT 3
19:00 – HOCHEI – Liga MOL: HSC Mier-

curea Ciuc – ASC Corona Braºov.

dupã venirea de la odihnã, egalând la
12. Dupã care echilibrul pregnant s-a
menþinut pânã la 15-15, moment
când nordicele s-au distanþat în
premierã la douã goluri, 17-15 (37).
Spania, deºi pãrea gata, a gãsit
puterea sã revinã: 18-18 (40) ºi 20-
20 (43). Practic, însã, a fost doar o
amânare a deznodãmântului, Norve-
gia lovind ulterior de patru ori la
rând (24-20, min. 48). S-a fãcut ºi
26-22 (52) ºi lucrurile pãreau din ce
în ce mai clare. Într-o ultimã zvâcni-
re, ca a unui muribund, Spania a
redus ecartul pânã la un gol (26-25,
min. 56). Numai cã mai mult n-a
putut, chiar dacã a irosit douã
oportunitãþi rarisime de egalare, iar
handbalistele scandinave au închis
iremediabil jocul, cu douã goluri ale
excelentei Linn-Kristin Riegelhuth.
Astfel a revenit selecþionata condusã
de islandezul Thorir Hergeirsson în
posesia aurului european, dupã
eºecul dramatic de la precedenta

ediþie, din 2012, când a pierdut
dupã douã reprize de prelungiri
în faþa Muntenegrului. Prin
acest succes, Norvegia a
obþinut calificarea la Campiona-
tul Mondial din 2015, gãzduit
de Danemarca, ºi la Jocurile
Olimpice din 2016, de la Rio.

De partea celaltã, Spania ºi-a
egalat cea mai bunã performan-
þã la nivel continental, dupã ce
în 2008 se înclina tot în faþa
Norvegiei, într-o manierã însã

extrem de categoricã, 21-34.
Iatã ºi marcatoarele partidei de

sâmbãtã searã: Norvegia – Linn-
Kristin Riegelhuth (10), Nora Mork
(7), Sanna Solberg (3), Betina
Riegelhuth (2), Heidi Loke (2), Stine
Oftedal (2), Veronica Kristiansen
(1), Ida Alstad (1).

Spania: Nerea Pena (10), Carmen
Martin (4), Alexandrina Barbosa (4),
Marta Mangue (3), Macarena Aguilar
(2), Elisabet Chavez (1), Elisabeth
Pinedo (1).

Suedia împinge
campioana din
2012 în afara
medaliilor

Suedia, învinsa Nor-
vegiei din semifinalele de
vineri (25-29), ºi-a
adjudecat, tot duminicã,
medalia de bronz, tre-
când cu 25-23, în finala
micã, pe campioana din
2012, Muntenegru
(rãpusã de Spania, la
limitã, în semifinale, 18-
19).

În prima reprizã, ex-
iugolslavele s-a aflat mai
tot timpul la conducere,
având ºi trei goluri peste
adversarã. Pânã la pauzã mai rãmã-
seserã însã cu unul, 11-12. Nordice-
le au preluat întâia oarã conducerea
în minutul 32 (13-12), pentru ca mai

apoi sã se ducã la trei goluri 16-13
(35). Muntenegru a revenit în joc,
egalând la 18, 20 ºi 22 (52), însã
finalul a fost asemenea startului
pãrþii secunde ºi istoria a fost scrisã.
Golghetera ºi MVP-ul turneului final,
Isabelle Gullden a fost ºi de aceastã
datã de neorprit – 7 goluri. De la
Muntenegru s-a evidenþiat Katarina
Bulatovic – 8 goluri.

Locul 3 reprezintã a doua perfor-
manþã ca valoare la un CE pentru
Suedia, dupã argintul din 2010, când
scandinavele treceau în semifinale
chiar de România, care avea sã
încheie ºi ea în acel an în medalii (de
asemenea cea mai bunã performanþã
la un CE).

Ca ºi adversarele din marea finalã,
Suedia ºi Muntenegru se întâlniserã
în grupele principale, victoria reve-
nind atunci Muntenegrului 30-29,
dupã 13-18 la pauzã.

Top 10 golgheteri
1. Isabelle Gullden (Suedia) 58 (8 jocuri)
2. Cristina Neagu (România) 49 (6j)
3. Carmen Martin (Spania) 46 (8j)
4. Katarina Bulatovic (Muntenegru) 44 (8j)
5. Nora Mork (Norvegia) 41 (8j)
6. Krisztina Triscsuk (Ungaria) 39 (7j)
7. Nerea Pena (Spania) 38 (8j)
8. Alexandra Lacrabere (Franþa) 37 (7j)
9. Heidi Loke (Norvegia) 37 (8j)
10. Ida Oden (Suedia) 36 (8j)

Top 10 portari
1. Silje Solberg (Norvegia) 41%
2. Paula Ungureanu (România) 40%
3. Katja Schulke (Germania) 39%
4. Eva Kiss (Ungaria) 38%
5. Sandra Toft (Danemarca) 38%
6. Amandine Leynaud (Franþa) 36%
7. Silvia Navarro (Spania) 36%
8. Marina Rajcic (Muntenegru) 34%
9. Marta Zderic (Croaþia) 34%
10. Sonja Barjaktarovic (Muntenegru) 33%

Echipa idealã a turneului
Portar: Silje Solberg (Norvegia),
Extremã dreapta: Carmen Martin (Spania)
Inter dreapta: Nora Mork (Norvegia)
Centru: Kristina Kristiansen (Danemarca)
Inter stânga: Cristina Neagu (România)
Extremã stânga: Maria Fisker (Danemarca)
Pivot: Heidi Loke (Norvegia)
Suedeza Isabelle Gullden a fost desemnatã

MVP-ul competiþiei.

HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN – EDIÞIA A 11-AHANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN – EDIÞIA A 11-AHANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN – EDIÞIA A 11-AHANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN – EDIÞIA A 11-AHANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN – EDIÞIA A 11-AHANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN – EDIÞIA A 11-AHANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN – EDIÞIA A 11-AHANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN – EDIÞIA A 11-AHANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN – EDIÞIA A 11-A

Ierarhia finalã
1. NORVEGIA
2. Spania
3. Suedia
4. Muntenegru
5. Franþa
6. Ungaria
7. Olanda
8. Danemarca
9. România
10. Germania
11. Polonia
12. Slovacia
13. Croaþia
14. Rusia
15. Serbia
16. Ucraina

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

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

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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Pagină realizată de COSMIN STAICU
sport

1. Ioana Loredana Roşca –
tenismena de 18 ani  legitimată la
CSM Craiova a câştigat titlul la
dublu junioare la Roland Garros,
alături de Ioana Duc u.

2. Ionica Munteanu – porta-
rul în vârstă de 34 de ani al echi-
pei de handbal SCM Craiova. Lo-

cul 7 echipa de c lub în sezonul
trecut, în care a disputat şi finala
Cupei României. Loc ul 2 cu SCM
Craiova după turul stagiunii ac-
tuale.  Loc ul 9 cu naţionala Ro-
mâniei la Europenele din Ungaria
şi Croaţia.

3. Laurenţiu Lic ă – Voleiba-
listul de 32 de ani es te liderul
ec hipei masculine clasată pe 4 în
sezonul trecut şi pe aceeaşi pozi-

Andrei Dumitraş,
prima achiziţie
a Craiovei

Prima achiziţie a Universităţii
Craiova în această pauză de
iarnă este fundaşul dreapta de la
Ceahlăul Piatra Neamţ, Andrei
Dumitraş. În vârstă de 26 de ani,
Dumitraş a evoluat în tur în 12
partide şi a marcat de două ori.
Acum 2 ani, Dumitraş a fost în
lotul Stelei, unde nu a prins loc
de titular, din cauza concurenţei
cu Giorgevski.

La ora bilanţurilor, cotidianul nostru a stabilit clasamentele spor-
tive pe anul 2014, în funcţie de criteriile obiective: statistici, per-
formanţe, dar şi cele subiective, respectiv rating-ul sporturilor, al
echipelor, spectacolul oferit. În ciuda unor performanţe deosebite
obţinute de anumiţi atleţi, scrimeri, karatişti, luptători sau şahişti,
am luat în considerare pentru aceste ierarhii aportul adus la suc-
cesele sportului craiovean care beneficiază de un număr cât mai
mare de fani şi spectacolul oferit acestora. În cazul Ioanei Loreda-
na Roşca, performanţa obţinută la unul dintre cele 4 turnee de
Mare Şlem este unică pentru un craiovean, chiar dacă este obţinu-
tă la categoria juniori. Deşi a fost desemnat sportivul anului la
Gala Sportului Doljean, renumitul triplusaltist Marian Oprea nu a
fost luat în calcul, deoarece reprezintă în acelaşi timp clubul Dina-
mo Bucureşti, unul deloc apreciat printre olteni.

1. Aurelian Roşca – campion
mondial cu naţionala de junioare
under 18 a României la turneul fi-
nal disputat în vară în Macedonia.
A încheiat turul pe locul 2 cu SCM
Craiova, echipă pe care a salvat-o
de la retrogradare în play-out-ul
campionatului precedent.

2. Sorin Cârţu şi Emil Săndoi
– Cei doi antrenori au un bilanţ de
10 victorii, 3 egaluri şi o înfrânge-
re de când au preluat Universitatea
Craiova, la care se mai adaugă alte
7 succese în meciurile amicale. În
campionat sunt neînvinşi, cu 8 vic-
torii şi 3 egaluri, ridicând echipa
de pe ultimul loc până pe poziţia a
şasea.

3. Dan Pascu – Cu SCMU
Craiova s-a clasat lângă podium
atât la finalul campionatului trecut,
cât şi după turul actual. A calificat
ec hipa în sferturile Cupei CEV,

Cei mai buni antrenori ai Craiovei

Cei mai buni sportivi ai Craiovei

1. Echipa de fotbal Universitatea Craiova – a pro-
movat în Liga I de pe primul loc în seria a II-a a Ligii
secunde la finalul sezonului 2013-2014. A încheiat turul
Ligii I 2014-2015 pe locul 6, având nu mai puţin de
11 meciuri la rând fără eşec. A avut cea mai mare
medie de spectatori la meciurile de pe teren propriu
din acest tur dintre echipele de Liga I, culminând cu
asistenţa de 25.000 de fani la meciul din sferturile de
finală ale Cupei României, cu Steaua.

2. Echipa masculină de volei SCMU Craiova – a

Cele mai bune echipe ale Craiovei
terminat campionatul 2013-2014 pe locul 4, după ce
încheiase sezonul regulat pe poziţia a doua. Se află pe
locul 4 la finalul turului Diviziei A1. S-a calificat în
sferturile de finală ale Cupei CEV, după ce a eliminat
echipele Partizan Belgrad şi Kecskemet.

3. Echipa feminină de handbal SCM Craiova – s-
a clasat la finalul campionatului trecut pe locul 7, iar
după turul sezonului actual este pe poziţia secundă în
Liga Naţională. A ajuns în semifinalele Cupei Româ-
niei în stagiunea trecută.

ţie după turul Divizei A1. A fost
cel mai bun jucător  şi în cupele
europene,  în duelurile cu Parti-
zan Belgrad ş i Kecskemet.

4. Travis Lee Bureau – Ame-
ricanul de 26 de ani a reprezentat
cu suc ces şi c u onoare culorile
ec hipei de baschet SCMU Craio-
va, atât în sezonul trec ut, cât şi
în cel actual. A fost singurul ju-
c ător  care nu s -a „predat” în
play-off-ul c u Oradea, f iind tot-
odată cel mai spec tac ulos  bas-
chetbalis t din Liga Naţională. În
stagiunea actuală are o medie de
12.1 punc te, 7,5 recuperări, 2,2
pase dec is ive,  ef ic ienţă 15. În
primăvară a terminat campiona-
tul 2013-2014 c u mediile: 15,1
puncte, 7,4 recuperări,  2,2 pase
decisive,  eficienţă 19. În Balkan
League are 17,2 puncte şi 5,8 re-
cuperări pe mec i şi o medie a efi-
cienţei de 20.

5. Bogdan Vătăjelu – Funda-
şul stânga de 21 de ani al Univer-
sităţii Craiova a avut o asc ensiu-
ne fulminantă de c ând a fos t
transferat de la Reşiţa, acum un
an. Es te c onsiderat deja „urma-
şul lui Chivu”. În vară a fost se-
lecţionat de Victor Piţurcă la na-
ţională pentru stagiul de pregăti-
re din Elveţia.  A promovat c u
Univers itatea, echipă aflată pe
locul 6 în Liga I , a marcat un gol
în stagiunea actuală, la Braşov,
fiind titular  în toate meciurile din
campionat.

6. Aneta Pârvuţ – handbalis-
ta de 25 de ani a jucat inter şi
extremă pentru SCM Craiova în

tur, fiind golghetera echipei ş i una
dintre cele mai tehnice juc ătoare
din Liga Naţională. A participat re-
cent la Europeanul din Ungaria şi
Croaţia. În primăvară câş tigase
titlul şi Cupa României cu HCM
Baia Mare,  echipă la care se va
întoarce în iarna ac easta.

7. Zoran Krs tanovic – pivo-
tul ec hipei de basc het SCMU
Craiova es te coşgheterul Ligii
Naţionale după tur,  c u o medie
pe mec i de 22,3 punc te, 6,7 re-
cuperări şi 0,8 pase decis ive şi
o efic ienţă de 20,3.  În Balkan
League mediile sale sunt mai mo-
deste: 11 punc te,  2,5 rec uperări,
ef ic ienţă 8.

8. Ane Eidem – norvegianca
este alături de Aneta Pârvuţ gol-
gheteră la echipa feminină SCM
Craiova, c lasată pe 2 după tur, în
faţa unor ec hipe cu buget enorm
prec um CSM Bucureşti sau Co-
rona Braşov.  Jucătoarea de 21 de
ani, lupătătoare adevărată, face
ambele faze cu ac eeaşi intensitate
impresionantă şi joacă toate postu-
rile la 9 metri. Este o sportivă ex-
trem de carismatic ă şi practic ido-
lul junioarelor din Bănie.

9. Pablo Brandan – Argenti-
nianul a fost transferat la Univer-
sitatea Craiova după startul cam-
pionatului şi a devenit în scurt li-
derul echipei, fiind desemnat c ă-

pitan,  datorită implicării şi expe-
rienţei sale. A marcat 3 goluri de-
cisive: unul din penalty care a
adus c ele 3 puncte cu ASA, sc or
1-0, unul cu care a deschis sc o-
rul în mec iul cu Rapid, după o
fază senzaţională la care au mai
participat Ferfelea şi Bawab şi
golul de 2-1 cu Botoşaniul, exe-
cutând magistral o lovitură liberă
de la 25 de metri.

10. Costin Curelea – Atacan-
tul de 30 de ani a fost golghete-
rul Universităţii Craiova în Liga
a II-a, contr ibuind decisiv la pro-
movare. A marcat 3 goluri în tu-
rul ac tualei stagiuni, fiind c ăpita-
nul ec hipei la începutul turului.

unde o va întâlni pe tripla câştigă-
toare de Champions League, Tren-
tino. Pascu este totodată selecţio-

nerul naţionalei masculine a Româ-
niei, cu care a obţinut rezultate re-
marcabile.
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