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Britanie, GermaniaBritanie, GermaniaBritanie, GermaniaBritanie, GermaniaBritanie, Germania
ºi Franþa contra...ºi Franþa contra...ºi Franþa contra...ºi Franþa contra...ºi Franþa contra...
Daech!Daech!Daech!Daech!Daech!

Nu uºor, dar în cele din urmã,
dupã aproape 10 ore de discuþii,
în contradictoriu, Camera Comu-
nelor a acceptat propunerea pre-
mierului David Cameron de a
susþine coaliþia internaþionalã,
solicitatã de preºedintele francez
Francois Hollande, contra jihadiº-
tilor Daech ºi primele 4 Torna-
do, aparþinând Royal Air Force au
decolat noaptea de la baza Akro-
tiri, din Cipru, pentru a lovi þinte
din câmpul petrolier Omar, la 50
de km de frontiera irakianã.
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World VisionWorld VisionWorld VisionWorld VisionWorld Vision
primeºte 80.000primeºte 80.000primeºte 80.000primeºte 80.000primeºte 80.000
de euro pentrude euro pentrude euro pentrude euro pentrude euro pentru
programul „Vprogramul „Vprogramul „Vprogramul „Vprogramul „Vreaureaureaureaureau
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescu, la concursul pentru
postul de director, a rãspuns doar
la o singurã întrebare, atunci când
a fost întrebat cum îl cheamã.

Copiii cuminþi primesc
dulciuri ºi jucãrii, iar cei rãi,
nuieluºe! Aºa auzeam în
copilãrie de la pãrinþii noºtri ºi
ne reamintim ºi acum, nostal-
gic, de acele seri minunate
când ne pregãteam cizmuliþe-
le… Moº Nicolae venea în
fiecare an, punctual, cu
aromele primelor portocale
care înmiresmau zilele de
iarnã ale copilãriei noastre.

Aþi pregãtit ghetuþele?
Pentru cã Moº Nicolae ajunge
ºi de aceastã datã! În noaptea
de 5/6 decembrie se spune cã
Moºul vine la geamuri ºi vede
copiii care dorm ºi sunt
cuminþi, lãsându-le în ghete
dulciuri, jucãrii ºi alte daruri.
Însã tot el este acela care îi
pedepseºte pe cei leneºi ºi
neascultãtori, ce primesc o
nuieluºã adevãratã, sã le
aminteascã de o eventualã
pedeapsã.

Moº Nicolae deschide
sezonul sãrbãtorilor de iarnã,
care continuã cu Naºterea
Domnului (Crãciunul), Anul
Nou, Sfântul Vasile, Botezul
Domnului (Boboteaza) ºi se
încheie cu Sfântul Ion.

MAGDA BRATU
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Întâlnire între directorul FMI
pentru Europa ºi preºedintele
Iohannis
Preºedintele Klaus Iohannis a avut, ieri,

o întâlnire cu directorul Departamentu-
lui European al Fondului Monetar Inter-
naþional, Poul Mathias Thomsen, în ca-
drul întrevederii fiind discutate “perspec-
tivele pozitive” ale economiei României,
dar ºi necesitatea continuãrii reformelor
economice, potrivit Preºedinþiei. “În ca-
drul întrevederii, au fost discutate per-
spectivele pozitive ale economiei Româ-
niei, dar ºi unele evoluþii de la nivel euro-
pean. De asemenea, a fost evidenþiatã
necesitatea continuãrii reformelor econo-
mice, în special în privinþa guvernanþei
corporatiste ºi a calitãþii actului adminis-
trativ, într-un context de predictibilitate
fiscal-bugetarã ºi financiarã”, se aratã
într-un comunicat al Administraþiei Pre-
zidenþiale. Mai mult, potrivit aceleiaºi
surse, întrevederea a reprezentat ºi un
bun prilej pentru a reafirma importanþa
consolidãrii încrederii în politicile guver-
nului din partea mediului economic ºi a
partenerilor externi. Poul Mathias Thom-
sen s-a întâlnit ieri ºi cu premierul Da-
cian Cioloº, dar ºi cu guvernatorul BNR,
Mugur Isãrescu, pentru a discuta despre
evoluþiile ºi perspectivele economice ºi
politicile viitoare.

Cei doi pompieri care au
verificat clubul Colectiv,
trimiºi în judecatã
Procurorii DNA i-au trimis în judecatã

pe George Matei ºi Antonina Radu, cei
doi pompieri de la Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) Bucureºti care
au verificat clubul Colectiv fãrã a lua
mãsurile legale în privinþa respectãrii
normelor PSI. Cei doi inspectori de la ISU,
cu gradul de cãpitan, sunt acuzaþi de abuz
în serviciu dacã funcþionarul public a ob-
þinut pentru sine ori pentru altul un folos
necuvenit. Procurorii susþin cã, în perioa-
da septembrie 2014 – primãvara anului
2015, George Matei ºi Antonina Radu, în
calitate de ofiþeri-inspectori în cadrul ISU
Bucureºti, în timp ce se aflau în exercita-
rea atribuþiilor de serviciu, cu bunã ºtiin-
þã, nu ºi-au îndeplinit obligaþiile ce de-
curgeau din conþinutul prevederilor le-
gale privind prevenirea ºi apãrarea îm-
potriva incendiilor, deºi au luat cunoº-
tinþã ºi au constatat faptul cã SC Colec-
tiv Club SRL Bucureºti desfãºura activi-
tãþi specifice unui club fãrã a deþine aviz/
autorizaþie de securitate la incendiu.

Nouã cetãþeni strãini suspectaþi de
terorism au fost expulzaþi din Româ-
nia în acest an, iar alþi 246 de cetã-
þeni din Orientul Mijlociu nu au fost
primiþi în þarã, a declarat, ieri, pen-
tru Mediafax, purtãtorul de cuvânt
al Serviciului Român de Informaþii
(SRI), Ovidiu Marincea. „În 2015,
la propunerea SRI, Curtea de Apel
Bucureºti a pus în aplicare mãsura
de declarare ca indezirabil în cazul a
nouã cetãþeni strãini care reprezen-
tau o ameninþare teroristã, aceºtia fi-
ind îndepãrtaþi de pe teritoriul naþio-
nal”, a declarat Marincea.

Tot la propunerea SRI, Ministe-
rul Afacerilor Interne a interzis in-
trarea în þarã a 246 de persoane care prezen-
tau ameninþãri teroriste ºi care provin în spe-
cial din Irak, Palestina, Maroc, Tunisia, Si-
ria, iar în jur de 70% din aceºtia erau în co-
nexiune sau au derulat activitãþi în sprijinul
Daesh. Principalele motive care au dus la apli-
carea acestor mãsuri preventive au fost re-

Judecãtoria Sectorului 5 a confirmat redes-
chiderea urmãririi penale în cazul lui Traian
Bãsescu, în dosarul în care un bãrbat din Cra-
iova l-a reclamat pe fostul preºedinte cã în
2007 a afirmat cã va demisiona în cinci minu-
te ºi nu s-a þinut de cuvânt. Instanþa a consta-
tat cã este legalã ºi temeinicã ordonanþa pro-
curorilor Parchetului Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie ºi a confirmat redeschiderea urmã-
ririi penale în cazul fostului preºedinte. Deci-
zia Judecãtoriei Sectorului 5 este definitivã.

Instanþa supremã a decis, ieri,
luarea mãsurii arestului la domici-
liu în cazul senatorului Dan ªova,
în dosarul în care este acuzat cã a
luat mitã 100.000 de euro pentru a
asigura încheierea unui contract
între CET Govora ºi o firmã de
avocaturã. Judecãtorul de drep-
turi ºi libertãþi de la Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie a respins ce-
rerea procurorilor Direcþiei Naþi-
onale Anticorupþie (DNA) de ares-
tare preventivã a dispus luarea
mãsurii arestului la domiciliu.
Contestaþia procurorilor DNA ºi
cea a lui Dan ªova vor fi judecate
tot la instanþa supremã, care va
decide definitiv ce mãsurã preven-
tivã va fi luatã în cazul sena-
torului, în dosarul în care este
acuzat de trafic de influenþã.

Avocatul lui Dan ªova,
Veronel Rãdulescu, a decla-
rat cã apãrarea nu considerã
cã trebuie luatã vreo mãsurã
pe numele lui ªova, pentru cã
acesta nu a comis faptele de
care este acuzat de procu-
rori, iar toate probele prezen-
tate de aceºtia ar fi indirec-
te. “Consider cã decizia re-
prezintã îndoiala instanþei cã
probele de la dosar sunt sus-
ceptibile de a crea acea sus-
piciune rezonabilã”, a spus

Preºedintele Klaus Iohannis l-
a delegat pe premierul Dacian
Cioloº sã participe la Reuniunea
Consiliului European, care va
avea loc la Bruxelles, în perioada
17-18 decembrie, informeazã Ad-
ministraþia Prezidenþialã. “În vir-
tutea dispoziþiilor art. 80 alin. 1
din Constituþia României ºi con-
form principiului cooperãrii loia-
le dintre autoritãþile statului, aºa
cum acesta a fost interpretat ºi
în jurisprudenþa Curþii Constitu-
þionale, Preºedintele României
poate delega în mod expres prim-
ministrului atribuþia participãrii la
reuniunile Consiliului European”,
se aratã într-un comunicat al Ad-
ministraþiei Prezidenþiale.

Subiectul participãrii la reuniu-
nile Consiliului European au fãcut
obiectul mai multor dispute de-a
lungul timpului, atât între fostul
preºedinte Traian Bãsescu ºi fos-
tul premier Victor Ponta, cât ºi în-
tre Klaus Iohannis ºi Victor Pon-
ta. Preºedintele Iohannis a afir-
mat, în luna septembrie, rãspun-
zând unei întrebãri, cã Victor
Ponta nu va participa niciodatã la
Consiliul European. Preºedintele
Klaus Iohannis a fost întrebat, în
conferinþa de presa susþinutã îna-
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prezentate de profilul radical sau terorist al
persoanei vizate sau al familiei acesteia, co-
nexiunile cu entitãþi teroriste, precum ºi de-
mersurile de coagulare a unor grupuri de
strãini susþinãtori ai unor entitãþi jihadiste, în
special Daesh, potrivit sursei citate.

Marincea a mai spus cã cetãþenii cãrora li

s-a interzis accesul pe teritoriul Ro-
mâniei erau suspecþi de radicalizare
ºi propagandã (inclusiv online) în
favoarea unor entitãþi teroriste (pre-
ponderent Daesh), precum ºi de în-
cercarea de a tranzita România pen-
tru a se alãtura Daesh în Siria.

SRI susþine cã numãrul cetãþeni-
lor în cazul cãrora poate fi interzis
accesul în România este în creºtere
ºi au crescut ºi mãsurile cu carac-
ter preventiv pe care atât SRI, cât
ºi serviciile partenere le-au instituit
pentru diminuarea riscurilor gene-
rate de fenomenele teroriste.

Conform sursei citate, în urma
atacurilor teroriste din Franþa, SRI

a desfãºurat o activitate susþinutã de monito-
rizare a situaþiei din România, accelerând, tot-
odatã, schimbul de informaþii în cadrul coo-
perãrii atât cu partenerii naþionali din Sistemul
Naþional de Prevenire ºi Combatere a Teroris-
mului, cât ºi cu serviciile partenere, pentru a
reduce riscul atacurilor teroriste.

Instanþa confirmã redeschiderea urmãririi penale a lui Traian Bãsescu
în dosarul în care un bãrbat l-a reclamat cã nu a demisionat în 5 minute

Dosarul a ajuns la Judecãtoria Sectorului
5 dupã ce, în 9 octombrie, Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, a stabilit cã Judecãtoria
este competentã sã analizeze ºi sã dea o solu-
þie cererii Parchetul instanþei supreme de con-
firmare a redeschiderii urmãririi penale în do-
sarul în care un bãrbat din Craiova l-a recla-
mat pe Bãsescu cã nu ºi-a þinut promisiunea
de a demisiona, aºa cum afirmase. “A fost o
declaraþie verbalã asupra cãreia am revenit
imediat dupã votul dat în Parlament (...) Par-

chetul îmi face un program extrem de alert.
Nu este o fericire, dar mã voi supune oricã-
rei chemãri”, declara Traian Bãsescu, în oc-
tombrie, la ICCJ.

Tot Judecãtoria Sectorului 5 a confirmat,
la sfârºitul lunii octombrie, redeschiderea, de
cãtre PICCJ, a urmãririi penale în cazul lui
Traian Bãsescu, în dosarul în care Corneliu
Vadim Tudor  a depus pe numele fostului pre-
ºedinte, în 25 noiembrie 2009, o plângere pri-
vind jurnaliºtii rãpiþi în Irak.

Iohannis l-a delegat
pe Cioloº sã participe
la Consiliul European

inte de plecarea la Bruxelles, la
summit-ul Consiliului European,
despre procedura privind repre-
zentarea României la Consiliul Eu-
ropean. “Primul ministru nu par-
ticipã ºi nu va participa. Acest
prim-ministru nu va participa nici-
odatã la Consiliul European”, a
rãspuns Iohannis.

De asemenea, întrebat despre
declaraþiile premierului Victor
Ponta referitoare la reprezentarea
României la Consiliul European,
potrivit cãrora prezenþa preºedin-
telui nu îºi are rostul deoarece
reuniunile sunt destinate premie-
rilor, preºedintele a spus cã abor-
darea lui Ponta a fost „deplasa-
tã”. Între Iohannis ºi Ponta au
fost dispute ºi pe marginea parti-
cipãrii fostului premier la alte reu-
niuni europene ºi internaþionale,
preºedintele acuzându-l pe prim-
ministrul de atunci cã nu s-a con-
sultat cu el cu privire la manda-
tul Guvernului. În luna octombrie,
aproximativ o sãptãmânã înainte
de a demisiona, Ponta afirma cã
cineva trebuie sã facã publicã po-
ziþia României, în condiþiile în
care „preºedintele nu face nimic”
ºi tace la Bruxelles ca „surda în
horã”.

Dan ªova, în arest la domiciliu în dosarul
în care este acuzat de trafic de influenþã

avocatul. El a mai spus, rãspun-
zând unei întrebãri, cã este exclu-
sã recunoaºterea acuzaþiilor de cã-
tre Dan ªova, pentru cã acesta nu
a sãvârºit faptele care i se imputã.

Dan ªova a fost reþinut joi de
procurori, dupã ce Senatul a avi-
zat cererea DNA privind atât reþi-
nerea, cât ºi arestarea preventivã a
parlamentarului. În aceeaºi zi, pro-
curorii au trimis la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie cererea de ares-
tare preventivã a lui ªova, însã in-
stanþa a stabilit pentru vineri jude-
carea cauzei. În noul dosar, ªova
este acuzat cã a luat mitã 100.000
de euro pentru a asigura încheie-
rea unui contract între CET Go-
vora ºi o firmã de avocaturã.
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SUA, Rusia, Marea Britanie, GermaniaSUA, Rusia, Marea Britanie, GermaniaSUA, Rusia, Marea Britanie, GermaniaSUA, Rusia, Marea Britanie, GermaniaSUA, Rusia, Marea Britanie, Germania
ºi Franþa contra... Daech!ºi Franþa contra... Daech!ºi Franþa contra... Daech!ºi Franþa contra... Daech!ºi Franþa contra... Daech!

MIRCEA CANÞÃR

Nu uºor, dar în cele din urmã, dupã
aproape 10 ore de discuþii, în contradicto-
riu, Camera Comunelor a acceptat propu-
nerea premierului David Cameron de a sus-
þine coaliþia internaþionalã, solicitatã de pre-
ºedintele francez Francois Hollande, con-
tra jihadiºtilor Daech ºi primele 4 Tornado,
aparþinând Royal Air Force au decolat noap-
tea de la baza Akrotiri, din Cipru, pentru a
lovi þinte din câmpul petrolier Omar, la 50
de km de frontiera irakianã. O participare
a Marii Britanii are o importanþã simbolicã,
dar ºi o utilitate operaþionalã, fãrã a schim-
ba însã cursul rãzboiului, subliniazã analiº-
tii britanici, care în general deplâng “reac-
þia impulsivã” relevând anemia justificãrii
“de a nu rãmâne în afarã”. La rândul sãu
Germania s-a angajat, la o manierã ineditã,
în coaliþia anti-Daech ºi Bundestagul a ac-
ceptat planul Angelei Merkel, care dispune
oricum de o largã majoritate, reunind 503
parlamentari din 630. Proiectul de angaja-
ment prevede deplasarea a 1.200 de mili-
tari - este cea mai importantã misiune a
Bundeswehrului în strãinãtate - 6 avioane

Tornado pentru misiuni de recunoaºtere în
Siria ºi angajarea unei fregate alãturi de port-
avionul Charles de Gaulle. Dupã atentatele
de la Paris, Franþa a cerut partenerilor eu-
ropeni sã participe la operaþiuni militare
contra Statului Islamic, subliniind cã regi-
mul Assad n-are viitor, dar pentru moment,
pericolul cel mare îl constituie jihadiºtii, prin
acþiunile lor teroriste, dovadã ceea ce s-a
întâmplat la Paris ºi Saint Denis. Olanda
ezitã, deocamdatã, ºi expectativa se justi-
ficã prin examinarea “tuturor aspectelor
politice ºi militare”. Ieri, Francois Hollan-
de, s-a aflat pe puntea port-avionului Charles
de Gaulle, prezent de 2 sãptãmâni în Medi-
terana Orientalã, nava amiral a Marinei
Naþionale - capabilã de 1.000 de km pe zi -
dispunând de un grup aero-naval format
din 26 de avioane, din care 18 Rafale Ma-
rine ºi 8 Super Etendards modernizate. Sunt
prevãzute zboruri de recunoaºtere ºi su-
praveghere, lovituri planificate, ºi tot felul
de misiuni. O informaþie recentã: la 20 ºi
21 noiembrie au fost efectuate primele zbo-
ruri de recunoaºtere asupra oraºului libian

Syrte, controlat de Statul Islamic. Este o
premierã în pregãtirea fazelor de operaþi-
uni într-un teritoriu deja cuprins de haos,
cum este Libia sau deja ocupat de Daech.
Mobilizarea europeanã, contra Daech, a
devenit impresionantã. Chiar dacã opera-
þiunile militare ale occidentalilor nu sunt
deplin coordonate cu cele ale Rusiei, acu-
zatã de a nu viza precumpãnitor Statul
Islamic, ci rebelii sirieni non-jihadiºti, pen-
tru salvarea regimului Bashar al-Assad,
lucrurile nu stau chiar aºa, opineazã Mos-
cova, deja într-un teribil contencios cu
Ankara, dupã doborârea unui bombardier
rus de cãtre 2 aparate de zbor F-16, apar-
þinând forþelor militare turceºti la frontie-
ra cu Siria. Tensiunile au dobândit ampli-
tudine ºi mai nou preºedinþia turcã este
acuzatã de obþinerea unor profituri, prin
cumpãrarea petrolului Statului Islamic, ex-
tras din câmpurile controlate. În septem-
brie 2014, “New York Times” atrãgea
atenþia asupra traseului traficului de pe-
trol al Statului Islamic, iar în iulie 2015
cotidianul britanic “The Guardian” dezvã-

luia documente prin care unul din princi-
palii lideri Daech, Abou Sayyaf, vânzãtor
de gaze ºi petrol, era în legãturã directã
cu Ankara. Dacã Moscova acuzã Ankara,
acelaºi lucru îl face la rândul sãu Ankara,
Recep Tayyip Erdogan acuzând Moscova
de rolul imens în traficul de petrol. Dar
pentru moment, nici o informaþie care sã
ateste implicarea Rusiei în astfel de ope-
raþiuni, nu a fost oferitã. Dacã se încear-
cã perturbarea operaþiunilor militare anti-
Daech, nu se precizeazã, dar în orice caz
o astfel de coaliþie, cum este cea de acum
constituitã ar trebui sã-ºi încheie cât mai
repede socotelile cu Statul Islamic. Chiar
dacã este vorba de un rãzboi asimetric,
cu destul complicaþii. Fiindcã un factor
important, subestimat dacã nu ignorat îl
constituie viitorul sunniþilor din Irak ºi
Siria, pentru care Statul Islamic a stabilit
khalifatul sãu. Sunniþi, majoritari în lumea
musulmanã, sunt în defensivã în Irak ºi
Siria, încât se spune cã Daech are drept
“mamã” intervenþia americanã în Irank ºi
drept tatã wahlabismul saudit.

Începând cu data de 10.12.2015,
ora 11,00 îºi va deschide activita-
tea Serviciul Public Comunitar Lo-
cal de Evidenþã a Persoanelor
(S.P.C.L.E.P.) Caraula. De la aceas-
tã datã, cetãþenii vor putea obþine
actele de identitate de la sediul noii
instituþii, care va funcþiona în imo-
bilul din str. Craiovei, nr. 134, sc.1,
ap.1, comuna Caraula. Programul
de funcþionare va fi zilnic, de luni
pânã vineri, între orele 8.30-16.30,
iar miercurea programul prelungin-
du-se pânã la 18.30.

„Prin deschiderea acestui ser-
viciu de evidenþã a persoanelor se
faciliteazã accesul celor aproxima-
tiv 2.500 de cetãþeni din comuna
Caraula la obþinera unui nou act de

Comuna Caraula va inaugura
Serviciul de Evidenþã a Persoanelor

De joi, 10.12.2015, aproximativ 2.500 de
doljeni  scapã de cozile de la Evidenþa Popula-
þiei. Un nou sediu al S.P.C.L.E.P. se va deschide
în comuna Caraula. Diminuarea timpului de
aºteptare ºi lipsa cheltuielilor de deplasare vor
fi primele avantaje concrete.

identitate, se contribuie la diminua-
rea cheltuielilor, la micºorarea tim-
pului de aºteptare pentru elibera-
rea unui alt act de identitate, dar ºi
la micºorarea numãrului persoane-
lor care, din diverse motive, con-
tinuã sã pãstreze acte de identitate
cu valabilitate expiratã sau nu îºi
oficializeazã adresa de domiciliu în
concordanþã cu modificãrile adop-
tate de autoritãþile locale”, a preci-
zat comisar ºef de poliþie Stãni-
cã Marian, director executiv al
Direcþiei Publice Comunitare de
Evidenþã a Persoanelor Dolj.

Aceastã realizare a autoritãþii lo-
cale a fost sprijinitã de Consiliul Ju-
deþean Dolj, atât direct, prin adop-
tarea actului administrativ de modi-

ficare a arondãrii, dar ºi prin inter-
mediul Direcþiei Publice Comunita-
re de Evidenþã a Persoanelor Dolj,
instituþie care are în derulare un pro-
gram ambiþios de a sprijini astfel de
iniþiative în toate localitãþile în care
nu funcþioneazã servicii de eviden-
þã a persoanelor ºi coordoneazã
metodologic serviciile publice co-
munitare locale de evidenþã a per-
soanelor din judeþul Dolj.

Reamintim celor interesaþi cã
principalele documente ce trebuie
sã însoþeascã cererea pentru obþi-
nerea unui act de identitate sunt:
actul de identitate vechi (dacã îl mai
deþin), certificatul de naºtere ºi,
dupã caz, cel de cãsãtorie ori hotã-
rârea de divorþ definitivã ºi irevo-
cabilã, actul pentru spaþiul locuit.
Contravaloarea actului de identitate
– 7 lei cartea de identitate sau 1 leu
cartea de identitate provizorie ºi taxa
de timbru extrajudiciar – 5 lei se vor
achita la ghiºeul serviciului. „În si-
tuaþia în care solicitanþii nu pot pre-
zenta unul dintre documentele de
stare civilã sau nu pot face dovada
unei adrese de dominciliu, cererile
vor fi soluþionate prin eliberarea de
cãrþi de identitate provizorii cu ter-
men de valabilitate de maximum un
an de zile” a menþionat Stãnicã Ma-
rin. Fotografiile necesare aplicãrii pe
cãrþile de identitate vor fi executate
de funcþionarii din cadrul
S.P.C.L.E.P. Caraula. În cazul co-
piilor minori care solicitã eliberarea
unui act de identitate este obligato-
riu ca aceºtia sã fie însoþiþi de unul
dintre pãrinþi sau reprezentantul le-
gal, dacã este cazul.

VALENTIN CEAUªESCU

Joi, 3 decembrie 2015, Achim
Irimescu, ministrul Agriculturii, a
participat la cea de-a zecea ediþie a
evenimentului Raiffeisen CerealEx-
pert. În cadrul manifestãrii parti-
cipanþii au avut ocazia sã îºi expri-
me punctele de vedere cu privire
la finanþarea sectorului agricol ºi
la importanþa acestuia pentru eco-
nomia româneascã. În discursul
sãu, ministrul Achim Irimescu a
fãcut o descriere a fondurilor eu-
ropene disponibile pentru agricul-
torii români, referindu-se atât la
plãþile directe, cât ºi la oportunitã-
þile de accesare a fondurilor neram-
bursabile pentru dezvoltare ruralã
disponibile prin Programul Naþio-
nal de Dezvoltare Ruralã 2014-
2020.

Ministrul s-a referit ºi la impor-
tanþa unei stabilitãþi legislative în
domeniul agricol, precum ºi la re-
structurarea cercetãrii agricole ºi

Austriecii ,  cu ochii  peAustriecii ,  cu ochii  peAustriecii ,  cu ochii  peAustriecii ,  cu ochii  peAustriecii ,  cu ochii  pe
agr icu l tura  româneascãagr icu l tura  româneascãagr icu l tura  româneascãagr icu l tura  româneascãagr icu l tura  româneascã

introducerea inovãrii în acest sec-
tor, apreciind cã este nevoie de o
creºtere a performanþelor agricul-
turii româneºti. El a arãtat cã, pen-
tru o evoluþie a agriculturii în an-
samblul ei, sunt necesare eforturi
atât din partea administraþiei, dar
ºi din partea fermierilor în sensul
unei organizãri corespunzãtoare,
prin crearea de cooperative agri-
cole sau de asociaþii care sã le re-
prezinte mai bine interesele în ra-
port cu cei din piaþã.

Achim Irimescu a precizat cã
accesul fermierilor la finanþare este
o problemã ce trebuie adusã în
actualitate în scopul identificãrii
unor noi mecanisme ºi în acest sens
aºteaptã reprezentanþii instituþiilor
bancare sã vinã la discuþii pentru
gãsirea celor mai bune soluþii. Raif-
feisen CerealExpert a fost lansat în
noiembrie 2006.

VALENTIN CEAUªESCU
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În rechizitoriul prin care s-a
dispus trimiterea în judecatã a in-
culpaþilor procurorii DNA Craio-
va au reþinut cã, în perioada de-
cembrie 2010 – august 2011, in-
culpaþii Vîþã Gabriel ºi Cernea
Vergilius, în calitate de ºef admi-
nistraþie orãºeneascã, respectiv
inspector principal în cadrul Ad-
ministraþiei Finanþelor Publice a
oraºului Corabia judeþul Olt, prin
încãlcarea normelor legale inci-
dente în cauzã ºi a atribuþiilor de
serviciu, la instigarea inculpatu-
lui Burunþia Ciprian Bogdan, au
semnat ºi ºtampilat mai multe
adrese comunicate ulterior unor

Fostul ºef al Administraþiei Finanþelor Publice CorabiaFostul ºef al Administraþiei Finanþelor Publice CorabiaFostul ºef al Administraþiei Finanþelor Publice CorabiaFostul ºef al Administraþiei Finanþelor Publice CorabiaFostul ºef al Administraþiei Finanþelor Publice Corabia
trimis în judecatã pentru fapte de corupþietrimis în judecatã pentru fapte de corupþietrimis în judecatã pentru fapte de corupþietrimis în judecatã pentru fapte de corupþietrimis în judecatã pentru fapte de corupþie

Potrivit Inspectoratului General
al Poliþiei Române (IGPR), poliþiºtii
Serviciului de Combatere a Crimi-
nalitãþii Organizate Gorj, împreunã
cu cei ai Brigãzii de Combatere a
Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova, sprijiniþi de cei din cadrul
Inspectoratului de Poliþie Judeþean,
sub supravegherea unui procuror
DIICOT - B.T. Gorj, au fãcut, ieri,
20 de percheziþii domiciliare, pe raza
judeþelor Gorj, Mehedinþi, Hunedoa-
ra ºi în municipiul Bucureºti, la per-
soane bãnuite de trafic de droguri
de risc ºi substanþe psihoactive. La
activitãþi au participat ºi poliþiºti din
cadrul structurilor de combatere a
criminalitãþii organizate ale judeþe-
lor Mehedinþi, Hunedoara, Olt, Dolj
ºi a municipiului Bucureºti, precum
ºi jandarmi. 

Din cercetãri a reieºit cã, în pe-
rioada 2014 – 2015, frecvent, cei
în cauzã s-ar fi deplasat pe raza

Reamintim cã, în baza infor-
maþiilor pe care le aveau, poliþiº-
tii Brigãzii de Combatere a Cri-
minalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova, împreunã cu un procu-
ror al DIICOT – Serviciul Teri-
torial Craiova, au desfãºurat o
acþiune, în Craiova, pentru des-
tructurarea unei reþele de trafi-
canþi de droguri de risc ºi mare
risc. Astfel, joi, 26 noiembrie a.c.,
oamenii legii au descins la douã
locuinþe din municipiu, la Marius
Andrei Anastasescu, de 31 de ani
ºi la Elena Alexandra Jianu, de 26
de ani. La percheziþii s-au des-
coperit 192 de comprimate de
ecstasy, 70 gr. de canabis, 3 gra-
me de rezinã de canabis (haºiº),
muguri de canabis, dar ºi 1 gr.

Fostul ºef  al  Administraþiei  Finanþelor  Pu-
blice  Corabia,  împreunã  cu  un  inspector  de  la
aceeaºi  instituþie  (ambii  arestaþi  preventiv) ºi
cu  administratorul  unor  firme  (aflat  în  arest  la
domiciliu),  au  fost  trimiºi  în  judecatã  de  pro-
curorii  Direcþiei  Naþionale  Anticorupþie  (DNA)
–  Serviciul  Teritorial  Craiova  pentru  abuz  în
serviciu  cu  consecinþe  deosebit  de  grave,  fals

intelectual,  respectiv  instigare  la aceste  infrac-
þiuni.  Anchetatorii  spun  cã  cei  doi  angajaþi  ai
Finanþelor  Publice  au  întocmit  acte  false  pe
care  le-au  transmis  bãncilor  la  care  adminis-
tratorul de firme avea datorii, sistând astfel po-
pririle  ce  fuseserã  instituite  pe  conturile  so-
cietãþilor.  Prejudiciul  creat  bugetului  de  stat
este  estimat  la  3,6  milioane  lei.

unitãþi bancare (6 adrese din care
5 au fost semnate ºi de inculpatul
Cernea Vergilius). Prin aceastã
conduitã infracþionalã s-au ridi-
cat în mod abuziv popririle ce
fuseserã instituite pe conturile
societãþilor administrate de incul-
patul Buruntia Ciprian Bogdan,
ca urmare a unor debite datorate
bugetului de stat, permiþându-i-
se acestuia sã beneficieze, în in-
teres propriu, de sumele de bani
aflate sau intrate ulterior în aces-
te conturi (...). Pentru „ajutorul”
acordat omului de afaceri, incul-
patul Vîþã Gabriel a pretins ºi pri-
mit de la acesta, în mai multe

tranºe, sumele necuvenite de
5.000 lei, echivalentul a 4.000 de
euro în moneda naþionalã ºi 2.000
lei. În acelaºi context, inculpatul
Cernea Vergilius, a pretins printr-
un intermediar de la inculpatul
Burunþia Ciprian Bogdan suma de
10.000 de euro, primind efectiv,
prin intermediul aceleiaºi persoa-
ne, o sumã de bani cuprinsã între
1.200 lei ºi 1.400 lei, dupã cum
se aratã în comunicatul DNA. În
iunie 2011 cei trei s-au certat, aºa
cã Burunþia a pus o altã persoanã
sã-i falsifice o ºtampilã asemãnã-
toare cu cea folositã de cãtre Ad-
ministraþia Finanþelor Publice a

oraºului Corabia ºi a fãcut singur
o adresã de ridicare a popririi, i-a
dat un numãr de înregistrare fic-
tiv, a aplicat ºtampila contrafãcu-
tã ºi a falsificat prin imitaþie sem-
nãturile inculpaþilor Vîþã Gabriel
ºi Cernea Vergilius, ducându-se
cu ea la bancã unde a obþinut ri-

dicarea popririi conturilor banca-
re. În cauzã, Ministerul Finanþe-
lor Publice, prin ANAF – DGRFP
Craiova s-a constituit parte civilã
cu suma de 3.643.187 lei, iar do-
sarul se va judeca pe fond la Tri-
bunalul Olt, dupã cum au anun-
þat, ieri, anchetatorii.

Descinder i  la  t raf icanþ iDesc inder i  la  t raf icanþ iDesc inder i  la  t raf icanþ iDesc inder i  la  t raf icanþ iDesc inder i  la  t raf icanþ i
de droguri  d in Olteniade droguri  d in Olteniade droguri  d in Olteniade droguri  d in Olteniade droguri  d in Oltenia

O acþiune de amploare vizând destructurarea unei reþele de traficanþi de
droguri ºi substanþe psihoactive care acþiona în zona Olteniei, dar ºi în Bucu-

reºti, a fost organizatã ieri, oamenii legii efectuând 20 de percheziþii în trei judeþe
ºi municipiul Bucureºti. Au fost ridicate tehnicã de calcul, 14 dispozitive

electronice de mãrunþit ºi cântãrire, 3 aparate pentru confecþionarea artizanalã a
þigãrilor, aproape 50 de telefoane mobile ºi cartele, precum ºi peste 300 grame de
cannabis ºi substanþe psihoactive, 16 persoane fiind „sãltate” ºi duse la audieri.

municipiilor Craiova, Timiºoara ºi
Bucureºti, de unde ar fi procurat
droguri pe care le-ar fi comerciali-
zat apoi pe raza municipiului Târ-
gu Jiu, dupã cum se aratã în co-
municatul IGPR. În urma perche-
ziþiilor, au fost ridicate, în vederea
continuãrii cercetãrilor, tehnicã de
calcul, 14 dispozitive electronice de
mãrunþit ºi cântãrire, 3 aparate pen-
tru confecþionarea artizanalã a þigã-
rilor, aproape 50 de telefoane mo-
bile ºi cartele, precum ºi peste 300
de grame de cannabis ºi substanþe
psihoactive.

Poliþiºtii au pus în aplicare 16 de
mandate de aducere, persoanele de-
pistate fiind conduse la sediul D.I-
.I.C.OT. - B.T. Gorj, pentru audi-
eri, urmând ca la final sã fie dispu-
se mãsurile legale faþã de acestea.-
 Acþiunea a beneficiat de sprijinul de
specialitate al Departamentului de
Informaþii ºi Protecþie Internã.

Cei doi craioveni prinºi cu ecstasy
ºi cocainã au pãrãsit arestul IPJ Dolj

Cei  doi  tineri  din  Craiova,  de
26,  respectiv  31  de  ani,  arestaþi
preventiv  sãptãmâna  trecutã  în
baza  mandatelor  emise  ieri  de
Tribunalul  Dolj,  pentru  trafic  de
droguri de mare risc ºi trafic de
droguri  de  risc  au  pãrãsit,  ieri,
arestul  IPJ Dolj. Curtea de Apel
Craiova  le-a  admis  contestaþii-
le  ºi  a  dispus  faþã  de  tânãra  de
26  de  ani  mãsura  arestului  la
domiciliu  pentru  30  de  zile,  în
timp ce craioveanul de 31 de ani
a  fost  plasat  sub  control  judi-
ciar  pentru  60  de  zile.  Cei  doi
au fost reþinuþi  în urma unei ac-
þiuni  a  poliþiºtilor  Brigãzii  de
Combatere  a  Criminalitãþii  Or-
ganizate  (BCCO)  Craiovaºi  pro-
curorilor  DIICOT  Craiova,  în
urma  descinderilor  fãcute  la
locuinþele lor fiind gãsite aproa-
pe 200 de pastile de ecstasy, dar
ºi  canabis,  haºiº  ºi  cocainã.

de cocainã ºi mai multe pliculeþe
cu urme de cocainã. În plus, cei
doi craioveni aveau ºi instalaþii
artizanale de propagare a luminii
ºi cãldurii (pentru creºterea plan-
telor) ºi de consum a canabisu-
lui, toate fiind ridicate în vederea
cercetãrilor. ªi cei doi craioveni
au fost „sãltaþi” de poliþiºtii de
crimã organizatã ºi duºi la audi-
eri, la sediul DIICOT – Craiova.
La finalul audierilor procurorul
de caz a dispus reþinerea celor doi
pentru 24 de ore, fiind acuzaþi de
trafic de droguri de risc ºi trafic
de droguri de mare risc. Vineri,
27 noiembrie a.c., magistraþii Tri-
bunalului Dolj au admis propu-
nerea procurorilor ºi au dispus
arestarea preventivã pentru 30 de
zile a celor doi craioveni. Aceºtia
au contestat hotãrârea Tribuna-
lului, contestaþiile lor judecându-
se ieri, la Curtea de Apel Craio-
va. Instanþa de apel le-a admis
celor doi contestaþiile, bãrbatul fi-
ind eliberat sub control judiciar,
mãsurã luatã pentru 60 de zile
faþã de el, în timp ce fata, la lo-
cuinþa cãreia s-au gãsit cele mai
multe dintre droguri, a ajuns în
arest la domiciliu pentru 30 de zile:

„Admite contestaþiile formulate
de contestatorii inculpati Anas-
tasescu Marius Andrei si Jianu
Elena Alexandra, desfiinþeazã în-
cheierea numarul 322/27.11.2015
pronunþatã de Judecãtorul de
drepturi ºi libertãþi de la Tribu-
nalul Dolj ºi, rejudecând: 1) res-
pinge propunerea parchetului si
dispune faþã de inculpata contes-
tatoare Jianu Elena Alexandra
mãsura arestului la domiciliu pe
o duratã de 30 de zile, începând
cu data de 04.12.2015 pânã la
data de 02.01.2016, inclusiv. 2)
respinge propunerea parchetului si
dispune fata de inculpatul Anas-
tasescu Marius Andrei cu masura
controlului judiciar pe o durata
de 60 de zile incepand cu data de
04.12.2015 si pana la 01.02.2016
inclusiv. Dispune punerea de în-
datã în libertate a inculpatului
Anastasescu Marius Andrei de sub
puterea mandatului de arestare
numarul 121 din 27.11.2015 emis
de Tribunalul Dolj, dacã nu este
arestat în altã cauzã. Definitivã.
Pronunþatã în camerã de consiliu
azi, 04.12.2015”, se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a Curþii de Apel
Craiova. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Europarlamentarul Marian Jean
Marinescu, co-preºedinte al PNL
Dolj, cel care a coordonat eveni-
mentul de lansare a candidaþilor, a
fãcut un portret al primarului pe
care-l aºteaptã craiovenii ºi l-a no-
minalizat pe candidatul PNL, Pa-
vel Badea: „Un primar trebuie sã
respecte oamenii, ca sã poatã fi ºi
el respectat. Un primar trebuie sã
ºtie ce trebuie fãcut pentru oameni,
pentru comunitate. Un primar tre-
buie sã ºtie sã gestioneze resurse-
le ºi sã asigure realizarea prioritã-
þilor. Un primar trebuie sã fie foar-
te aproape de oameni ºi sã fie cu-
noscut de oameni. Pavel Badea, un
sportiv cunoscut, un foarte bun
om de afaceri, un bun om de ad-
ministraþie, consilier local, un om

care poate sã facã ceva pentru
Craiova, pentru craioveni, pentru
noi toþi”.
Badea a demontat promisiunile
Olguþei Vasilescu

Pavel Badea ºi-a început discur-
sul cu o criticã a promisiunilor elec-
torale din 2012 ale actualui primar
Olguþa Vasilescu. „Am aici, în
mânã, un pliant din campania din
2012 a doamnei Lia Olguþa Vasi-
lescu ºi o sã vã citesc doar prime-
le patru proiecte. 20.000 de noi
locuri: craioveni, simþiþi cã s-au
fãcut 20.000 de noi locuri de mun-
cã ? 4.000 de noi locuinþe, în 4
ani: avem noi 4.000 de noi locuin-
þe, fãcute în aceºti ani de doamna
Vasilescu? Balta Craioviþei, zonã de
agrement: avem noi acum zonã de
agrement acolo? Reabilitarea ter-
micã a locuinþelor subvenþionate:
am pierdut 100 de milioane pe
acest proiect ºi avem doar trei blo-
curi reabilitate pe acest proiect”.
Badea a criticat ºi panourile publi-
citare cu acordarea de ajutoare
sociale pentru 17.000 de craioveni,
spunând cã acestea aratã cât de rãu
o duc locuitorii acestui oraº. „Eu
nu aº face niciodatã public acest

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi MARGA BULUGEAN
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lucru, asta aratã cât de rãu stãm
din punct de vedere economic, cât
de rãu ne este nouã craiovenilor,
în aceastã zonã. Avem un ºomaj
de peste 10%, iar oraºe la fel de
mari ca al nostru nu au ºomaj
aproape deloc. De ce la ei se poate
ºi la noi nu se poate?”.
 „ªtiu ce înseamnã sã tragi cu
echipa”

Pavel Badea ºi-a motivat candi-
datura cu faptul cã, spre deosebi-
re de Olguþa Vasilescu, este legat
de acest oraº. „Când a fost între-
batã doamna Vasilescu dacã are
interese imobiliare în Craiova, rãs-
punsul dânsei a fost cã nu are nici
casã, nici teren în Craiova. Este

trist ca primarul Craiovei nu are o
casã în Craiova. Domnilor, eu am
casã în Craiova, am familia în Cra-
iova, am prietenii aici. Nu îmi este
indiferent ce se întâmplã în acest
oraº. Prezentul, trecutul, viitorul
toate sunt legate de acest oraº. A
fi primar al municipiului Craiova,
pentru mine nu înseamnã a bifa o
funcþie politico-administrativã pen-
tru ca, eventual, sã plec apoi la
Bucureºti. Pentru mine a fi primar
al Craiovei înseamnã sã implemen-
tez o anumitã viziune pentru acest
oraº”. Badea a mai spus cã a lo-
cuit zece ani în strãinãtate, cât a
fost fotbalist, ºi cã acest lucru îl
ajutã sã facã diferenþa între ce în-
seamnã o þarã dezvoltatã ºi alta nu.
„Am fost sportiv de performanþã,
am fãcut parte din echipã, ºtiu ce
înseamnã sã tragi cu echipa. ªi asta
e valabil ºi pentru celelalate comu-
ne. Dacã nu vom trage toþi în ace-
eaºi direcþie, o sã mai stãm încã
patru ani în opoziþie”, a punctat
candidatul PNL.
”Nu excelãm decât prin numãrul
cel mai mare de ºomeri”

Nicolae Giugea, fost prefect de
Dolj, care candideazã pentru func-

þia de preºedinte al Consiliului Ju-
deþean Dolj, a afirmat cã îi este
foarte dragã familia liberalã ºi cã
s-a decis sã candideze deoarece
este convins cã judeþul este con-
dus stângaci. „De 25 de ani se spu-
ne cã judeþul Dolj este condus de
stânga. Nu, de 25 de ani judeþul
Dolj este condus stângaci. Oare de
ce s-a reuºit acolo unde au fost
întotdeauna cei de dreapta la pute-
re, viaþa sã se manifeste altfel pen-
tru ei? Ne mândrim cã avem cel
mai mare judeþ din România. Nu
excelãm decât prin numãrul cel mai
mare de ºomeri, asistaþi social ºi
bolnavi de TBC. Asta e fundãtura
socialã ºi economicã în care se aflã
judeþul Dolj, la ora actualã”. Can-
didatul Nicolae Giugea a spus cã,
alãturi de echipa liberalã, va scoa-
te judeþul din aceastã fundãturã.
„Nu îmi trebuie un an sã învãþ pe
unde sunt clanþele Consiliului Ju-
deþean, nu îmi trebuie doi ani ca
sã înþeleg cu ce se ocupã institu-
þia, trei ani ca sã cunosc drumuri-
le din localitãþi ºi patru ani sã-i cu-
nosc pe primari ºi sã vãd ce pro-
bleme sunt. ªtiu sã ascult oame-
nii, sã dialoghez cu ei ºi am con-
vingerea cã vom face treabã bunã
împreunã”.
„Liberalii vor guverna la nivelul
judeþului Dolj”

Co-preºedintele PNL, Alina Gor-
ghiu, i-a încurajat pe candidaþi ºi,
în acelaºi timp, i-a responsabilizat
pentru alegerile de anul viitor.
„Mulþi îmi sunt amici, îi cunosc
pe foarte mulþi, le urez succes ºi
ºtiu cã vom avea parte de o cam-
panie grea, dar încununatã de suc-
ces la final. Dar nu mai suntem
partidul de 12%, de 20%, suntem
cel mai mare partid din România
ºi avem peste 40% din opþiunile
electoratului. Avem o responsabi-
litate uriaºã ºi nu vreau sã cred cã
cineva din aceastã salã nu ºtie ce
se înseamnã povara a 40 de pro-
cente din electorat. ªi nu înseam-
nã doar criticã. Da, PSD este
prost, este tâlhar, este hoþ, este
corupt, dar ce facem noi mai de-
parte ca liberali? Avem nevoie de o
strategie în fiecare comunã, în fie-
care oraº ºi municipiu din judeþul
Dolj, avem nevoie ca aceºti candi-
daþi, care vã reprezintã ºi care ne
reprezintã, sã aibã strategii de creº-
tere a comunitãþii, de moderniza-
re, de reformã. Avem nevoie sã
ºtim sã seducem investitorii. O
administraþie de stânga niciodatã nu
va vrea progres, ci decât sã majo-
reze ajutorul social, va încuraja le-

nea în loc sã genereze locuri de
muncã. ªi sunteþi pe primul loc la
numãr de ºomeri în România, la
numãrul de asistaþi sociali. Însã
dacã vom ºti sã ne mobilizãm ºi sã
facem faþã acestei competiþii - aºa
cum trebuie, fãrã demagogie, fãrã
lozinci, fãrã sã minþim -, dacã vom
ºti sã spunem oamenilor adevãrul
ºi vom încerca sã prezentãm o
ofertã de candidaþi ºi proiecte,
atunci da, liberalii vor guverna la
nivelul judeþului Dolj”.
„Nicolae Giugea este un om
care ºtie multã administraþie”

Dupã ce le-a mulþumit celor 17
primari care au rãmas în partid, în
ciuda „cântecele de sirenã ale lui
Dragnea”, co-preºedintele Vasile
Blaga a spus cã are mare încredere
în toþi primarii în funcþie ºi în can-
didaþii nominalizaþi pentru alegerile
din primãvarã. „Nu l-am ales pe
domnul Pavel Badea candidat la
Primãria Craiovei doar pentru cã a
fost un foarte bun sportiv, ci ºi pen-
tru cã are ºi o mare calitate: a prac-
ticat un sport de echipã, politica ºi
administraþia fiind sporturi de echi-
pã, nu individuale. Dar l-am ales
pentru cã, de departe, a stat cel mai
bine în toate analizele ºi sunt sigur
cã o va învinge pe doamna Vasiles-
cu exact cum Klaus Iohannis l-a
învins pe cel care pãrea invincibil,
Victor Ponta. Tot aºa l-am desem-
nat ºi pe domnul Giugea, pe care îl
ºtiu de vreo 20 de ani. Este un emi-
nent profesor universitar, îndrumã-
tor de doctorate, dar este un om
care ºtie multã administraþie, a con-
dus douã primãrii în judeþ, a fost
de douã ori prefect, ºtiu cum a
muncit ºi la inundaþii, nu a fost uºor.

Este un om de toatã isprava ºi ne
bazãm pe domnia sa”.
„Cine are douã mâini ºi douã
picioare trebuie sã munceascã”

În opinia lui Vasile Blaga, Craio-
va va fi câºtigatã de candidatul
PNL, la fel ºi judeþul. „Am con-
vingerea cã vom constitui cele mai
puternice echipe în spatele nostru
astfel încât sã scoatem ºi Craiova,
Dolj ºi Oltenia din mâna PSD.
Dacã vor sã rãmânã lucrurile ca
acum sã o aleagã pe Olguþa Vasi-
lescu, votaþi tot PSD. Poate gu-
verna oricine în Bucureºti, dar
dacã administraþia de aici nu cre-
eazã ea, la rândul ei, facilitãþi pen-
tru investitori, aceºtia nu vor veni.
Cele ºapte parcuri industriale din
Arad ºi cele douã din oradea le-au
fãcut primarii de acolo, ei au fãcut
infrastructura ºi dupã aceea au
venit investitorii. Cã aceºtia nu vin
de dragul ºi de ochii frumoºi ai nu
ºtiu cui, ei vin sã câºtige. Sunt
convins cã aceste lucruri le vom
face ºi aici”. Blaga a mai spus cã
pleacã, aºadar, cu convingerea cã
Pavel Badea va fi primarul Craio-
vei ºi cã judeþul va fi condus de
domnul Giugea. „Nu voi susþine
nici un guvern ºi nu voi îndemna
colegii sã susþinã nici un guvern
care dã ajutoare sociale la care nu
meritã. Pentru cã, din pãcate, sunt
ºi din ãºtia foarte mulþi. Ei sunt
batalioanele de votanþi ai lui Vasi-
leasca sau altora. Cine are douã
mâini ºi douã picioare trebuie sã
munceascã. Spre bãtrâni, spre
copii, spre studenþi, acolo trebuie
ajutoarele sociale ºi la oameni care
chiar au nevoie. Nu sã-þi cumperi
voturile cu ajutoarele sociale”.

Candidaþii PNL pentru alegerile lo-
cale din primãvarã au fost lansaþi ofi-
cial, ieri, la Centrul Multifuncþional.
A lipsit atmosfera cu ploaia de ste-
guleþe ºi confetti, dar, în schimb, dis-
cursurile au fost înflãcãrate ºi mo-
bilizatoare, toþi candidaþii fiind pu-
ternic susþinuþi de cei doi co-preºe-
dinþi ai PNL, Alina Gorghiu ºi Vasile

Blaga. Liderul PNL Dolj, europarla-
mentarul Marian Jean Marinescu, i-
a prezentat pe cei 80 de candidaþi
pentru primãriile locale, vârfurile de
lance fiind consilierul local Pavel Ba-
dea, pentru funcþia de primar al Cra-
iovei, ºi fostul prefect, Nicolae Giu-
gea, pentru funcþia de preºedinte al
Consiliului Judeþean Dolj.
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Sfântul Ierarh Nicolae s-a nãscut în lo-
calitatea Patara din Asia Micã, în a douã
jumãtate a secolului al III lea, pe vremea
împãraþilor Diocleþian ºi Maximian. De
mic a primit o aleasã creºtere ºi a urmat
cursurile celor mai vestite ºcoli ale vre-
mii. “Nicolae” este unul dintre numele cele
mai îndrãgite ºi mai rãspândite. El este
format din cuvintele greceºti: nike - vic-
torie, biruinþã ºi laos- popor, ºi are înþe-
lesul de “om ce face parte dintr-un po-
por victorios”. Iubind virtutea, viatã cu-
ratã ºi dãruindu-se cu totul slujirii aproa-
pelui, a fost hirotonit preot, apoi episcop
al cetãþii Mira din þinutul Lichia. Deoare-
ce a predicat credinþa în Iisus Hristos cu
mult zel, a fost întemniþat în timpul per-
secuþiilor decretate de împãraþii romani
persecutori. Odatã cu biruinþa lui Con-
stantin cel Mare asupra lui Maxentiu ºi
cu Edictul de la Milan din 313 d.Hr, care
acorda libertate deplinã creºtinismului, au
fost eliberaþi toþi cei întemniþaþi pentru
mãrturisirea lui Hristos. Sfântul Nicolae

Campania din acest an ºi-a
propus sã susþinã cel puþin 75 de
copii cu o situaþie materialã pre-
carã din zona ruralã, din judeþele
Dolj, Ialomiþa, Vâlcea, Cluj, Iaºi
ºi Vaslui, selectaþi în program de
fundaþia World Vison România
pentru a-ºi continua studiile licea-
le. Datoritã rezultatelor peste aº-
teptãri, 120 de copii vor merge
la liceu pentru încã un an.

«În cei 25 de ani de activitate
în România, ºtim cã educaþia
este singura ºansã de a ieºi din
cercul vicios al sãrãciei pentru
mii copii din mediul rural. Pro-
gramul „Vreau în clasa a 9-a”
este unul din modurile în care
am ales sã ne implicãm ca sã

Sfântul Ierarh Nicolae

World Vision primeºte 80.000 de euro pentru
programul „Vreau în clasa a noua”

În urma campaniei de strângere de
fonduri „Vreau în clasa a noua”, desfã-
ºuratã în luna octombrie, Fundaþia World
Vision România primeºte 80.000 de euro
din partea KFC, Pizza Hut ºi Pizza Hut
Delivery România. Cele trei companii
susþin programul World Vision atât prin
strângerea de fonduri în restaurantele
proprii, cât ºi în calitate de sponsor.

schimbãm viitorul acestor copii.
Suntem onoraþi cã parteneriatul
dintre World Vision România ºi
KFC, Pizza Hut ºi Pizza Hut De-
livery a ajuns la a opta ediþie ºi
cã în fiecare an ni se alaturã din
ce în ce mai mulþi susþinãtori.
Suma record strânsã în campa-
nia din 2015 ne va permite sã
ajutãm peste 100 de copii din
mediul rural sã îºi continue li-
ceul ºi sã-ºi împlineascã astfel
potenþialul. Mulþumim partene-
rilor noºtri ºi tuturor celor care
au contribuit cu câte un leu, do-
nând astfel ani de liceu copiilor
din satele româneºti», declarã
Cristina Moºteanu, director mar-
keting World Vision România.

Campania a avut loc pe
parcursul lunii octombrie

Campania s-a desfãºurat pe
parcursul lunii octombrie, perioa-
dã în care urnele “Vreau în clasa
a noua” au fost amplasate în toa-
te restaurantele KFC, Pizza Hut ºi
Pizza Hut Delivery din þarã, pen-
tru oricine ºi-a dorit sã contribuie
cu orice sumã ºi fãrã a fi nevoit
sã achiziþioneze produse.

„Rolul educaþiei este esenþial atât
pentru dezvoltarea personalã a fie-
cãrui copil, dar ºi pentru progre-
sul societãþii româneºti. De-a lun-
gul timpului ne-am dat seama cã
din mediul rural provin copii cu
multã iniþiativã, care vor sã îºi
depãºeascã starea materialã ºi sã
îºi îmbunãtãþeascã viitorul. Iden-
tificând potenþialul lor, ne dorim sã
îi susþinem ºi sã îi ajutãm sã ajun-
gã acolo unde meritã ºi îºi doresc.
În ultimii opt ani am ajutat peste
800 de copii sã meargã la liceu, iar
pentru aceastã performanþã le
mulþumim în primul rând clienþi-
lor care sunt alãturi de noi în fie-
care an ºi angajaþilor KFC, Pizza
Hut ºi Pizza Hut Delivery pentru

implicarea constantã în cam-
panie. De asemenea, apre-
ciem foarte mult sprijinul lui
Dani Oþil, ambasadorul cam-
paniei în ultimii trei ani”, de-
clarã Mark Hilton, Franchi-
se Business Consultant
KFC, Pizza Hut ºi Pizza Hut
Delivery România.
195 de copii înscriºi
în programul World
Vision România

Dani Oþil s-a alãturat ºi
anul acesta campaniei „Vreau
în clasa a noua”. Susþinând
cu mult interes cauza, el a
vizitat copiii înscriºi în pro-
gram din judeþul Dolj ºi le-a
vorbit despre importanþa edu-
caþiei pentru a-ºi asigura un

viitor mai bun. De asemenea, peste
20 de jurnaliºti ºi bloggeri au susþi-
nut campania din acest an cu arti-
cole dedicate copiilor din program,
sub hashtag-ul #anideliceu. Textele
au fost adunate într-un proiect edi-
torial special, intitulat “Revista Li-
ceului”, publicaþie care va fi tipãri-
tã ºi trimisã tuturor celor 195 de
copii înscriºi în programul World
Vision România în acest an.

Copiii din program sunt selec-
taþi în funcþie de situaþia financia-

rã a familiei din care provin, de
rezultatele ºcolare ºi de dorinþa lor
de a merge la ºcoalã. În timpul li-
ceului, aceºtia beneficiazã de un
sprijin lunar în valoare de 250 de
lei care le acoperã cheltuielile ne-
cesare pentru ºcoalã ºi le oferã
acces la activitãþi educative ºi de
socializare, o tabãrã de varã, con-
siliere individualã, sprijin în vede-
rea integrãrii în noul mediu ºcolar
ºi orientare în carierã.

RADU ILICEANU

s-a întors la slujba sa din cetatea Mirei.
Alãturi de alþi Pãrinþi ai Bisericii a partici-
pat la primul Sinod ecumenic de la Nice-
ea din 325 d.Hr, dovedindu-se un puter-
nic apãrãtor al credinþei creºtine împo-
triva lui Arie, care vedea în Hristos o sim-
plã creaturã a Tatãlui, ºi nu pe Fiul lui
Dumnezeu întrupat, cea de-a douã Per-
soanã a Sfintei Treimi. Atât de puternic a
argumentat Nicolae ºi atât de încãpãþâ-
nat a fost Arie, încât, îngrijorat de ruptu-
ra care se putea face în Bisericã, Sfântul
l-a pãlmuit pe ereticul Arie. De la palma
Sfântului Nicolae a rãmas obiceiul ca, în
5 decembrie, celor neascultãtori sã li se
dea o nuieluºã în semn de mustrare. Sfân-
tul Nicolae a fãcut multe minuni aºa cum
aratã istoria vieþii sale. Dintre multele is-
torisiri, cea mai cunoscutã este cea a fii-
celor unui om bogat care îºi pierduse ave-
rea. Sfântul a venit într-o noapte ºi le-a
aruncat pe fereastrã trei pungi de aur, pe
care sã le aibã drept zestre pentru a nu fi
nevoite sã-ºi vândã trupul. De atunci s-a

perpetuat spiritul dãrniciei  înaltului ie-
rarh, care oferã daruri în schimbul cu-
minþeniei sufleteºti ºi trupeºti. Sfântul
Nicolae a fost plin de iubire faþã de oa-
meni, iubire izvorâtã din dragostea faþã
de Dumnezeu, care l-a fãcut sensibil la
problemele semenilor ºi la rugãciunile lor,
în viaþa de toate zilele. Aºadar, obiceiul
de a face daruri de ziua sã se datoreazã
bunãtãþii cu care era înzestrat Sfântul
Nicolae ºi mai ales de a-i ajuta pe cei ne-
voiaºi. Din anul 1087, moaºtele Sfântului
Nicolae se aflã la Bari, în sudul Italiei,
luate din Mira ca sã nu cadã în mâinile
musulmanilor. Acolo ele sunt cinstite de
credincioºii care vin la el din toate pãrþile
creºtinãtãþii. “Te lãudãm pe tine, Sfinte
Nicolae, cãci celor care cu nãdejde alear-
gã la minunatul tãu ajutor, prin mijlocirile
tale cãtre Mântuitorul Hristos le rându-
ieºti viaþã paºnicã, binecuvântare ºi izbã-
vire din ispitele ºi împrejurãrile cele grele
ale vieþii!”  Amin!

PREOT LIVIU SÃNDOI
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Tema întâlnirii de ieri a fost „In-
tegrarea copiilor cu CES în învã-
þãmântul de masã”, iar punctele de
dezbatere s-au constituit în „Con-
silierea familiei în scopul integrãrii
în ºcolile de masã a copiilor cu di-
zabilitãþi”; „Adaptarea curricularã
– între deziderat ºi realitate”; „Sala
de clasã inclusivã”; „Asistenþa so-
cialã a copiilor cu dizabilitãþi”. Nu

 Obiectivul fundamental este centrat pe
încurajarea abordãrii de cãtre elevi a lec-
turii ca abilitate de viaþã, prin intermediul
textului ficþional, nonficþional ºi multimo-
dal. „Concurenþilor li se evalueazã com-
petenþele de lecturã, constând în înþelege-
rea textelor, capacitatea de a reflecta asu-
pra acestora, de a formula opinii, argu-
mente ºi interpretãri proprii în scris, în
cadrul unei prezentãri sau a unei dezba-
teri”, a precizat prof. Simona Pârvu, in-
spector de Limba ºi Literatura românã în
cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj. La Secþiunea gimnaziu – lector av-

Ovidiu Miculescu, preºedintele-director
general al Societãþii Române de Radiodifu-
ziune (SRR), a vorbit, joi, despre un pro-
iect mai vechi, care prevedea o eventualã
unire a Radioului Public cu Televiziunea
Românã, precizând cã ar fi dureroasã o
formulã în care radioul sã aibã de pierdut.
Conducerea Radioului Public, în frunte cu
Ovidiu Miculescu, preºedintele-director
general al Societãþii Române de Radiodifu-
ziune, a prezentat, joi, într-o conferinþã de
presã bilanþul instituþiei publice de radio în
2015 ºi planurile Radio România pentru
2016. “Radio România este unul dintre cele
mai stabile servicii publi-
ce din Europa (...) Per-
formãm ºi poate unora
li se pare nefiresc cã un
serviciu public de stat
poate performa, poate fi
eficient ºi nu este aprio-
ric destinat falimentului,
lipsei de eficienþã ºi de-
zastrului”, a spus Ovidiu
Miculescu.

Potrivit conducerii
SRR, pe anul financiar
2014, Radioul Public a
avut un profit de 7,7 mi-
lioane de lei, iar pentru
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„Lectura ca abilitate de viaþã”
Astãzi, la

Colegiul Tehnic
de Industrie
Alimentarã
Craiova va
avea loc faza
judeþeanã a
Olimpiadei
Naþionale de
Lecturã – „Lec-
tura ca abilita-
te de viaþã”,
destinatã ele-
vilor din clase-
le V-XII.

Sunt copiii noºtri, s-au nãscut cu fel
de fel de probleme, dar se încearcã,
pe toate cãile posibile ºi legale inte-
grarea lor într-o societate care se do-
reºte a fi dreaptã ºi fãrã discriminãri.
Pentru ei, se depun toate eforturile,
însã legislaþia este, deocamdatã, am-
biguã. Ieri, la sediul Centrului Jude-
þean de Resurse ºi Asistenþã Educaþi-
onalã Dolj (CJRAE) s-a desfãºurat Cer-

cul Pedagogic al celor care fac parte
din Serviciul de Evaluare ºi Orientare
ªcolarã ºi Profesionalã (SEOSP) a
Copiilor, Elevilor ºi Tinerilor cu Cerin-
þe Educaþionale Speciale (CES) la care
au participat ºi reprezentanþi din ju-
deþele Olt ºi Gorj. Coordonata princi-
palã a fost una cât se poate de clarã:
modificarea legislaþiei ºi punerea ei în
acord cu cerinþele europene.

este un lucru uºor realizarea aces-
tor deziderate. „Cred cã principala
problemã este cea a absenþei unei
metodologii care sã permitã orga-
nizarea concursurilor pentru ocu-
parea posturilor din SEOSP, pen-
tru educaþia tinerilor cu CES. Deo-
camdatã, posturile sunt plãtite „cu
ora” sau prin „detaºare în intere-
sul învãþãmântului”. Trebuie asi-

guratã funcþionarea acestui servi-
ciu, prin specialiºti din domeniu.
Numai noi, la Dolj, avem, de la
începutul acestui an ºcolar, înre-
gistrate 697 de dosare, conform
cãrora pãrinþii copiilor au solicitat
integrarea în învãþãmântul de masã.
Fiecare elev primeºte o alocaþie
zilnicã de cca 16 lei, pentru pre-
zenþa la cursuri, la care se daugã
ajutorul financiar oferit de cãtre
Consiliul Judeþean Dolj, pentru
achiziþia de rechizite ºcoare, îm-
brãcãminte , încãlþãminte, sumele
anuale fiind distribuite cãtre ºcoli,
care le direcþioneazã spre benefi-
ciari. Avem nevoie de specialiºti,
de aceea ne dorim o metodologie
clarã. Noi nu avem niciun repre-
zentant în Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii ªtiinþifice, nefiind insti-
tuþie de învãþãmânt, dar credem cã
ar fi necesarã o asemenea prezen-
þã. Am avut proiecte care au arãtat
cã este nevoie de aºa ceva, prof.
Doina Antici ºi Simona Drãgan,
de Educaþie Specialã, întocmind un
program de „Salã de clasã inclusi-
vã”. De asemenea,  Daniela Pîr-
vu ºi Cristina Grigoraº, asistenþi
sociali, au pregãtit un proiect pen-

tru protecþia socialã a copiilor cu
dizabilitãþi”, a declarat prof.dr.
Marinela Dumitrescu, director al
CJRAE Dolj.
Este nevoie de schimbare

La întâlinrea de oeri au fost
prezenþi ºi ºefii CJRAE Gorj ºi
Olt, prof.  Ion Elena, respectiv
prof. Lucia Drãghicean.  „Ac-
tivitatea noastrã se axeazã pe in-
teresul elevului. Este nevoie de
apariþia acestei legislaþii care sã
facã posibilã angajarea unor spe-
cialiºti. Ne dorim integrarea aces-
tor copii în învãþãmântul de masã,
unde sã nu simtã vrea urmã de
discriminare. Este adevãrat, în
prezent, pentru aceºti elevi pro-
grama se poate modifica, în
funcþie de posibilitãþile copilului,
cãruia i se face un program fle-
xibil, însã este necesarã o altfel

de abordare: politici economice
ºi sociale în care trebuie impli-
catã comunitatea localã, o edu-
caþie la nivelul, în primul rând, al
mediului rural ºi, poate vi se pare
ceva ieºit din comun, introduce-
rea, ca disciplinã de studiu, în-
cepând cu clasa aVI-a, a Educa-
þiei sexuale” , a spus Ion Elena.
La rândul sãu, Lucia Drãghicean
a menþionat: „Eu cred cã este ne-
voie ºi de un planning familial.
De asemenea, necesarã este ºi o
educaþie sanitarã, cu controale
periodice. Nu în ultimul rând,
Serviciile de Asistenþã Socialã,
din cadrul Primãriilor, în princi-
pal din comune, trebuie sã aibã
încadrate persoane specializate,
de aceea ete nevoie de o meto-
dologie ºi o legislaþie armonizate
cu cerinþele europene”.

CRISTI PÃTRU

nasat, „nivelul I este destinat celor din cls.
aV-a ºi a VI-a, iar nivelul 2 este pentru
ceilalþi ani ai gimnaziului. De asemenea,
sunt douã subsecþiuni ºi la liceu, a IX-a ºi
a X-a, respectiv XI – XII. Primul clasat
la fiecare categorie – gimnaziu ºi liceu –
se va califica la faza naþionalã, dar numai
dacã are minimum 80 de puncte acumula-
te. În caz de egalitate, departajarea va fi
fãcutã dupã al treilea subiect ºi, dacã mai
este nevoie, conform notãrii de la prima
temã”, a menþionat prof.  Teodora Ba-
dea, celãlalt inspector de specialitate.

CRISTI PÃTRU

anul în curs se previzioneazã o creºtere a
acestuia. În acest context, Ovidiu Micu-
lescu a rãspuns unei întrebãri privind un
proiect vehiculat în urmã cu mai mult timp,
care prevedea o eventualã unire a Radiou-
lui Public cu Televiziunea Românã. Astfel,
Ovidiu Miculescu a declarat cã, în legãturã
cu aceastã eventualã fuziune între TVR ºi
SRR, “au existat speculaþii, vizavi de per-
soane”, dar s-a discutat puþin despre pro-
iecte concrete. El a precizat, totodatã, cã
aceastã chestiune este în mâna politicieni-
lor, precizând însã cã nu întrevede o solu-
þie relativ rapidã pe subiectul acesta.



8 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 5 decembrie 2015culturãculturãculturãculturãculturã
Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Actriþa Arkadina e obsedatã de bã-
trâneþe, fratele ei, Sorin, ar vrea sã trã-
iascã mai intens, scriitorul parvenit Tri-
gorin ar dori sã cunoascã alte pasiuni
decât scrisul, tânãrul sãu confrate, Tre-
plev, are ambiþia de a descoperi ºi de a
impune o nouã formulã artisticã, iar mi-
cuþa Nina, proaspãtã ºi impulsivã, vi-
seazã sã ajungã o mare actriþã ºi sã
savureze „adevãrata glorie, gloria rã-
sunãtoare”… Toate aceste personaje
care se miºcã în atmosfera ceþoasã a
piesei cehoviene au un fel de premoni-
þie a înfrângerii lor în dragoste ºi în
artã. Îºi viseazã pasiunea, vorbesc de-
spre ea, dar nu o trãiesc. Pe scena Te-
atrului Naþional din Craiova le dau via-
þã actorii Cerasela Iosifescu, Iulia Co-

„Christmas Carols” – trei
concerte corale de colinde
la Filarmonica „Oltenia”

Atmosfera sãrbãtori-
lor de iarnã este adusã
craiovenilor ºi de Filar-
monica „Oltenia”,
printr-o serie de trei con-
certe extraordinare, pre-
zentate sub genericul
„Christmas Carols”.
Susþinute de Corala Aca-
demicã, sub conducerea
dirijorului Manuela
Enache, acestea vor
avea loc duminicã, 20
decembrie, luni, 21 de-
cembrie, ºi marþi, 22
decembrie, toate cu în-
cepere de la ora 19.00.
În program se regãsesc
unele dintre cele mai
cunoscute ºi îndrãgite
colinde româneºti ºi din repertoriul internaþional: „O, ce
veste minunatã!”, „Legãnelul lui Iisus”, „Gazde mari,
nu mai dormiþi!”, „Jingle Bells”, „Joy to the World”,
„Deck the Hall” º.a. Biletele s-au pus în vânzare la
Agenþia Filarmonicii „Oltenia” ºi costã 35 lei. Elevii, stu-
denþii ºi pensionarii beneficiazã de reducere, putând sã
le achiziþioneze cu 25 lei.

Moº Nicolae îi aºteaptã pe
copii ºi la Teatrul „Colibri”

Astãzi, 5 decem-
brie, la ora 18.00,
Teatrul pentru Co-
pii ºi Tineret „Co-
libri” îi invitã pe cei
mici sã se bucure
de jocul „De-a ca-
pra cu trei iezi”,
într-un spectacol
adaptare dupã Ion
Creangã, cu actorii
Rodica Prisãcaru,
Alis Ianoº, Iulia Cârstea, Ionica Dobrescu, Daniel Mi-
rea ºi Emanuel Popescu. Scenariul ºi regia îi aparþin Iu-
liei Cârstea, iar muzica este compusã de Alexandru Io-
sub. Reprezentaþia pune în valoare ºi elemente de decor
ºi recuzitã din spectacole aflate cândva în repertoriul
Teatrului „Colibri”, reamintind poveºti, pãpuºi întâlni-
te de generaþii de copii. Mâine, 6 decembrie, de la ora
11.00, o descoperim în ghetuþe la teatru, ca dar de la
Moº Nicolae, pe „Alis în lumea pãpuºilor”, un spec-
tacol realizat pe un scenariu ºi în regia Iuliei Cârstea.
Scenografia este o creaþie a maestrului Eustaþiu Gre-
gorian, iar muzica îi aparþine lui Alexandru Iosub. Cã-
lãtoria prin lumea pãpuºilor se face împreunã cu acto-
rii Alis Ianoº, Iulia Cârstea, Ionica Dobrescu, Daniel
Mirea ºi Emanuel Popescu.

Poveºti despre Craiova
de altãdatã cu profesorul
Nicolae Pârvulescu

O nouã întâlnire din
cadrul proiectului „Po-
veºtile noastre, poves-
tea Craiovei” va avea loc
marþi, 8 decembrie, de
la ora 19.00, la Casa de
Culturã „Traian Deme-
trescu”. Invitat este
unul dintre dascãlii cei
mai cunoscuþi ai urbei,
profesorul ºi scriitorul
Nicolae Pârvulescu.
„Acesta va depãna po-
veºti despre Craiova de
altãdatã, aºa cum a cu-
noscut-o, întâmplãri –
mai mult sau mai puþin
personale – în care se
va oglindi însã ºi ima-
ginea oraºului ºi schim-
bãrile prin care acesta a trecut. Dupã expunerea sa,
profesorul Nicolae Pârvulescu va rãspunde întrebãri-
lor ºi va dialoga cu cei interesaþi”, precizeazã organi-
zatorii. Moderator al întâlnirii va fi Cornel Mihai Un-
gureanu. Intrarea este liberã.

lan, Sorin Leoveanu, Vlad Udrescu,
Valentin Mihali, Iulia Lazãr, Adrian An-
done, Anca Dinu, Dragoº Mãceºanu,
Eugen Titu ºi Cãtãlin Vieru.

Versiunea scenicã a spectacolului cu
piesa „Pescãruºul” de A.P. Cehov se
bazeazã pe traduceri semnate de Maºa
Dinescu, Moni Ghelerter ºi R. Tegu-
lescu. Decorul ºi costumele sunt sem-
nate de Lia Dogaru, iar asistent de re-
gie este tânãrul actor Laurenþiu Tudor,
care a mai lucrat cu Yiannis Paraske-
vopoulos ºi la spectacolul „Lysistra-
ta”. Muzica spectacolului este special
creatã de Manos Milonakis, compozi-
tor ºi arhitect grec, nãscut la Salonic,
unde a studiat pian clasic, teoria muzi-
cii ºi armonie la nivel avansat. În pre-

zent, compune muzicã pentru specta-
cole de teatru, documentare, clipuri
video online ºi alte proiecte, dar susþi-
ne ºi concerte cu diferite ocazii.

Actor ºi regizor de teatru din anul
1995, Yiannis Paraskevopoulos s-a
nãscut în Germania, în 1971, ºi în pre-
zent locuieºte în Salonic, Grecia. A ab-
solvit Studiile Superioare de Artã Drama-
ticã de la Teatrul Naþional al Greciei de
Nord, în 1993, iar în 1996 a fondat Or-
ganizaþia Teatralã „Nees Morphes”, la
Salonic. Activeazã ca artist plurivalent,
fiind actor, regizor, colaborând cu Tea-
trul Naþional al Greciei de Nord (Salo-
nic), Teatrul Naþional Grecesc (Atena),
Organizaþia Teatralã a Ciprului (Nicosia)
ºi Teatrul Naþional „Marin Sorescu”.

Paula Seling revine ºi la acest sfârºit
de an la Craiova pentru a sprijini pro-
gramele Asociaþiei „Vasiliada” – cu care
colaboreazã încã din anul 2005 ºi al
cãrei membru de onoare este din 2008
– prin susþinerea tradiþionalului concert
caritabil de colinde „ColinDar”. Ajuns
la cea de-a IX-a ediþie, acesta va avea
loc marþi, 15 decembrie, de la ora 19.00,
în sala Teatrului National „Marin So-
rescu”. Fondurile obþinute în urma con-
certului vor fi orientate cãtre progra-
mul de sprijinire a persoanelor cu diza-
bilitãþi, implementat de „Vasiliada”. Pau-

„ColinDAR cu Paula Seling” –
concert caritabil de colinde

la Seling va urca pe scenã alãturi de
Corul mimico-gestual „Anghelos” for-
mat din copii cu deficiente de auz de la
ªcoala Specialã „Sf. Vasile”, care vor
transpune în limbaj mimico-gestual
colindele interpretate de îndrãgita artis-
tã, Grupul „Muguri Zamfirieni”, care
va prezenta colinde interpretate la nai,
Corul Facultãþii de Teologie Ortodoxã
din Craiova ºi Grupul „Generaþia Folk”.
Biletele pentru concert se gãsesc la se-
diul Asociaþiei „Vasiliada” – strada „Fra-
þii Buzeºti” nr. 20, tel. 0251.521.040 ºi
0749.402.147.

Programul se deschide astãzi, 5 de-
cembrie, ora 11.00, când la Segarcea
sunt aºteptaþi sã soseascã oaspeþi de
seamã: acad. Basarab Nicolescu, scri-
itorul ºi istoricul Cristian Bãdiliþã, jur-
nalista de televiziune Marilena Rotaru,
Ioana Costa, Claudia Drãgãnoiu, Lu-
cian Dîncã, Miruna Lepuº, Silvia Col-
fescu, Cristian Langa, Liviu Ilie, Mi-
haela Albu & Dan Anghelescu, Lucian
Dindiricã – managerul Bibliotecii Jude-
þene „Alexandru ºi Aristia Aman”, Ale-
xandru Ionicescu.

Cu acest prilej, va fi organizatã o
masã rotundã ºi vor fi prezentate cãrþile
„Memoriile unui fost Sãgetãtor” de
Vintilã Horia, „Scrisori din exil. Arhiva
literarã Basarab Nicolescu” de Traian

D. Lazãr ºi Raluca Andreescu, „Eseis-
tica lui Vintilã Horia – deschideri cãtre
transdisciplinaritate” de Mihaela Albu
ºi Dan Anghelescu.

«„Cititorilor din Oltenia le aduc aminte
cã m-am nãscut la Segarcea ºi cã în
Viitor petrecut se aflã un poem intitulat
Olteneascã ºi dedicat exclusiv înþelege-
rii lor olteneºti” spunea Horia Vintilã într-
un interviu. Vintilã Horia nu a fost uitat
la Segarcea! În faþa Liceului Tehnolo-
gic din localitate, care cu mândrie îi
poartã numele, se aflã amplasat un bust
realizat de sculptorul Anton Barbu-Pana-
ghia, iar biblioteca noastrã îl sãrbãto-
reºte an de an», a declarat bibliotecar
Alexandra Barbu, de la Biblioteca Orã-
ºeneascã „Mircea Rãdina” din Segarcea.

În semn de preþuire a scriitorului Vin-
tilã Horia, Consiliul Local Segarcea, prin
Hotãrârea nr. 60 din 27 noiembrie 2015,
i-a acordat Titlul de Cetãþean de Onoare
– post mortem.

Biblioteca Orãºeneascã „Mircea
Rãdina”, Primãria ºi Consiliul Local
Segarcea, împreuna cu Liceul Tehno-
logic Segarcea ºi cu Biblioteca Jude-
þeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” din
Craiova organizeazã în perioada 5-18
decembrie Zilele „Vintilã Horia”, la
centenarul naºterii scriitorului origi-
nar din localitatea doljeanã Segarcea.

Sfârºitul anului aduce la
Teatrul Naþional „Marin
Sorescu” premiera unei
celebre opere a dramatur-
giei universale: „Pescãru-
ºul”, de A.P. Cehov. Regia
spectacolului este realizatã
de Yiannis Paraskevopoulos
– invitat pentru a patra oarã
sã monteze pe scena
craioveanã, dupã ce a regizat
aici spectacolele „Romeo ºi
Julieta” (2005), „Medeea”
(2006) ºi „Lysistrata” (2013).
Premiera spectacolului
„Pescãruºul” are loc astãzi, 5
decembrie, ora 19.00, în Sala
„Amza Pellea” a Naþionalu-
lui craiovean. Spectacolul va
putea fi vãzut aici ºi mâine,
6 decembrie, de la ora 18.30,
ca ºi pe 8 ºi 9 decembrie, de
la ora 19.00.
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Armata americanã oferã femeilor acces
în toate posturile de luptã, în cadrul unei
politici în acest sens, a anunþat secretarul
american al Apãrãrii Ashton Carter , în pofi-
da unor obiecþii din partea Corpului Puºca-
ºilor Marini (US Marine Corps). Femeile vor
putea astfel sã serveascã în aproximativ
220.000 de posturi în care nu aveau acces,
inclusiv în cadrul infanteriei, blindatelor, tru-
pelor de recunoaºtere ºi operaþiunilor spe-
ciale, a declarat secretarul american. Carter
a luat decizia de a acorda femeilor acces în
toate posturile în urma recomandãrilor For-
þelor terestre (US Army), Marinei (US Navy),
Forþelor aeriene (US Air Force) ºi Puºcaºi-
lor marini, dupã un proces de revizuire de
mai mulþi ani. Doar puºcaºii au cerut cerut
sã poatã exclude în continuare femeile din
unele posturi, a precizat el. “Atât timp cât se
calificã ºi îndeplinesc standardele, femeile
vor putea de-acum sã contribuie la misiunile
noastre în modalitãþi în care nu au putut sã
o facã anterior”, a subliniat Carter. “Ele vor
putea conduce tancuri, sã lanseze moertiere
ºi sã conducã infanteriºti în luptã”, a subli-
niat secretarul Apãrãrii. „Vor putea servi în
cadrul Army Rangers, Beretelor Verzi (Gre-
en Berets), Navy Seals, infanteriei Corpului
Puºcaºilor Marini, ca paraºutiste în cadrul
Forþelor aeriene ºi în orice alte posturi în

Egipt: 16 morþi într-un atac cu sticle
incendiare la o discotecã din Cairo

Cel puþin 16 persoane au murit ºi alte
trei au fost rãnite, ieri, în urma unui atac
cu sticle incendiare la un restaurant din
Cairo, autoritãþile avansând ipoteza unui
act de rãzbunare personalã. Poliþia
egipteanã a lansat operaþiunea de
urmãrire a unui bãrbat pentru a-i gãsi pe
atacatorii neidentificaþi care au fugit
imediat dupã incident. “Au fost ucise 16
persoane, iar alte trei au fost rãnite în
incendiul dintr-un restaurant (Al-Sayyad)
din cartierul Agouza (centrul capitalei
egiptene) dupã aruncarea de cocteiluri
Molotov asupra stabilimentului. Ancheta
preliminarã desfãºuratã de serviciile de
securitate a arãtat cã existã diferende
între angajaþi ºi alte persoane care
ulterior au lansat sticle incendiare în
direcþia discotecii pentru a se rãzbuna”, a
indicat Ministerul de Interne egiptean.
Poliþia nu a fost în mãsurã sã confirme
informaþiile difuzate de presa egipteanã
conform cãrora autorii erau mascaþi ºi se
aflau pe motociclete. Pompierii au reuºit
sã þinã sub control incendiul, care nu s-a
întins asupra imobilelor învecinate.
Faþada ºi interiorul discotecii au fost
complet arse. Cazurile în care discoteci
sau baruri de noapte devin þinte ale
atacurilor sunt relativ izolate în Egipt. La
începutul anilor ’90, mai multe baruri de
noapte au fost atacate de membri ai unor
grupãri islamiste radicale. În ultimele
luni, militanþii islamiºti au revendicat
mai multe atacuri cu bombã ºi incidente
armate în Egipt, îndreptate mai ales
contra membrilor forþelor de securitate
dupã ce armata l-a înlãturat de la putere
în 2013, în urma unor ample proteste de
stradã, pe fostul preºedinte islamist
Mohamed Morsi, susþinut de Frãþia
Musulmanã.

Peste 850 de elevi suspecþi
de radicalizare în Franþa, semnalaþi
în anul ºcolar 2014-2015

Peste 850 de cazuri de posibile radicali-
zãri în rândul elevilor din Franþa au fost
semnalate în anul ºcolar 2014-2015, a
anunþat, ieri, Najat Vallaud-Belkacem,
ministrul francez al Educaþiei. În anul
ºcolar anterior, 857 de elevi, suspecþi de
radicalizare în Franþa, au fost semnalaþi
autoritãþilor. Najat Vallaud-Belkacem,
ministrul francez al Educaþiei, a anunþat,
în iunie, la finalul anului ºcolar 2014-
2015, în Senatul Franþei, cã fuseserã
semnalate 816 de cazuri cu suspiciunea de
radicalizare în rândurile elevilor francezi.
Aceste semnalãri apar într-o instituþie în
cazul în care existã suspiciuni care indicã
riscul cã un elev se aflã în pericol, fiind
expus radicalizãrii, a precizat ministrul
francez al Educaþiei. Poate fi vorba despre
mesaje descoperite de camarazi pe reþelele
sociale ºi semnalate profesorilor. Aceste
informaþii trebuie trimise autoritãþilor ºi
ulterior echipajelor de intervenþie în caz de
deradicalizare, a insistat ministrul francez.
Semnalãrile sunt fãcute de instituþiile
ºcolare ºi chiar de pãrinþi. Anul trecut, în
instituþiile ºcolare din Franþa a circulat o
broºurã despre fenomenul radicalizãrii,
care prezintã “indicii comportamentali ai
unei persoane supuse radicalizãrii -
discursul intransigent, marginalizarea
progresivã, contestarea societãþii, ruptura
de viaþa anterioarã, modificarea compor-
tamentului afectiv, moral ºi social al
elevului”. În Franþa existã 12 milioane de
elevi ºcolarizaþi. În noapte de 13-14
noiembrie, în Paris, au avut loc mai multe
atacuri teroriste, în care au murit 130 de
persoane ºi au fost rãniþi peste 350 de
oameni. Cei mai mulþi dintre atacatori
erau cetãþeni francezi ºi belgieni, prove-
nind din comunitãþi musulmane. Atentate-
le au fost revendicate de organizaþia
teroristã Stat Islamic.

Bundestagul (camera infe-
rioarã a parlamentului Germa-
niei) a autorizat ieri desfãºura-
rea unor avioane de recunoaº-
tere ºi a altor echipamente mi-
litare grele împotriva grupãrii
teroriste Daesh (acronimul
arab al Statului Islamic), pre-
cum ºi trimiterea a pânã la
1.200 de militari care sã con-
tribuie la operaþiunile interna-
þionale împotriva SI în Siria ºi
Irak. Din numãrul total de de-
putaþi care au votat  (598), 445
au votat pentru, 146 împotri-
vã ºi 7 s-au abþinut. Astfel,
cancelarul Angela Merkel s-a
asigurat de un sprijin copleºi-
tor al parlamentului pentru planul sãu pri-
vind desfãºurarea unei misiuni militare în
Siria, ale cãrei costuri sunt estimate la cir-
ca 134 milioane de euro (142 milioane de
dolari) împotriva Daesh. Coaliþia conser-
vatoare, condusã de Merkel, care îi inclu-

de ºi pe social-democraþii (de stânga), con-
troleazã aproximativ 80% din voturile din
Bundestag. Proiectul de angajament militar
prevede desfãºurarea a maximum 1.200 de
soldaþi, cea mai mare misiune a Bundes-
wehr în strãinãtate. Berlinul prevede, în

special, participarea cu
ºase avioane Tornado în
misiunile de recunoaºte-
re în Siria ºi angajarea
unei fregate alãturi de
portavionul francez
Charles-de-Gaulle. Ar-
mata germanã nu va
proceda la niciun bom-
bardament, spre deose-
bire de Franþa sau SUA
ºi, de joi, de Marea Bri-
tanie, care a efectuat
primele lovituri în Siria
la o orã dupã autoriza-
rea primitã din partea
parlamentului de la Lon-
dra. Aceste operaþiuni

occidentale nu sunt coordonate cu Rusia,
angajatã ºi ea împotriva Daesh, dar care este
acuzatã cã nu vizeazã doar poziþiile islamiº-
tilor, ci ºi pe cele ale rebelilor sirieni nejiha-
diºti pentru a salva regimul preºedintelui
sirian Bashar al-Assad, aliatul sãu.

Fostul preºedinte georgian Mihail Saakaº-
vili a fost lipsit ieri de cetãþenia Georgiei, un
decret în acest sens fiind semnat de actualul
ºef al statului georgian Gheorghi Margve-
laºvili. Decizia autoritãþilor de la Tbilisi a fost
luatã dupã ce Saakaºvili a primit cetãþenia
ucraineanã, el fiind în prezent guvernator al
regiunii Odesa (în sudul Ucrainei), iar legis-
laþia Georgiei nu permite dubla cetãþenie.
“Un cetãþean georgian nu poate fi, în ace-
laºi timp, ºi cetãþean al altei þãri. Obþinerea
cetãþeniei unei alte þãri este un motiv pen-
tru pierderea cetãþeniei georgiene”, a declarat
ministrul georgian al justiþiei, Tea Þulukiani.
Venit la putere în 2003, în urma “revoluþiei

trandafirilor”, Saakaºvili, vãzut ca un re-
formator prooccidental, s-a aflat în frun-
tea fostei republici sovietice timp de un
deceniu, mandatul sãu încheindu-se în no-
iembrie 2013. El a pãrãsit la acea datã Geor-
gia ºi s-a stabilit în SUA, þarã de care a fost
foarte apropiat în timpul mandatului sãu.
În cei zece ani în care s-a aflat în fruntea
Georgiei, Saakaºvili a fost criticat pentru
stilul sãu autoritar, dar mai ales pentru rãz-
boiul de cinci zile cu Rusia din august 2008.
El a fost apreciat însã pentru reuºitele sale
în lupta împotriva corupþiei. În septembrie
2014, Mihail Saakaºvili a fost inculpat în
Georgia pentru abuz de putere ºi folosirea

excesivã a forþei în reprimarea manifestaþii-
lor din anul 2007, fiind emis ºi un mandat
internaþional de arestare pe numele sãu. Sa-
akaºvili a apreciat însã cã acþiunile judiciare
împotriva sa sunt motivate politic. În luna
mai a acestui an, el a primit cetãþenia Ucrai-
nei ºi a fost numit guvernator al regiunii
Odesa a cãrei capitalã cu acelaºi nume a
devenit principalul port ucrainean dupã ce
Crimeea a fost anexatã la teritoriul Federa-
þiei Ruse, în martie 2014. La 30 octombrie,
ministrul georgian al justiþiei anunþa cã au-
toritãþile de la Tbilisi au primit un docu-
ment oficial ce atestã cã Saakaºvili a pri-
mit cetãþenia Ucrainei.

care anterior aveau acces doar
bãrbaþii”, a insistat el. Preºedin-
tele Barack Obama a salutat
“alt pas istoric”. “În calitate de
comandant suprem, ºtiu cã lu-
crurile se schimbã, iar la fel ca
altele, anterior, acest lucru va
face armata noastrã ºi mai pu-
ternicã”, a declarat ºeful statu-
lui. „Forþele noastre armate vor
beneficia de ºi mai multe talen-
te”, a adãugat Obama. Decizia
reflectã nevoia de a atrage ta-
lente din rândul întregii popu-
laþii, pentru a servi cel mai bine
nevoile unei armate moderne,
a subliniat ºeful Pentagonului.
Femei au participat deja la misiuni de luptã
în cadrul rãzboaielor americane din Irak ºi
Afganistan, însã au continuat sã fie excluse
din anumite posturi, etichetate drept “roluri
de luptã”. Armata are la dispoziþie 30 de zile
sã ofere acces la toate posturile ºi sã întoc-
meascã planuri în vederea includerii femei-
lor. Carter s-a declarat încrezãtor în faptul
cã aceastã politicã poate fi implementatã cu
succes ºi cã fiecare membru al armatei va fi
evaluat în funcþie de merite, ci nu în funcþie
de gen. Nicio cotã nu va fi impusã dupã care
femeile sã serveascã în anumite roluri sau

unitãþi, a anunþat el. Potrivit ºefului Pentago-
nului, îngrijorãrile puºcaºilor, potrivit cãrora
accesul femeilor ar putea conduce la creºte-
rea numãrului pierderilor, ar putea fi abordate
în cursul implementãrii acestei politici. În opi-
nia sa, armata va fi servitã mai bine prin inte-
grarea tuturor serviciilor, fãrã excepþii. Ob-
iecþiile puºcaºilor au fost prezentate de cãtre
generalul Joseph Dunford, care a fost pro-
movat, între timp, în funcþia de comandant
al Statului Major Interarme, însã Carter a
respins îngrijorãri potrivit cãrora Dunford ar
putea sã nu-i susþinã decizia.
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SÂMBÃTÃ - 5 decembrie

07:00 Gala Umorului
08:00 Armãsarul sãlbatic
1998, Australia, Animaþie,

Aventuri
09:00 Politicã ºi delicateþuri
10:00 Zon@
10:30 Comorile Parmei
11:10 O datã’n viaþã
12:25 Eºti român!
12:35 O datã’n viaþã
14:00 Telejurnal
14:30 Geopolitice
15:00 Ora regelui
16:00 Turneul Stradivarius 2015
17:00 Gãri de poveste
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Vorbeºte corect!
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Interviurile ºi reportajele

Telejurnalului
21:30 Dosar România
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:30 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
00:30 Charley Varrick
1973, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
02:20 Discover România
02:30 Comorile Parmei (R)
03:05 Vorbeºte corect!
03:10 Telejurnal
03:50 Interviurile ºi reportajele

Telejurnalului
04:20 Viaþa satului
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Europa 360°
08:30 Cap compas
09:00 Naturã ºi aventurã
09:30 Mic dejun cu un campion
10:20 Cartea cea de toate zilele
10:30 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Familie
11:30 Destine ca-n filme
12:30 Misterele istoriei
13:00 Rugby
15:00 Deportaþii
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Popasuri folclorice
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu, 2015
19:00 Arte , carte ºi capricii
20:10 Câmpul dragostei
1992, SUA, Dramã
22:00 Momentart
22:15 Filmul de artã
22:25 Climates
2006, Turcia, Dramã
00:10 Rãtãcit în jungla civilizaþiei
2000, SUA
01:50 Cartea cea de toate zilele
02:00 Deportaþii
03:00 Poveste dupã poveste
04:00 Memorialul Durerii
05:00 Popasuri folclorice
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

TVR 2

07:30 Garfield
08:50 Hobbitul: Bãtãlia celor

cinci oºtiri
11:15 All Is Bright
13:00 Bhopal: O rugãciune

pentru ploaie
14:40 Lumea nouã
16:55 Tammy
18:30 Houdini
20:00 You're Not You
21:45 Hobbitul: Bãtãlia celor

cinci oºtiri
00:10 Banshee
01:10 Episoade
01:40 Nicio faptã bunã
03:05 Lupii
04:35 Idiocraþie

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Ce se întâmplã doctore ?
11:00 Masterchef (R)
13:30 Apropo Tv
14:30 Vocea României (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Singur acasã
1990, SUA, Comedie, Crimã,

Familie
22:45 Expresul zãpezii
2013, Coreea de Sud, SUA,

Franta, Acþiune, Dramã, SF
01:15 Apropo Tv (R)
02:15 Regãsirea
1999, SUA, Dramã
04:15 ªtirile Pro Tv (R)
05:15 I Like IT (R)
05:45 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:15 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
08:30 Teleshopping
09:00 Iertare (R)
11:00 Teleshopping
11:15 Rosario (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Chemarea inimii
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Iertare
20:00 Rosario
22:00 Corazón Esmeralda
23:00 Inimã de þigan
00:00 Iubiri vinovate
01:00 Iertare (R)
02:30 Doamne de poveste
03:30 Inimã de þigan (R)
04:15 Acasã la români
05:00 Doamne de poveste (R)
05:45 Tânãr ºi Neliniºtit (R)

09:15 La Mãruþã
10:45 La bloc (R)
13:00 O zeiþã pe pãmânt (R)
15:15 La bloc
17:30 Raþiune ºi simþire
20:30 Suspect de crimã
22:45 The Devil's Chair
00:15 Suspect de crimã (R)
02:30 Cine A.M.
05:30 Picnic (R)

PRO CINEMA

09:00 Amintiri din copilãrie

1964, România, Aventuri

10:15 Ham talent (R)

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Mireasã pentru fiul meu

19:00 Observator

20:00 Te cunosc de undeva

23:15 Regina râului

2005, SUA, Dramã, Istoric,

Rãzboi

01:30 Amintiri din copilãrie (R)

1964, România, Aventuri

03:00 Regina râului (R)

2005, SUA, Dramã, Istoric,

Rãzboi

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)
08:00 Teleshopping
08:30 Campionul
2006, Israel, Comedie, Dramã,

Romantic
09:30 O mãrit pe mama soacrã!
11:00 Arena bucãtarilor
11:30 Deschis la distractie
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Teleshopping
13:45 Roata norocului (R)
16:00 Te vreau lângã mine
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Asta-i România!
21:30 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors!
23:00 Fãrã onoare
2002, SUA, Marea Britanie,

Aventuri, Rãzboi
01:45 ªtirile Kanal D (R)
02:45 Asta-i România! (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

09:30 Teleshopping

10:00 Jurnalul STV Junior (R)

11:00 Focus Magazin (R)

11:45 Constantin 60 (R)

13:00 Mondenii (R)

2006, România, Comedie

13:30 Senatorul melcilor

1995, România, Comedie

16:00 Declaraþie de dragoste

(R)

1985, România, Romantic,

Dragoste

18:00 Focus

19:30 Focus Magazin

20:15 In afara legii

1993, SUA, Dramã

22:15 Putere ºi Glorie (R)

2014, Istoric

01:30 In afara legii (R)

1993, SUA, Dramã

03:30 Senatorul melcilor (R)

1995, România, Comedie

05:45 Jurnalul STV Junior (R)

06:00 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
15:00 Magazin UEFA Europa

League
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat "Din Ploieºti

pânã în Havana!"
23:00 I Bet You Will
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Fight Night Braºov:

Urmaºii lui Dracula
03:00 ªtiri Sport.ro
03:30 SuperCupa Angliei:

Arsenal - Chelsea

SPORT.RO

DUMINICÃ - 6 decembrie

07:00 Teleenciclopedia
07:50 Discover România
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Foc încruciºat
14:00 Telejurnal
14:30 Puterea binelui
15:00 Tezaur folcloric
16:00 Politicã ºi delicateþuri
17:00 Gala Umorului
18:00 Lozul cel mare
18:35 La taifas cu Europa
19:30 Zâmbeºte, mâine va fi mai

bine
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:30 Steaua Bucureºti-CSU

Craiova. Meci din Liga 1. Etapa
21

22:30 Garantat 100%
23:30 Crãciun cu Michael Buble
00:25 Gala Umorului
01:25 Tezaur folcloric
02:20 Politicã ºi delicateþuri
03:10 Zâmbeºte, mâine va fi mai

bine
03:20 Telejurnal
03:40 Sport
03:50 Geopolitice
04:15 Universul credinþei
05:35 Foc încruciºat
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Familie
11:30 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu, 2015
12:00 Cap compas
12:30 A doua emigrare
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Un film cu o fatã fermecãtoa-

re
1966, România, Dramã
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Ediþia Jubiliarã Darclée

2015
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Drumul lui Leºe
19:30 Europa 360°
20:10 Pãcalã se întoarce
2006, România, Aventuri,

Comedie
22:50 Cartea cea de toate zilele
23:10 Iubire elenã
2010, România, Dramã, Dragoste
01:00 Poveste dupã poveste
02:00 Tartuffe sau Impostorul
03:20 Cartea cea de toate zilele
03:30 Europa 360°
04:00 Ediþia Jubiliarã Darclée

2015
05:00 Drumul lui Leºe
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

TVR 2

07:30 Garfield 2
08:50 Marea aventurã Lego
10:30 You're Not You
12:15 Filme ºi vedete
12:45 Sub aceeaºi stea
14:50 Ziua Independenþei
17:15 Transformers: Exterminarea
20:00 Bani murdari
21:50 Cei rãmaºi
22:50 Sin City: Am ucis pentru ea
00:30 Annabelle
02:10 Bani murdari
04:00 Cei rãmaºi
05:00 Flesh and Bone

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Dupã 20 de ani
11:00 Singur acasã (R)
1990, SUA, Comedie, Crimã,

Familie
13:30 Vocea României (R)
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ultima redutã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
22:45 Oldboy: Prizonier în

libertate
2013, SUA, Acþiune, Dramã,

Mister, Thriller
01:00 Ultima redutã (R)
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
03:00 Cauze suspecte
2008, SUA, Dramã, Thriller
04:30 România, te iubesc! (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ

08:30 Teleshopping
09:00 Lecþii de viaþã
11:00 Teleshopping
11:15 Rosario (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Chemarea inimii
17:00 Zodiacul de acasã
18:00 Lecþii de viaþã
20:00 Rosario
22:00 Corazón Esmeralda
23:00 Inimã de þigan
00:00 Zodiacul de acasã (R)
01:00 Lecþii de viaþã (R)
02:30 Doamne de poveste
03:30 Inimã de þigan (R)
04:15 Acasã la români
05:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)

07:45 Doamne de poveste
08:45 La bloc (R)
11:00 Raþiune ºi simþire (R)
14:00 Afurisitul de telefon!
16:00 La bloc
18:15 Nebuni de legat
20:30 În cãutarea lui Forrester
23:30 Ziua pãcãlelilor
01:30 În cãutarea lui Forrester

(R)
04:00 Cine A.M.
05:30 Afurisitul de telefon! (R)

PRO CINEMA

09:00 Lassie
1997, Canada, Dramã, Familie
09:30 Te cunosc de undeva (R)
13:00 Observator
13:15 X Factor (R)
16:00 SuperBingo Metropolis
17:30 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Ham talent
23:15 101 Dalmaþieni
1996, SUA, Comedie
01:00 Observator (R)
02:00 Ham talent (R)
04:15 Amintiri din copilãrie (R)
1964, România, Aventuri
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Arena bucãtarilor (R)
08:00 Teleshopping
08:30 Campionul
2006, Israel, Comedie, Dramã,

Romantic
09:30 Impy în Þara Minunilor
2008, Germania, Animaþie,

Aventuri, Comedie, Familie
11:30 Sport, dietã ºi o vedetã
12:00 Pastila de râs
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Teleshopping
13:45 Testul de rezistenþã (R)
15:00 Maria Magdalena
2000, Italia, Dramã, Istoric
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Roata norocului
22:00 Ochii din umbrã
00:00 Trezindu-te in Reno
2002, SUA, Comedie
02:00 ªtirile Kanal D (R)
03:15 Ochii din umbrã (R)
05:00 DESCHIS LA DISTRAC-

TIE (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi

design
09:20 Teleshopping
10:00 Secrete de stil
10:30 Sãnãtate cu Stil
11:00 Focus Magazin (R)
11:45 Secretele Labirintului
12:45 Cuibul salamandrelor
1978, România, Acþiune
14:30 Cronica cârcotaºilor (R)
18:00 Focus
19:15 Cireaºa de pe tort (R)
20:15 Schimb de mame (R)
22:00 Cred în mine
23:00 Constantin 60 (R)
00:00 Cuibul salamandrelor

(R)
1978, România, Acþiune
02:30 Schimb de mame (R)
04:00 Secrete de stil (R)
04:30 Cireaºa de pe tort (R)
05:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Teen Cribs
15:00 Cupa Meseriaºilor

Episodul 3, Sezonul 1
15:30 Magazin UEFA Cham-

pions League
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat Finala
23:00 Punk'd
23:30 Punk'd
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 ªtiri Sport.ro
03:30 Fotbal: Anglia - Franþa

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
R.A. Aeroportul Craiova or-

ganizeazã concurs în data de
15.12.2015, ora 10:00, la sediul
din str. Calea Bucureºti, nr. 325,
în vederea ocupãrii unui post in-
spector de specialitate – Com-
partiment Investiþii ºi Absorbþie
Fonduri Europene. Candidaþii
admiºi la proba teoreticã vor
susþine în data de 18.12.2015,
ora 9:00, proba de interviu. In-
formaþii privind desfãºurarea
concursului, bibliografia, con-
diþiile minime de înscriere la
concurs ºi actele necesare pen-
tru întocmirea dosarului candi-
daþilor se obþin de la Comparti-
mentul Resurse Umane. Depu-
nerea dosarelor se va face pânã
pe data de 11.12.2015, ora 15:00.
Relaþii suplimentare la telefon:
0251/416860.

Comuna Drãgoteºti organi-
zeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei publice de execuþie: la
Compartiment Agricol din cadrul
aparatului de specialitate al pri-
marului comunei Drãgoteºti.
Condiþii specifice principale de
participare la concurs: - absolvent
al unei instituþii de învãþãmant su-
perior c diplomã de licenþã sau
echivalentã în specializarea: ingi-
ner agronom, sau cadastru. -
vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitãrii funcþiei publi-
ce, - cunoºtinþe de operare PC
(word, excel). Informaþii se pot
obþine la sediul Primãriei Drãgo-
teºti, Judeþul Dolj în orice zi, dupã
ce în prealabil se ia legatura la nu-
mãrul de telefon 0251456355.



În Sfântã zi ne lipseºte tot mai mult
sufletul bun ºi de neînlocuit al dragului
nostru tatã ºi soþ, ªTEFAN NICU
(APROZARU). Ne este  tot mai dor
de el, iar azi, mai mult decât oricând,
îl pãstrãm în inimile noastre, aºa, cum
era el: cu poftã de viaþã, mereu alã-
turi de familie ºi de prieteni. Astãzi ni-
mic nu mai poate fi la fel. Îl vom po-
meni veºnic ºi la
cãpãtâi candela
recunoºtinþei ºi
dragostei ce i-o
purtãm, va arde
neîncetat!

Lacrimi ºi flori pe
mormânt! Familia
îndureratã.

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”!

Staþiunea de Cer-
cetare Dezvoltare
Agricolã ªimnic cu
sediul în Craiova
sos. Bãlceºti nr. 54
jud. Dolj are spre
vânzare urmãtoare-
le produse lactate:
 - lapte pasteurizat

la pungã de 1litru
-  lapte integral
-  brânzã de vacã
Informaþii supli-

mentare la telefon:
0251417534.

ANIVERSÃRI
42 de cristale adãu-
gate în buchetul vie-
þii la zi aniversarã ta-
tãlui, soþului, fiului
ROBERT ªERP,
multã sãnãtate,
prosperitate, reali-
zãri familiale ºi pro-
fesionale. „La Mulþi
Ani!” Te iubim mult.
Familia.
Cu prilejul aniversã-
rii zilei numelui fami-
lia Geta ºi Adrian
Enuca ureazã dom-
nului NICOLAE PE-
TOLESCU,  sãnãta-
te, prosperitate ºi
„La Mulþi Ani !”.
La zi onomasticã
Costel Bazãverde
ureazã domnului NI-
COLAE PASCU -
director. economic
la Primãria Craiova”
La Mulþi Ani!”,  sã-
nãtate ºi împliniri în
plan profesional ºi
familial.
La aniversarea zilei
numelui, familiile
Foanþã Costicã,
Adrian Enuca ºi
Anghel Ion ureazã
domnului NICO-
LAE ISMANÃ din
Verbicioara, multã
sãnãtate, bucurii ºi
împliniri.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºina
proprie, marca Espe-
ro. Telefon: 0760/
084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la do-
miciliu Telefion:
0251/446.535; 0760/
071.644.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Pregãtesc studenþi -
elevi la contabilitate. Te-
lefon: 0722/943.220.
Îngrijesc bãtrânã 4 ore
pe zi. Telefon: 0765/
546.216.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu
îmbunãtãþiri Valea Ro-
ºie (Piaþã) Telefon:
0741/116.815.
CAMERE CÃMIN

Vând camerã cãmin
str. Putnei. Telefon:
0768/437.838; 0763/
506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, microcentralã, co-
loanã apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã. Tele-
fon: 0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4
camere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3
camere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu
o camerã cãmin Cra-
iova, casã locuibilã co-
muna Periºor + de-
pendinþe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 5500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/418.864.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

Centrul 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.

VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, preta-
bilã clinicã, pensiune,
firmã. Telefon: 0741/
219.483.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci, 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren
5000 mp cu spaþiu co-
mercial. Preþ 70.000
lei. Telefon: 0351/
455.617.
VÂND casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb
casã (variante). Tele-
fon: 0760/996.967.

Vând casã cu 3 came-
re + anexã cu 2 came-
re  ºi teren 2000 mp,
comuna Valea Stan-
ciului, sat Greceºti.
Preþ 22.000 Lei nego-
ciabil. Telefon: 0761/
546.959.
Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere,
2 bãi, 1 living cu bucã-
tãrie open space, 3
balcoane, centralã pe
lemne ºi centralã elec-
tricã. Grãdinã cu grã-
tar. Situatã la 50 m de
pârtia de ski de la ho-
tel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.

TERENURI
Vând pãdure Borãs-
cu- Gorj. Telefon:
0723/ 693.646
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0766/689.036.

TEREN Braniºte,
zona mânãstirii, 5.000
mp, parcelat. Telefon:
0766/568.412.
Vând teren Negoieºti
2,5 ha, casã cu depen-
dinþe, vie - 3000 m,
fântânã, porþi de fier la
asfalt central. Telefon:
0723/692.884.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între case
în Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon:
0744/262.358 sau
0764/008.033.
Vând teren intravilan,
400 mp, com. ªimni-
cu de Sus, lângã Peco
Albeºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova.
Telefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobro-
gei. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã, ul-
tra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Te-
lefon: 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 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru fãcut.
Telefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoa-
re roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
Vând Dacia 1310. Te-
lefon: 0770/333.559;
0351/401.251.

STRÃINE
Peugeot 206 an fabri-
caþie 2008, benzinã ºi
GPL. Telefon: 0755/
010.320.
Superîntreþinutã, distri-
buþie schimbatã re-
cent, ulei, filtre, plãcu-
te frânã, cauciucuri
noi. Taxa 0. 6800 euro
uºor negociabil. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; - An
fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airba-
guri; - Geamuri Elec-
trice; Inchidere centra-
lizata; ABS; Servodi-
rectie; Xenon; - Interi-
or recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Re-
latii la telefon: 0765/
312.168.

Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, 07.2009.

VÂNZÃRI DIVERSE
Societate comercialã
vinde porumb boabe,
recolta 2015 la preþul
de 0,7 lei/kg TVA in-
clus. Telefon: 0742/
046.909.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând douã vaci ges-
tante (rasa de lapte) ºi
doi tauri de peste 500
kg/ buc. Telefon: 0724/
389.773.
Avantajos calorifer din
fontã, jenþi cu pneuri
pentru Dacia ºi canistre.
Telefon: 0251/416.455.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi su-
prapuse, bocanci din
piele mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon: 0771/
385.734.

Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/ 803.490 dupã
ora 15.00.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Tricicletã copiii preþ - 90
lei negociabil, cãruþ
copil sport - 40 lei,
n.gociabil. Telefon:
0351/181.202.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând frigider ARCTIC
(patru sertare la con-
gelator) cazan de þui-
cã 100 litri. Telefon:
0725/576.141.
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sâmbãtã, 5 decembrie 2015
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Semnãtura:..........................................

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
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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 sãpun de casã
5 lei/ Kg, cruce de mar-
murã 1200/100 - scri-
sã - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând clasoare cu tim-
bre pentru copiii. Tele-
fon: 0729/684.222.
Vând canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucã-
tãrie, servantã, biblio-
tecã, aragaz, frigider,
masã, scaune, saltea
copil relaxa. 0770/
298.240.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând 3 locuri de
veci în cimitirul Si-
neasca. Telefon:
0 7 6 3 / 5 0 6 . 9 6 2 ;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimen-
siunile 185/65/14, 125
lei bucata. Telefon:
0720/880.474.
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte su-
prapuse, lucrare mar-
murã. Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bici-
cletã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Roma-
neºti. Telefon: 0729/
977.036.

Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circular.
Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Cort 4 persoane,
douã compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã
îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã fri-
gorificã 5 sertare. Te-
lefon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500 W,
sobã teracotã cu toate
furniturile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300 preþ - 245
lei. Telefon: 0351/
455.617.

Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri,
calorifere fontã, tele-
vizor color, preþuri
mici. Telefon: 0729/
977.036.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungu-
reni Telefon: 0769/
669.736.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculp-
tat. Telefon: 0769/
360.741.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând giurgiuvele vop-
site fãrã toc, presã ba-
lotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare ol-
teneºti, scoarþã, maºi-
nã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn me-
laminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Presã balotat plas-
tic- cutii de bere, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4
de iarnã. Telefon:
0767/153.551.

Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de 2.80
m, trei foi tablã zinca-
tã 2/1 m, televizor co-
lor Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Primesc în gazdã un
bãiat. Telefon: 0765/
957.791.
Închiriez apartament
mobilat Valea Roºie.
Telefon: 0351/433.875
Închiriez apartament
patru camere nemobi-
lat, ultracentral (Univer-
sitate), 100 mp pentru
birouri sau locuit. Tele-
fon: 0741/015.360 ºi
0741/962.214.
MATRIMONIALE
66-170-85 doresc cã-
sãtorie – prietenie
doamnã 55-62 ani, ne-
fumãtoare, singurã,
modestã, plãcutã. Te-
lefon: 0351/181.202.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte pro-
fitabil. Telefon: 0723/
684.511.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
PIERDUT Certificat
de înregistrare fiscalã
eliberat de ORC Dolj,
aparþinând SC AGRO
VALE SRL, J16/1452/
2007, CIF: RO22180301.
Se declarã nul.
CONDOLEANÞE
Conducerea ºi co-
lectivul Direcþiei Ge-
nerale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj sunt
alãturi de colegul Iu-
lian Nãstasie la du-
rerea pricinuitã de
decesul tatãlui. Sin-
cere condoleanþe!

Aura ºi Aristidie
Gheorghiu îºi expri-
mã regretul la dece-
sul doamnei prof.
ELENA BOªTINÃ.
Suntem alãturi de
dr. Mihaela ºi ing.
Constantin Boºtinã,
fiicã ºi soþ. Dumne-
zeu s-o odihneascã
în pace!
Dr. Doina Glãvan ºi
dr. Georgeta Oprea
regretã decesul dis-
tinsului coleg dr.
COTARCEA PETRE.
Sincere condoleanþe!
COMEMORÃRI

Ziua de 6 decem-
brie 2014 va rãmâne
pentru mine de veº-
nicã tristeþe fiindcã
strângându-mã de
mânã tare prietenul
meu bun col. (r)
STOICA GHEOR-
GHE ultima suflare
si-a dat ºi a decedat,
mie ºi familiei sale
veºnicã durere su-
fleteascã ne-a lãsat.
Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!
George Socoteanu.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

De astãzi ºi pânã în 20
decembrie, elita handabalului
mondial pune sãbiile pe masã
în Danemarca.

România, singura naþiune a
lumii care a participat la toate
ediþiile disputate pânã acum,
face parte din Grupa D,
urmând sã înfrunte deþinãtoa-
rea titlului olimpic ºi european
– Norvegia, vicecampiona
continentalã – Spania, cvadru-
pla campioanã mondialã –
Rusia, dar ºi “cenuºãresele”
Puerto Rico ºi Kazahstan.
Cum am notat deja, fetele lui
Thomas Ryde vor debuta
contra selecþionatei din
Caraibe, o debutantã la o Cupã
Mondialã.

Sâmbãtã

DIGI SPORT 1
13:30 – FOTBAL – Liga a II-a: FC Braºov –

Chindia Târgoviºte / 16:00 – FOTBAL Italia –
Serie A: Torino – Roma / 18:00, 20:30 – FOT-
BAL – Liga I: Pandurii – FC Botoºani, ACS Poli
Timiºoara – FC Viitorul / 23:00 – FOTBAL Spa-
nia – La Liga: Deportivo – Sevilla.

DIGI SPORT 2
14:30 – FOTBAL Scoþia – Premier League:

Dundee – Aberdeen / 17:00, 19:15, 21:30 –
FOTBAL Spania – La Liga: Real Madrid – Ge-
tafe, Granada – Atletico Madrid, Valencia –
Barcelona / 0:00, 2:30 – FOTBAL Argentina –
Copa Sudamericana Liguilla: Belgrano – Colon
Santa Fe, Estudiantes – Olimpo.

DIGI SPORT 3
9:00 – JUDO (M, F) – Grand Slam la Tokyo,

în Japonia / 15:30 – VOLEI (M) – Divizia A1:
Tricolorul Ploieºti – SCM U Craiova / 18:00 –
FOTBAL Franþa – Ligue 1: Lyon – Angers /
20:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: CSU
Atlassib Sibiu – CSM CSU Oradea / 21:45 –
FOTBAL Italia – Serie A: Inter – Genoa.

DIGI SPORT 4
18:00, 19:30, 21:45 – HANDBAL (M) –

Liga Campionilor: Porto – Vojvodina, Barcelo-
na – Vive Tauron Kielce, Pick Szeged – Rhein
Neckar Lowen.

DOLCE SPORT 1
17:00 – HANDBAL (F) – Campionatul Mon-

dial, în Danemarca: România – Puerto Rico /
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Pandurii –
FC Botoºani, ACS Poli Timiºoara – FC Viitorul
/ 23:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Betis –
Celta Vigo.

DOLCE SPORT 2
13:30 – FOTBAL – Liga a II-a: FC Braºov –

Chindia Târgoviºte / 17:00 – FOTBAL Spania
– La Liga: Real Madrid – Getafe / 19:30 – FOT-
BAL Anglia – Premier League: Chelsea – Bour-

nemouth / 21:30 – FOTBAL Spania – La Liga:
Valencia – Barcelona.

EUROSPORT 1
9:45 – COMBINATA NORDICÃ – Cupa

Mondialã, la Lillehammer, în Norvegia / 11:00,
12:00 – SCHI FOND (F, M) – CM, la Lilleham-
mer / 14:45, 17:00 – FOTBAL Anglia – Pre-
mier League: Stoke City – Manchester City,
Manchester United – West Ham / 19:00 –
SÃRITURI CU SCHIURILE (M) – CM, la Lille-
hammer / 19:30 – SCHI ALPIN (M) – Cupa
Mondialã, la Beaver Creek, în Statele Unite /
21:30 – SCHI ALPIN (F) – Cupa Mondialã, la
Lake Louise, în Canada.

EUROSPORT 2
12:00 – SCHI ACROBATIC – Cupa Mon-

dialã FIS, la Montafon, în Austria / 15:00 –
SNOOKER – Campionatul Britanic, la York, în
Regatul Unit: semifinale / 16:30, 19:30 – FOT-
BAL Germania – Bundesliga: Monchenglad-
bach – Bayern Munchen, Wolfsburg – Dort-
mund / 21:30 – SNOOKER – Campionatul Bri-
tanic, la York: semifinale.

TVR 2
13:00 – RUGBY – Superliga Naþionalã: CSM

Baia Mare – Timiºoara Saracens.
LOOK TV
14:30 – FOTBAL Scoþia – Premier League:

Dundee – Aberdeen / 20:30 – FOTBAL – Liga
I: ACS Poli Timiºoara – FC Viitorul / 0:00, 2:30
– FOTBAL Argentina – Copa Sudamericana
Liguilla: Belgrano – Colon Santa Fe, Estudian-
tes – Olimpo.

LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: Pandurii – FC

Botoºani.

Duminicã

DIGI SPORT 1
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CSM Râm-

nicu Vâlcea – UTA Bãtrâna Doamnã / 13:30,
16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Bologna –
Napoli, Fiorentina – Udinese / 18:00, 20:30 –
FOTBAL – Liga I: CSMS Iaºi – Astra, Steaua
– CS U Craiova / 23:15, 2:30 – FOTBAL Ar-
gentina – Copa Sudamericana Liguilla: Racing
Club – Independiente, Gimnasia La Plata –
Lanus.

DIGI SPORT 2
10:00, 13:30 – TENIS – International Pre-

mier Tennis League, la Manilla, în Filipine /
16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Atalanta –
Palermo / 18:00 – HANDBAL (M) – Liga
Campionilor: Paris Saint Germain – Celje Pi-
vovarna Lasko / 19:45 – HANDBAL (M) –
Liga Naþionalã: Dinamo – HCM Minaur Baia
Mare / 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Carpi
– Milan.

DIGI SPORT 3
9:00 – JUDO (M, F) – Grand Slam la To-

kyo, în Japonia / 13:00 – FOTBAL Spania –
La Liga: Real Sociedad – Eibar / 15:00 – FOT-
BAL Franþa – Ligue 1: Marseille – Montpel-
lier / 17:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Vil-
larreal – Rayo / 19:00 – FOTBAL Italia – Se-
rie A: Sampdoria – Sassuolo / 21:30 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Athletic Bilbao –
Malaga.

DIGI SPORT 4
15:15 – HANDBAL (M) – Liga Campioni-

lor: THW Kiel – Veszprem / 17:00 – VOLEI (M)
– Divizia A1: Municipal Zalãu – ªtiinta Explo-
rãri Baia Mare / 19:00 – FOTBAL Belgia – Pro
League: Genk – Anderlecht / 21:00 – FOTBAL
Brazilia – Serie A: Goias – Sao Paulo.

DOLCE SPORT 1
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Real

Sociedad – Eibar / 18:00, 20:30 – FOTBAL –
Liga I: CSMS Iaºi – Astra, Steaua – CS U Craio-
va / 23:30, 3:30 – FOTBAL AMERICAN – NFL:
New England Patriots – Philadelphia Eagles,
Pittsburg Steelers – Indianapolis Colts.

DOLCE SPORT 2
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CSM Râmnicu

Vâlcea – UTA Bãtrâna Doamnã / 15:15 – HAND-
BAL (M) – Liga Campionilor: THW Kiel – Ves-
zprem / 17:00, 19:15 – FOTBAL Spania – La
Liga: Villarreal – Rayo, Gijon – Las Palmas / 22:30
– BASCHET NBA: Memphis – Phoenix.

EUROSPORT 1
9:45 – COMBINATA NORDICÃ – Cupa

Mondialã, la Lillehammer, în Norvegia / 11:00
– SCHI FOND (F) – CM, la Lillehammer / 12:00
– BIATLON (M) – Cupa Mondialã, la Öster-
sund, în Suedia / 12:45 – SCHI FOND (M) –
CM, la Lillehammer / 14:30 – BIATLON (F) –
CM, la Östersund / 15:15 – COMBINATA
NORDICÃ – CM, la Lillehammer / 15:45 –
SÃRITURI CU SCHIURILE – CM, la Lilleham-
mer / 18:00 – FOTBAL Anglia – Premier Lea-
gue: Newcastle – Liverpool / 20:00 – SCHI AL-
PIN (F) – Cupa Mondialã, la Lake Louise, în
Canada / 21:30 – SCHI ALPIN (M) – Cupa
Mondialã, la Beaver Creek, în Statele Unite /
23:00 – FOTBAL SUA – MLS – finala campio-
natului: Columbus Crew – Portland Timbers.

EUROSPORT 2
15:00 – SNOOKER – Campionatul Britanic,

la York, în Regatul Unit: finala / 16:30, 18:30 –
FOTBAL Germania – Bundesliga: Stuttgart –
Werder Bremen, Frankfurt – Darmstadt / 21:00
– SNOOKER – Campionatul Britanic, la York:
finala.

TVR 1
20:30 – FOTBAL – Liga I: Steaua – CS U

Craiova.
LOOK TV
15:30 – FOTBAL Belgia – Pro League: Bru-

ges – Charleroi / 20:30 – FOTBAL – Liga I:
Steaua – CS U Craiova / 23:15 – FOTBAL Ar-
gentina – Copa Sudamericana Liguilla: Racing
Club – Independiente.

LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: CSMS Iaºi – Astra.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT

Liber la spectacolul pe semicercLiber la spectacolul pe semicercLiber la spectacolul pe semicercLiber la spectacolul pe semicercLiber la spectacolul pe semicerc

Componenþa celorlalte grupe
GRUPA A (Herning): Danemarca, Muntenegru, Ungaria, Japonia, Tunisia, Serbia.
Prima etapã (5 dec): Muntenegru – Serbia, Ungaria – Tunisia, Danemarca – Japonia.

GRUPA B (NESTVED): Cuba, Suedia, Olanda, Polonia, China, Angola.
Prima etapã (5 dec): Olanda – China, Cuba – Polonia, Suedia – Angola.

GRUPA C (KOLDING): Brazilia, Franþa, Argentina, Coreea de Sud, DR Congo, Germania.
Prima etapã (5 dec): Argentina – DR Congo, Franþa – Germania, Brazilia – Coreea de Sud.

Primele patru clasate din fiecare din cele patru grupe se calificã în optimile de finalã ale competiþiei.
Campionatul Mondial reprezintã ºi un criteriu de calificare la Jocurile Olimpice de la Rio, câºtigãtoarea

competiþiei obþinând calificarea direct, în timp ce echipele de pe locurile 2-7 vor avea drept de joc la turneele
preolimpice, programate între 7-10 aprilie 2016.

GRUPA D (Frederikshavn)
Norvegia, Spania, ROMÂNIA, Rusia, Puerto Rico, Kazahstan.
5 decembrie: România – Puerto Rico (17:00), Spania – Kazahstan

(19:15), Norvegia – Rusia (21:30).
7 decembrie: Kazahstan – România (17:00), Rusia – Spania (19:15),

Puerto Rico – Norvegia (21:30).
8 decembrie: Rusia – Puerto Rico (17:00), Spania – România (19:15),

Norvegia – Kazahstan (21:30).
10 decembrie: Kazahstan – Rusia (17:00), Spania – Puerto Rico (19:15),

România – Norvegia (21:30).
11 decembrie: Puerto Rico – Kazahstan (17:00), România – Rusia

(19:15), Norvegia – Spania (21:30).

Astãzi va lua startul cea de-a 22-a ediþie a Campionatului Mondial feminin de
handbal. Toate cele 24 de combatante, printre care ºi România, vor evolua în prima zi.
Tricolorele îºi încep aventura contra modestei reprezentative din Puerto Rico, într-un

meci transmis în direct de Dolce Sport 1, cu începere de la ora 17:00.

Lotul României
Portari: Paula Ungureanu, Ionica Munteanu (ambele Baia Mare), Dia-

na Petrescu (SCM Craiova).
Extreme stânga: Ardean Elisei, Ana-Maria Tãnãsie (ambele Baia Mare).
Extreme dreapta: Adriana Nechita (Baia Mare), Laura Chiper (Coro-

na Braºov).
Pivoþi: Oana Manea (CSM Bucureºti), Crina Pintea (Thuringer/Ger-

mania).
Linia de 9 metri: Cristina Neagu (Buducnost/Muntenegru), Aurelia

Brãdeanu (CSM Bucureºti), Luciana Marin, Melinda Geiger, Patricia Vi-
zitiu, Gabriela Szucs, Gabriela Perianu (toate Baia Mare), Buceschi (Thu-
ringer/Germania).

Naþionala noastrã a disputat
4 jocuri de verificare înaintea
turneului final, 27-29 cu
Franþa, 31-26 cu Cehia, 36-23
cu Cuba (toate weekend-ul
trecit, în Franþa) ºi, cel mai
recent, 33-30, miercuri, în
Suedia, cu reprezentativa þãrii
gazdã. În acest ultim test,
Cristina Neagu (foto) a fost
cea mai bunã realizatoare, cu
8 goluri.

La precedentele douã ediþii,
România a fost eliminatã de
fiecare datã în optimile de
finalã, în 2011 de Croaþia, iar
în 2013 de Polonia. În urmã
cu doi ani podiumul mondial a
arãtat astfel: Brazilia, Serbia,
Danemarca.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Rãmasã singura din divizie cu
rubrica imaculatã în dreptul în-
frângerilor, performanþã ce a pro-
pulsat-o runda trecutã în postura
de lider solitar, SCM U Craiova
se aflã în faþa unei misiuni mai
mult decât ingrate în tenatativa de
a-ºi pãstra invincibilitatea, întâl-
nind în aceastã dupã-amiazã, în
deplasare, revelaþia Tricolorul Plo-
ieºti, amintim, o echipã nou-pro-
movatã.

Ambele combatante vin dupã
succese impozante în campionat,
Licã ºi compania zdrobind (3-0)
vicecampiona Municipal Zalãu,
timp în care prahovenii provocau
prima înfrângere stagionalã Bana-
tului Caransebeº, scor 3-1.

Meciul cu Zalãul n-a fost ºi cel
din urmã meci oficial pentru SCM
U, nevoitã sã se recunoascã în-
vinsã, miercuri, la Polivalentã,
într-o disputã cu titrata formaþie
greacã Olympiacos Pireu, scor 2-
3, în manºa tur a optimilor de fi-
nalã din Cupa CEV.

Deplasare dificilã pentru oamenii lui PascuDeplasare dificilã pentru oamenii lui PascuDeplasare dificilã pentru oamenii lui PascuDeplasare dificilã pentru oamenii lui PascuDeplasare dificilã pentru oamenii lui Pascu
Tricolorul Ploieºti – SCM U Craiova, astãzi, ora 15:30, Digi Sport 3

Alb-albaºtrii va avea parte ºi în
continuare de un parcurs infernal!
Vor înfrunta mai întâi echipele ce
îi însoþesc pe podium, Caransebeº
(acasã, 9 decembrie) ºi Baia Mare
(deplasare, 12 decembrie), dupã
care va fi returul cu Olympiacos
(15 decembrie), iar în ultima re-
prezentaþie a acestui an vor merge

în Capitalã, pentru disputa cu CSM
(19 decembrie).

Tot astãzi, dar de la ora 18:30,
echipa femininã susþine un joc ex-
trem de important în tentativa de a
nu rãmâne captivã în zona “nisi-
purilor miºcãtoare”, dând piept,
sub Pietricica, cu vecina de clasa-
ment, Unic Piatra Neamþ.

ACSO Filiaºi a încheiat cu un
succes turul campionatului, al
treilea stagional, dispunând, ieri,
la Iºalniþa, cu 3-2 de CS Ineu.
Formaþia doljeanã a fost cea care
a deschis scorul, prin Fotescu
(14), însã la cabine s-a mers cu
un rezultate de egalitate – gol
Clej (30). Filiaºul a revenit în
avantaj graþie lui Bãlaºa (48),
dupã care arãdenii au reuºit din
nou sã restabileascã egalitatea –
Filimon (58). Cele trei puncte au
fost asigurate de punctul sem-
nat de Obean, la finele unei ore
de joc.

Ieri: ACSO FILIAªI – CS Ineu 3-2, Pandurii II – Naþional Sebiº 2-0,
Municipal Lugoj – Cetate Deva 1-0.

Astãzi, ora 14:00: Metalurgistul Cugir – CS U II CRAIOVA, Mine-
rul Motru – FC Hunedoara, Millenium Giarmata – Nuova Mama Mia
Becicherecul Mic, ASU Poli Timiºoara – Mãgura Cisnãdie. Performan-
þa Ighiu stã.

1. Poli* 31 9. Motru* 17
2. Ighiu 28 10. Ineu 16
3. Cugir* 28 11. CS U II* 14
4. Sebiº 26 12. Deva 13
5. Hunedoara* 22 13. Cisnãdie* 13
6. Lugoj 22 14. FILIAªI 11
7. Becicher.* 21 15. Giarmata* 5
8. Pandurii II 18
* - un joc în minus.

În prima etapã a returului (5
martie 2016), filieºenii vor evo-
lua tot pe teren propriu, contra
Cetãþii Deva.

Astãzi îºi va încheia aventura
din acest an ºi CSU II Craiova,
care va înfrunta, în deplasare,
pe fruntaºa din Cugir.

SCM U Craiova l-a repatriat pe
Travis Bureau, un jucãtor foarte
apreciat în Bãnie sezoanele trecu-
te. Pe lângã american, a fost pa-
rafat un acord  ºi cu Radenko Pil-
cevic, care la rândul sãu a trecut
prin România.

Bureau a  jucat ultima oarã chiar
la Craiova, în sezonul 2014-2015,
iar în startul acestei stagiuni nu a
avut niciun angajament. În trei se-
zoane la SCM U, yancheul a adu-
nat 79 de partide în Liga Naþiona-
lã, cu medii statistice de 13.7
puncte, 6.6 recuperãri ºi 1.4 pase
decisive.

Ajuns la 27 de ani, Bureau a evo-
luat doar la Craiova la nivel de se-
niori. El se va alãtura lotului în cur-
sul zilei de astãzi.

Pilcevic revine în România,
dupã ce anul trecut a evoluat pen-

BASCHET (M)

Bureau revine în Bãnie. În alb-albastru va evolua ºi Pilcevic
Grubor ºi Covington pleacã

tru Piteºti ºi Timiºoara, alãturi de
ultima echipã cucerind Cupa Ro-
mâniei. El soseºte de la echipa sâr-
bã Metalac Valjevo.

Dupã aceste mutãri, tehnicianul
Oliver Popovic a decis sã renunþe
la serviciile lui Milos Grubor ºi
Nick Covington.

În vârstã de 25 de ani, Grubor
a venit în aceastã varã la Craiova
ºi a jucat în 10 partide, strângând
medii de 4.7 puncte, 3.3 recupe-
rãri ºi 1.5 pase decisive.

Covington a fost primul extra-
transfer realizat de SCM U. Fun-
daºul american a evoluat în doar
7 partide ºi a avut medii statistice
de 9.7 puncte, 2.4 recuperãri ºi
1.4 pase decisive.

Altfel, a disputat asearã ultima
partidã a turului de campionat, la
Polivalentã, contra Arcadei Galaþi.

Astãzi, ora 11:00

Unirea Leamna – Tractorul Cetate

Viitorul Cârcea – Dunãrea Bistreþ

Danubius Bechet – Progresul Segarcea

Recolta Ostroveni – SIC Pan Unirea

Dunãrea Calafat – Luceafãrul Craiova

ªtiinþa Malu Mare – Metropolitan

Iºalniþa

1. Cetate 36 7. Segarcea 25

2. Cârcea 33 8. Unirea 17

3. Bechet 32 9. Leamna 10

4. Ostroveni 32 10. Iºalniþa 9

5. Calafat 31 11. Luceafãrul 7

6. Bistreþ 27 12. Malu Mare 1

LIGA A III-A – SERIA 4 - ETAPA A 15-A

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 8-A

Restul partidelor: AS Caransebeº – Arcada Galaþi, Unirea Dej – CSM
Bucureºti (tot astãzi), Municipal Zalãu – Explorãri Baia Mare, Tomis
Constanþa – Piatra Neamº (mâine). CS “U” Cluj – Dinamo Bucureºti s-a
disputat asearã.

1. CRAIOVA 18 7. Constanþa 12

2. Baia Mare 17 8. CSM Buc. 9

3. Caransebeº 15 9. Dinamo 6

4. Galaþi 15 10. Dej 5

5. Ploieºti 14 11. Piatra N. 1

6. Zalãu 13 12. “U” Cluj 1

VOLEI (F) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 10-A

Astãzi: Unic Piatra Neamþ – SCM U CRAIOVA (18:30), CS “U” Cluj –
Alba Blaj, Rapid Bucureºti – CSM Târgoviºte, CSM Lugoj – Medicina
Tg. Mureº. Partidele Dinamo Bucureºti – ªtiinþa Bacãu ºi Penicilina Iaºi
– CSM Bucureºti au avut loc asearã.

1. Alba Blaj* 23 7. Lugoj 14

2. CSM Buc. 22 8. Iaºi 11

3. Târgoviºte 21 9. Piatra N. 10

4. Dinamo 21 10. CRAIOVA* 6

5. Bacãu 14 11. U Cluj 3

6. Tg. Mureº 14 12. Rapid 0

* - un joc mai puþin.

LIGA A IV-A –
ETAPA A 16-A
LIGA A IV-A –
ETAPA A 16-A
LIGA A IV-A –
ETAPA A 16-A
LIGA A IV-A –
ETAPA A 16-A
LIGA A IV-A –
ETAPA A 16-A
LIGA A IV-A –
ETAPA A 16-A
LIGA A IV-A –
ETAPA A 16-A

LIGA A IV-A –
ETAPA A 16-A
LIGA A IV-A –
ETAPA A 16-A

Victorie în contul FiliaºuluiVictorie în contul FiliaºuluiVictorie în contul FiliaºuluiVictorie în contul FiliaºuluiVictorie în contul FiliaºuluiVictorie în contul FiliaºuluiVictorie în contul FiliaºuluiVictorie în contul FiliaºuluiVictorie în contul Filiaºului
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1. Astra 20 12 5 3 33-23  41
2. Pandurii 20 11 6 3 28-18  39
3. Viitorul 20 10 7 3 40-20  37
4. Dinamo 20 9 7 4 25-20  34
5. Steaua 20 8 7 5 25-20  31
6. ASA 20 6 10 4 22-18  28
7. Craiova 20 7 6 7 22-20  27
8. CSMS Iaºi 20 7 6 7 15-20  27
9. CFR Cluj 20 7 7 6 25-20  22
10. ACS Poli 20 4 8 8 17-25  20
11. Botoºani 20 3 8 9 20-30  17
12. Concordia 20 3 6 11 18-31  15
13. Voluntari 20 1 9 10 17-33  12
14. Petrolul 20 2 8 10 14-23  8

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a XX-a
“U” Craiova – ACS Poli 1-1
Au marcat: Nuno Rocha 57 / Javi Hernandez 42 – pen.
Chiajna – Viitorul 2-2
Au marcat: Giurgiu 12 – pen., Pena 84 / Chiþu 32, Nicoliþã 68.
CFR Cluj – Pandurii 1-2
Au marcat: Jakolis 75 / Sãpunaru 12, Hora 69.
FC Botoºani – Petrolul 2-1
Au marcat: Hadnagy 37, Fulop 68 – pen. / Zoubir 8.
ASA – Steaua 1-1
Au marcat: Ramiro Costa 48 / L. Filip 41
Astra – FC Voluntari 1-1
Au marcat: Alibec 67 – pen. / Pancu 30 – pen.
Dinamo – CSMS Iaºi 0-0

Etapa a XXI-a
Meciul CFR Cluj – Concordia s-a jucat asearã.
Pandurii – FC Botoºani, astãzi, ora 18
ACS Poli – Viitorul, astãzi, ora 20.30
CSMS Iaºi – Astra, duminicã, ora 18
Steaua – “U” Craiova, duminicã, ora 20.30
FC Voluntari – ASA, luni, ora 18
Petrolul – Dinamo, luni, ora 20.30

Universitatea Craiova nu a mai
învins Steaua de 13 ani (scor 3-1,
pe “Ion Oblemenco”), de pe vre-
mea când antrenorul echipei din
Bãnie era tot Emil Sãndoi, aflat
atunci la cel de-al doilea mandat
pe banca ªtiinþei. În deplasare, re-
cordul negativ al alb-albaºtrilor este
unul de-a dreptul incredibil, þinând
cont de rivalitatea dintre cele douã
echipe: sunt nu mai puþin de 26 de
ani de la ultimul succes al Univer-
sitãþii obþinut pe terenul formaþiei
roº-albastre (2-1), iar Craiova era
antrenatã de Sorin Cârþu, atunci la
primul dintre cele patru mandate
ca tehnician al echipei la care s-a
consacrat. Emil Sãndoi era antre-
norul Craiovei ºi la ultimul meci
disputat la Piteºti de Universitatea
Craiova ºi Steaua, în octombrie
1999, în cadrul optimilor Cupei
României, oltenii impunându-se
atunci cu 1-0.

Este un derby de tradiþie, dar ºi
unul de clasament, cele douã for-
maþii fiind despãrþite de 4 puncte,
ambele luptând pentru intrarea în
play-off. De la revenirea în Liga I,
alb-albaºtrii au pierdut trei meciuri
cu Steaua, douã în campionat, 1-
3 în Ghencea,  1-2 pe “Extensiv”
ºi unul în sferturile Cupei Româ-
niei, 0-1 pe “Ion Oblemenco”, ºi
au înregistrat o remizã, 0-0, pe
arena din Parcul Romanescu.

Sãndoi: “Mi-e fricã doar de noi,
sã nu facem greºeli”

Emil Sãndoi sperã ca echipa sa
sã reuºeascã întreruperea seriei
negative în faþa Stelei, aºa cum a
reuºit în acest retur ºi un succes
dupã mulþi ani în faþa unei alte ri-
vale de tradiþie, Dinamo. “Nu va fi
deloc un joc uºor cu Steaua, un
club obiºnuit cu performanþe la
nivel înalt. Nu pot spune cã este
cu noroc sau cu ghinion venirea

Universitatea Craiova întâlneºte
Steaua pe arena “Nicolae Dobrin”

din Piteºti, duminicã seara

Fanii ªtiinþei au
anunþat cã plecarea
din Bãnie pentru me-
ciul de la Piteºti se va
face duminicã, în ju-
rul orei 16.30, de la
McDonald’s. Cum
FCSB nu mai este
susþinutã de galeria
Stelei, aceasta nu a
venit nici pe “Exten-
siv” în tur, aºa încât
nu va fi vorba de in-
trare pe bazã de reci-
procitate. Organizato-
rii au anunþat cã bile-
tele rezervate supor-
terilor olteni vor fi puse în vânzare la casele de bilete
de la stadionul “Nicolae Dobrin” în ziua meciului, în-
cepand cu ora 19. Acestea sunt la peluza cu tabela de
marcaj ºi costã 10 lei.

Sãndoi se aºteaptã ca publicul sã fie împãrþit la
meciul de duminicã, de la Piteºti, nu cum a fost la
jocul dintre Steaua ºi Astra, când întreaga arenã a
susþinut echipa campioanã. Însuºi Sãndoi a evoluat

spre finalul carierei la
FC Argeº, având
mulþi prieteni în zonã.
“Pe final de carierã
am avut o perioadã
bunã la Piteºti, oraº
de care sunt legat su-
fleteºte. S-a format
atunci o echipã, FC
Argeº, care a avut un
cuvânt important de
spus în fotbalul nos-
tru. Chiar dacã nu
mai este fotbal de
câþiva ani buni în Pi-
teºti, publicul de aco-
lo rãmâne un fin cu-

noscãtor al fenomentului fotbalistic. Nu cred cã se va
întâmpla ca la meciul Stelei cu Astra, când piteºtenii
i-au susþinut pe roº-albaºtri. Nu se poate compara
Astra, echipã cu puþini suporteri, cu Universitatea Cra-
iova. În plus, sunt convins cã vom fi susþinuþi de fanii
noºtri. Nu apelez la prietenii mei din Piteºti sã susþinã
echipa, ci la jucãtorii noºtri sã fie mai concentraþi ºi
sã se dãruiascã total“.

lui Reghecampf. Este un antrenor
care a avut rezultate bune la Stea-
ua, inclusiv în competiþiile euro-
pene. Îl apreciez, a format un grup
puternic, o adevãratã familie. De
multe ori o schimbare de antrenor
produce un ºoc la echipã, jucãto-
rii au parte de o altã motivare.
Steaua rãmâne una dintre cele mai
bune echipe ale campionatului, cu
un joc ofensiv ºi o posesie covâr-
ºitoare. Vom încerca sã contraca-
rãm aceastã posesie a Stelei, sper
sã ºi reuºim. Iar cum am învins
Dinamo dupã mulþi ani, îmi doresc
sã câºtigãm ºi în faþa Stelei la Pi-
teºti. Nu mi-e fricã de arbitraj, ci
doar de noi, sã nu facem greºeli.
ªi îmi doresc sã fim mai inspiraþi
în faþa porþii adverse, sã fim mai
responsabili în avanposturi”a spus
Sãndoi.

Reghe: “Vreau titlul,
dar cel mai important

este sã câºtigãm cu Craiova”
Moralul steliºtilor, care nu au

câºtigat de 3 etape, pare sã fie re-
parat prin instalarea lui Reghe-
campf, care a creat o emulaþie în
cadrul lotului. “Este un derby ºi
totodatã un meci important pentru
ambele echipe, þinând cont cã nu
au acumulat prea multe puncte
pânã acum. Noi trebuie sã câºti-
gãm cât mai multe meciuri, fiind-
cã obiectivul este titlul. Este o si-
tuaþie dificilã, aº vrea sã vã spun
de la început cã, în momentul de
faþã, ne gândim mai mult sã refa-
cem distanþa faþã de Astra, care e
pe primul loc. Mai întâi, trebuie sã
câºtigãm primul meci, asta e cel
mai important. Vom încerca sã
vorbim mai puþin. Vorbele sau con-
flictele nu îºi au rostul pentru noi.
Avem nevoie de puncte, avem ne-
voie sã câºtigãm campionatul, ju-
cãtorii ºtiu ce au de fãcut, sã joa-

ce fotbal, de restul ne ocupãm noi”
a spus Reghe la prima conferinþã
de presã dupã revenirea la Steaua.
Reghecampf nu-I are la dispoziþie
pe suspendaþii Filip ºi Guilherme
ºi pe Chipciu ºi Kharja, acciden-
taþi, în timp ce la Universitatea nu
pot evolua Bawab, suspendat, ºi
Acka, accidentat.

Ivan ºi-a prelungit contractul
cu Universitatea

Unul dintre cei trei jucãtori ai
ªtiinþei pe care Gigi Becali a anun-
þat cã îi vrea la Steaua, Andrei Ivan,
ºi-a prelungit contractul cu Univer-
sitatea Craiova pe cinci ani, sala-
riul sãu crescând de la un sezon la
altul, de la 3.000 pânã la 7.000 de
euro. Ivan terminã junioratul în
vara viitoare ºi ar fi fost obligat
apoi sã semneze un contract de
profesionist cu Universitatea, însã
regulamentul va fi schimbat dupã
ce un junior român l-a contestat la
TAS ºi a primit câºtig de cauzã.
Ivan (18 ani) este golgheterul Cra-
iovei din acest sezon, cu patru reu-
ºite, iar în tur a obþinut penalty-ul
prin care Vãtãjelu a egalat.

Steaua – Universitatea Craiova
Piteºti, stadion: “Nicolae Dobrin”,

duminicã, ora 20.30

Steaua: Niþã – Râpã, Papp, Va-
rela, Toºca – Breeveld, Tahar - Ad.
Popa, Stanciu, Hamroun - Tade.
Antrenor: Laurenþiu Reghe-
campf. Rezerve: Cojocaru –
Carp, Alcenat, Mihalcea, Encea-
nu, Târnovan, Tudorie.

Universitatea Craiova: Bãlgrã-
dean – Achim, Popov, Kay, Vãtãje-
lu – Madson, Mateiu, Zlatinski -
Nuno Rocha, Bancu, Ivan. Antre-
nor: Emil Sãndoi. Rezerve: Stra-
ton – Dumitraº, Iliev, Herghelegiu,
Curelea, Ferfelea, Bãluþã.
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