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Vasile Blaga, co-preºedinte al
PNL, nu strãluceºte în nici o ipos-
tazã la nivel discursiv, dar de re-
gulã pãstreazã o linie rezonabilã
de civilitate în ceea ce afirmã, cu
precãdere despre adversarii sãi
politici. Cu care, paradoxal, nici
nu este în relaþii atât de conton-
dente, pe cât lasã impresia, ceea
ce nu înseamnã altceva decât cã
pe scena politicã autohtonã nici
mânia nu este autenticã. La Cra-
iova, cu prilejul lansãrii oficiale a
candidaþilor pentru alegerile loca-
le de anul viitor, la Centrul Mul-
tifuncþional, Vasile Blaga a spus
“câte ceva”…
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- ªi ce dacã s-a schimbat pre-
ºedinte Popescule? E aceeaºi
Mãrie, cu altã pãlãrie.

Liceul Tehnologic
„Petre Baniþã” din
Cãlãraºi este printre
puþinele din þarã, cu
profil agricol, care se
bucurã de o infrastructu-
rã ca la carte. În labora-
toare noi, ridicate de la
zero ºi dotate cu utilaje
industriale de cea mai
bunã calitate, elevii
deprind abilitãþile de
patiser ºi lucrãtor în
comerþ mai bine decât în
oricare alt liceu din
România. Investiþia de
aici se ridicã la aproape
800.000 de euro, iar
toate costurile pentru
ridicarea construcþiei ºi
cumpãrarea gamei de
aparaturã au fost supor-
tate integral din fonduri
Phare.
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Bugetele SRI ºi SIE
cresc în 2016,
în timp ce bugetele
SPP ºi STS scad

Bugetul SRI va creºte în 2016
cu aproximativ 20% faþã de
anul în curs, iar cel al SIE cu
aproximativ 7%, în timp ce SPP
ºi STS vor primi anul viitor
bani mai puþini, Serviciul de
Telecomunicaþii Speciale având
o scãdere drasticã, de 37%,
potrivit proiectului Legii
bugetului publicat de guvern.
Cea mai mare creºtere se
înregistreazã la capitolul
proiectelor finanþate din fonduri
externe nerambursabile, unde se
vor aloca 36,5 milioane de lei,
în condiþiile în care, în 2015,
suma alocatã contribuþiei
interne pentru astfel de proiecte
a fost de numai 152.000 de lei.
Cheltuielile de personal ale SRI
rãmân, în mare mãsurã,
aceleaºi ca în 2015, în schimb
vor fi reduse fondurile la
capitolul cheltuieli de capital,
cu 15%, precum ºi pentru alte
cheltuieli ºi programe interne.
Pe de altã parte, Serviciul de
Informaþii Externe beneficiazã
de o creºtere a alocãrilor cu 7%
faþã de 2015, bugetul ajungând
acum la 272,5 milioane de lei.
SIE va avea bugetul majorat cu
aproximativ 4% pentru cheltu-
ieli de personal ºi tot atâþia bani
pentru bunuri ºi servicii ca anul
trecut. Se înregistreazã ºi o
creºtere cu circa 25% pentru
cheltuielile de capital, însã
proiectul de buget pe 2016 nu
specificã ºi destinaþia exactã a
acestor sume. Serviciul de
Protecþie ºi Pazã va pierde, în
2016, aproximativ 3% din
buget, potrivit proiectului iniþiat
de guvern. Astfel, anul viitor,
SPP va avea un buget de 163,8
milioane de lei, tãieri fiind
aplicate la capitolul cheltuieli
de personal ºi la cel privind
cheltuielile de capital.

Bugetul pentru anul 2016, pus
în dezbatere public= de MFP, pre-
vede o creºtere de 10.74% a chel-
tuielilor de personal fãcute de Ca-
mera Deputaþilor, astfel de la
179.924 mii de lei, sumã alocatã
pentru anul în curs, cheltuielile de
personal ale Camerei Deputaþilor se
ridicã la 199.244 mii de lei. De la
bugetul de stat, potrivit sursei ci-
tate, Camera Deputaþilor ar urma
sã cheltuie 67.084 mii de lei pen-
tru bunuri ºi servicii, faþã de 52.559
mii de lei, sumã alocatã, la capito-
lul menþionat, pentru anul în curs.

Premierul Dacian Cioloº a avut, ieri, o
discuþie cu Patriarhul Daniel, în care l-a

asigurat cã va finanþa proiectele de investiþii
importante ale BOR ºi cã existã tot sprijinul

pentru a pune la dispoziþie resurse
financiare, “în funcþie de posibilitãþi”,
pentru lãcaºele de cult în construcþie.

Într-un comunicat al Executi-
vului se precizeazã cã premierul
Dacian Cioloº a avut, ieri dimi-
neaþã, o convorbire telefonicã cu
Preafericitul Pãrinte Patriarh Da-
niel, pe tema alocãrilor bugetare
pe anul 2016. “Discuþia a scos
încã o datã în evidenþã buna în-
þelegere pe care Patriarhia o are
în legãturã cu situaþia financiar
bugetarã prin care trece Româ-
nia. Bugetul pentru Culte în anul
2016 este în creºtere faþã de anul
precedent atât în ceea ce priveº-
te personalul clerical cât ºi cel ne-
clerical, ca o recunoaºtere a ro-
lului social important pe care re-
prezentanþii cultelor îl au în so-
cietate, rolul Bisericii Ortodoxe
fiind, desigur, fundamental din

acestã perspectivã”, potrivit sur-
sei citate.

La rândul sãu, Patriarhul Da-
niel a subliniat cã Biserica va spri-
jini activ demersurile Guvernului
de a îmbunãtãþii condiþiile de edu-
caþie ale copiilor ºi tinerilor din
mediul rural ºi ale calitãþii actului
medical în spitale. Premierul a
mulþumit “pentru implicarea Bi-
sericii în cele douã direcþii extrem
de importante pentru dezvoltarea
societãþii româneºti”, asigurându-
l pe Patriarh cã Guvernul Româ-
niei va asigura finanþare pentru
proiecte de investiþii importante
ºi cã existã tot sprijinul pentru a
pune la dispoziþie resurse finan-
ciare în funcþie de posibilitãþi pen-
tru lãcaºele de cult aflate în con-

strucþie”, potrivit comunicatului
de presã al Executivului.

Patriarhia aratã cã, în discuþia
cu PF Daniel, premierul Dacian
Cioloº a spus cã bugetul pe 2016
prevede creºterea salariilor cle-
rului, cã Guvernul va cãuta solu-
þii pentru a sprijini construirea
Catedralei Neamului ºi cã la recti-
ficãri bugetare ar putea fi sprji-
nite ºi alte lãcaºuri de cult aflate
în construcþie. Potrivit sursei ci-
tate, în cadrul discuþiei s-a con-
venit ca relaþiile dintre Guvern ºi
Bisericã sã fie în continuare “de
cooperare ºi înþelegere comunã
a prioritãþilor spre binele popo-
rului român”.

Contribuþia statului la salariza-
rea personalului clerical va creº-
te anul viitor la 315,1 milioane lei,
de la 278,3 milioane lei în 2015,
iar cea pentru sprijinirea aºezã-
mintelor religioase româneºti din

afara graniþelor va urca de la 12,8
milioane lei anul acesta la 13 mi-
lioane de lei, potrivit Ministerului
Finanþelor.

Sursa citatã a precizat, într-un
comunicat de presã, cã proiectul
de buget pentru anul viitor pre-
vede o creºtere a contribuþiei sta-
tului pentru sprijinirea aºezãmin-
telor religioase româneºti din afa-
ra graniþelor, de la 12,8 milioane
de lei anul acesta la 13 milioane
de lei în 2016, ºi este pãstratã în
buget suma de 1,3 milioane de
lei alocatã în scopul finanþãrii
Schitului românesc Prodromu de
la Muntele Athos. În proiectul
Bugetului de stat pe 2016, pus în
dezbatere publicã, nu au fost alo-
caþi bani pentru construirea de
biserici noi sau pentru moderni-
zarea celor existente, în schimb
au fost suplimentate sumele pen-
tru salarizarea preoþilor.

Bugetul Camera Deputaþilor pentru anul viitor ar urma cã
creascã cu 25.52%, instituþia urmând sã beneficieze de

313.752 mii de lei, sumã mai mare cu 63.808 mii de lei, faþã
de cea alocatã pentru anul în curs, potrivit proiectului de
buget pentru anul 2016, publicat de Ministerul Finanþelor

Publice. Bugetul Senatului pentru anul 2016 este de 130.018
mii de lei, în creºtere cu 17,66% faþã de anul în curs

În creºtere faþã de anul în curs,
sunt ºi sumele alocate Camerei
Deputaþilor de la bugetul de stat
pentru deplasãri, detaºãri ºi trans-
feruri,în þarã, care ajung, în anul
2016, la 28.7200 mii de lei, faþã
de 26.000 mii de lei, sumã aloca-
tã pentru anul 2015. De aseme-
nea, anul viitor, ºi bugetul alocat
Camerei Deputaþilor pentru depla-
sãrile în strãinãtate va cunoaºte o
creºtere de câteva procente, po-
trivit proiectului privind bugetul
pentrul anul 2016, publicat de
Ministerul Finanþelor Publice.

Astfel, pentru deplasãrile în
strãinãtate, Camera Deputaþilor
va avea la dispoziþie 1.618 mii de
lei, faþã de 1.480 mii de lei, cât a
avut pentru anul 2015, cu 9,33%
mai mult. În 2016, însã, Came-
ra Deputaþilor va avea ºi cheltu-
ieli a cãror valoare va rãmâne ne-

schimbatã. Astfel, pentru cãrþi,
publicaþii ºi materiale documen-
tare, Camera Deputaþilor ar
urma sã cheltuie, potrivit pro-
iecþiei bugetare pentru anul vii-
tor, tot 40 mii de lei, sumã rãma-
sã neschimbatã faþã cea alocatã
pentru anul în curs.
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Cum i-a crescut optimismul lui VCum i-a crescut optimismul lui VCum i-a crescut optimismul lui VCum i-a crescut optimismul lui VCum i-a crescut optimismul lui Vasile Blaga!asile Blaga!asile Blaga!asile Blaga!asile Blaga!
MIRCEA CANÞÃR

Vasile Blaga, co-preºedinte al PNL, nu
strãluceºte în nici o ipostazã la nivel dis-
cursiv, dar de regulã pãstreazã o linie
rezonabilã de civilitate în ceea ce afir-
mã, cu precãdere despre adversarii sãi
politici. Cu care, paradoxal, nici nu este
în relaþii atât de contondente, pe cât lasã
impresia, ceea ce nu înseamnã altceva
decât cã pe scena politicã autohtonã nici
mânia nu este autenticã. La Craiova, cu
prilejul lansãrii oficiale a candidaþilor
pentru alegerile locale de anul viitor, la
Centrul Multifuncþional, Vasile Blaga a
spus “câte ceva”, într-o exprimare ºi
abrazivã ºi ilogicã ºi uºor nepoliticoasã
sau, poftim, necircumscrisã “deplinei
decenþe”. Prima observaþie ar fi aceea
cã Vasile Blaga, molipsit pe semne, de
la politicienii din teritoriul Doljului, ºi ei
în bunã mãsurã, de “aleasã” altitudine
intelectualã, confundã regretabil Craio-
va cu alte localitãþi notabile ale þãrii, es-
tompându-i prin necunoaºtere, eviden-
ta distincþie aparte, pe harta þãrii. Un
plus de culturã generalã n-ar face rãu,

Se mai pot depune cereri de
finanþare pânã la termenul limitã
pentru Submãsura 4.2 „Sprijin
pentru investiþii în procesarea/
marketingul produselor agrico-
le”. Prin sM 4.2, A.F.I.R. a pri-
mit pânã la acest moment 51 ce-
reri de finanþare, cu o valoare
totalã de 46,6 milioane de euro.
Disponibilul rãmas pânã la închi-
derea sesiunii este de aproxima-
tiv 67 milioane de euro. Solici-

tanþii care intenþioneazã sã de-
punã proiecte prin Submãsura
4.2a „Investiþii în procesarea/
marketingul produselor din sec-
torul pomicol” mai au la dispo-
ziþie 9,2 milioane de euro pânã
la finalul sesiunii. Pentru sM
4.2a s-au depus 4 proiecte, în-
sumând 1,14 milioane de euro.
Cererile de finanþare pentru pro-
iectele din sectorul pomicol ne-
cesitã un timp mai îndelungat de

pregãtire având în vedere nece-
sitatea eliberãrii unor avize ºi do-
cumente suplimentare (autoriza-
þia de plantare, proiect tehnic de
plantare etc).

Mai sunt bani, deºi
nu prea mai e timp

Proiectele primite pentru inves-
tiþii finanþate prin Submãsura 6.3
„Sprijin pentru dezvoltarea ferme-
lor mici” sunt în numãr de 947,
valorând 13,9 milioane de euro.
Pânã la închiderea sesiunii fondu-
rile disponibile pentru depunerea
proiectelor prin sM 6.3 sunt în
valoare de peste 75 milioane de
euro. Referitor la proiectele ce vi-
zeazã infrastructura de irigaþii,
pentru Submãsura 4.3 „Investiþii
pentru dezvoltarea, modernizarea
ºi adaptarea infrastructurii agrico-
le ºi silvice” au fost depuse on-
line 11 cereri de finanþare, în va-
loare totalã nerambursabilã de
aproximativ 12 milioane de euro.
Totodatã, aici mai sunt disponibi-
le circa 249 milioane de euro prin
sM 4.3, componenta infrastruc-
tura de irigaþii. În acest sector,
precum în cel pomicol, pregãti-
rea proiectelor necesitã un timp
prelungit de elaborare deoarece
sunt necesare avize ºi documen-
taþii suplimentare. Aceasta este
explicaþia pentru numãrul mic de
proiecte depuse pânã acum, deºi
nevoia de finanþare pentru acest
domeniu este foarte mare.

Aproape 100
milioane de euro
disponibile

O importanþã deosebitã pen-
tru dezvoltarea mediului rural o
au submãsurile din PNDR care
se adreseazã beneficiarilor pu-
blici (comune sau asociaþii ale
acestora). Astfel, autoritãþiile
locale au depus pânã acum prin-
 Submãsura 7.2 „Investiþii în
crearea ºi modernizarea infras-
tructurii de bazã la scara
mica” 546 proiecte, cu o valoa-
re totalã nerambursabilã de 534,2
milioane de euro. Pentru sM 7.2
mai sunt disponibile fonduri eu-
ropene nerambursabile în valoa-
re de 303,5 milioane de euro pen-
tru o parte din componentele afe-
rente (infrastructura de apã/apã
uzatã ºi infrastructurã educaþio-
nalã). În cadrul Submãsurii 7.6
„Investiþii asociate cu protejarea
patrimoniului cultural” au fost
depuse la AFIR pânã în prezent
53 cereri de finanþare, cu o va-
loare totalã nerambursabilã de
17,7 milioane de euro. Sumele
care mai pot fi solicitate în ca-
drul sM 7.6 sunt de aproximativ
99 milioane de euro.

VALENTIN CEAUªESCU

dar nu despre aºa ceva este vorba. Nu
ºtim apoi cât de îndreptãþit moralmente
este Vasile Blaga “un stâlp ex-PDL”,
partid sancþionat, cum bine se ºtie, la
alegerile parlamentare din 2012, sã afir-
me, dând din clanþã cã trebuie scoase
“ºi Craiova, ºi Doljul, ºi Oltenia” de sub
tutela administrativã a social-democra-
þilor. Chiar dacã ridicolul nu ucide, pânã
ºi lecþiile de verticalitate au nevoie de
dascãli proeminenþi, nu de amatori. Din-
tre toþi inchizitorii, cei cu geometrie va-
riabilã sunt cei mai sângeroºi, singura lor
credinþã fiind talibanismul. Nimeni nu l-
a împiedicat pe Vasile Blaga sã-ºi con-
sulte galeria de sfetnici reformatori, pen-
tru care slugãrnicia nu a cunoscut mar-
gini, în privinþa Craiovei. Pentru a afla
niºte lucruri de detaliu. ªi Pavel Badea,
candidatul liberal pentru Primãria Craio-
va, ºi Nicolae Giugea, oferta liberalã pen-
tru funcþia de preºedinte al Consiliului
Judeþean Dolj, sunt niºte oameni nor-
mali ai urbei. Cu destule dexteritãþi ad-
ministrative, dar nu niºte baghete magi-

ce. ªi ei ºtiu ceea ce s-ar putea ºi ceea
ce nu s-ar putea face în Craiova ºi în
Dolj, în situaþia adjudecãrii mandatelor
jinduite. Dar tocmai aceastã dimensiu-
ne a raþionalului a pãrut destul de firavã
în alocuþiunile lor. Apoi, exceptând
funcþia de preºedinte al Consiliului Ju-
deþean, adjudecatã prin vot uninominal
ºi în 2008 ºi în 2012, de Ion Prioteasa,
celelalte douã funcþii de primar ºi pre-
fect, respectiv reprezentant al guvernu-
lui în teritoriu, au aparþinut cu intermi-
tenþã celor douã mari partide. Adicã PSD
ºi PNL (actual). La Craiova, Vasile Bla-
ga a lãsat sã se înþeleagã cã are în cen-
trul gândirii certitudinea ºi nicidecum du-
biul, cum ºtiam noi de la cine ºtiam. “(...)
Nu voi susþine nici un guvern ºi nu
voi îndemna colegii sã susþinã nici un
guvern care dã ajutoare sociale la cei
care nu meritã. Ei sunt batalioanele
de votanþi ai lui Vasileasca sau alto-
ra. Cine are douã mâini ºi douã pi-
cioare trebuie sã munceascã”. Agresi-
vitatea exprimãrii, inclusiv apelativul pen-

tru actualul primar al urbei, îi tulburã lo-
gica lui Vasile Blaga, apãrãtor al liberalis-
mului de tip bãlþat. Deºi garderoba ideo-
logicã a domniei sale cuprinde de toate.
Din formularea cam otova enunþatã ar tre-
bui înþeles urmãtorul lucru: cã toþi cei fãrã
un job, beneficiari ai ajutoarelor sociale,
voteazã cu social-democraþii, iar ceilalþi,
evident, cu liberalii. Când discursul pu-
blic devine pãlãvrãgealã de crâºmã, þara
devine bordel. ªi Vasile Blaga ar face bine
sã-ºi întrebe comilitonul Ion Oltean, bo-
tezat “Nelu Mexicanu”, ce pastile lua în
biroul Crinuþei Dumitrean, în prezent re-
þinutã în dosarul ANRP, pentru creºte-
rea... curajului. Doar viagra? În rest dân-
sa, adicã lumea Doljului, este cum este:
nu neapãrat constant de stânga, nu nea-
pãrat constant de dreapta. Nu iubeºte
acelaºi lucru, nu urãºte consecvent ace-
leaºi lucruri ºi mai ales nu îºi rezolvã pro-
blemele þopãind inutil în centrul lipsit de
greutate al eºichierului politic, indiferent
de actori, evident, unii mai “de treabã”
decât alþii.

Pe data de 18 decembrie 2015 se vor închide
sesiunile anuale continue deschise în anul 2015

pentru depunerea proiectelor de investiþii în
vederea accesãrii fondurilor europene nerambur-

sabile prin Programul Naþional de Dezvoltare
Ruralã (PNDR) 2014 – 2020.
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Reamintim cã, Andrei Alexan-
dru Buzã, de 21 de ani, din Drã-
gãºani, judeþul Olt, a fost trimis
în judecatã de procurorii Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova, în stare de arest preventiv,
pe 5 noiembrie 2014 pentru ne-
respectarea regimului armelor ºi
muniþiilor, dosarul înregistrându-
se la Judecãtoria Craiova. În sar-
cina lui s-a reþinut faptul cã, pe
21 octombrie 2014, a intrat în
magazinul de arme ºi muniþii de
pe strada „Brestei” din Craiova
(SC Safta Invest SRL) ºi, profi-
tând de faptul cã vânzãtorul nu era
atent, a furat un pistol marca
Mauser de calibrul 10x22T, ex-
pus la vânzare în magazin ºi a fu-
git pe jos. Poliþiºtii intraþi în alertã
l-au observat la intersecþia strãzi-
lor „Transilvania” ºi „Libertãþii”,
în zona Facultãþii de Agronomie,
l-au imobilizat ºi l-au dus la sediul
Secþiei 1 Poliþie Craiova, unde au

Potrivit IPJ Dolj, efectivele Ser-
viciul Rutier - Biroul Drumuri Na-
þionale ºi Europene ºi poliþiºtii din
cadrul Biroului Rutier Craiova au

Un tânãr de 20 de ani ºi-a pus
capãt zilelor, sâmbãtã seara,
aruncându-se de pe un bloc din
cartierul craiovean Craioviþa
Nouã. Poliþiºtii ºi o ambulanþã au
fost anunþaþi prin numãrul de ur-
genþã 112 cu privire la faptul cã,
de pe un bloc aflat în construc-
þie, din zona Fortuna (din car-
tierul Craioviþa Nouã) a cãzut o
persoanã. Oamenii legii, dar ºi
un echipaj medical de prim aju-
tor au ajuns la faþa locului, însã
fãrã sã se mai poatã face ceva
pentru victimã, care se zdrobise
la impactul cu solul. Medicii au
constatat decesul, iar poliþiºtii l-

ªi-a pus capãt zilelorªi-a pus capãt zilelorªi-a pus capãt zilelorªi-a pus capãt zilelorªi-a pus capãt zilelor
aruncându-se de pe un blocaruncându-se de pe un blocaruncându-se de pe un blocaruncându-se de pe un blocaruncându-se de pe un bloc

au identificat pe tânãr, stabilind
cã este vorba despre Nicolae
Cristea, în vârstã de 20 de ani.
Oamenii legii au stabilit, din pri-
mele date, cã nu a fost vorba
despre un accident, ci de o acþi-
une voluntarã, tânãrul punându-
ºi capãt zilelor. El a lãsat ºi un
bilet în care spunea cã nu se mai
simþea iubit ºi nu-ºi mai gãseºte
locul pe lumea asta. Cadavrul a
fost ridicat ºi depus la morgã
pentru efectuarea necropsiei, iar
ancheta continuã pentru stabili-
rea circumstanþelor care l-au de-
terminat pe tânãr sã-ºi punã ca-
pãt zilelor.

Studentul care a „prãdat” magazinul de arme de peStudentul care a „prãdat” magazinul de arme de peStudentul care a „prãdat” magazinul de arme de peStudentul care a „prãdat” magazinul de arme de peStudentul care a „prãdat” magazinul de arme de pe
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Magistraþii Judecãtoriei Craio-
va au pronunþat, vineri, sentin-
þa pe fond în cazul tânãrului de
21 de ani, student la Facultatea
de Educaþie Fizicã ºi Sport din
Craiova, arestat în octombrie
anul trecut dupã ce a furat un
pistol Mauser cu bile, de la ma-
gazinul de arme ºi muniþii situat
pe strada „Brestei” din munici-
piu. Instanþa l-a condamnat pe

ajuns ºi poliþiºti ai Serviciului
Arme, Explozivi ºi Substanþe Pe-
riculoase, care l-au identificat,
stabilind cã este vorba despre
Andrei Alexandru Buzã, de 21 de
ani, din Drãgãºani, judeþul Vâl-
cea, student la Facultatea de Edu-
caþie Fizicã ºi Sport (situatã vis-
a-vis de magazinul de arme). Oa-
menii legii au recuperat ºi pisto-
lul, în valoare de 1.000 de lei, pe
care tânãrul în furase cel mai
probabil pentru a-l vinde ca sã
facã rost de bani sã-ºi cumpere
droguri. În cursul acelei seri a
fost reþinut pentru 24 de ore, iar
a doua zi, pe 22 octombrie, a fost
prezentat Judecãtoriei Craiova
care i-a emis mandat de arestare
preventivã pentru 30 de zile,
mãsurã prelungitã ulterior de in-
stanþã pânã pe 2 martie anul aces-
ta, când s-a dispus faþã de tânãr
internarea medicalã provizorie
într-un centru specializat.

Obligat sã continue
tratamentul

Vineri, 4 decembrie
a.c., magistraþii Jude-
cãtoriei Craiova au pro-
nunþat sentinþa în do-
sar. Astfel, Andrei Ale-
xandru Buzã a fost gãsit vinovat
de nerespectarea regimului arme-
lor ºi muniþiilor, fiind condamnat
la 2 ani de închisoare. Instanþa a
dispus suspendarea executãrii pe-
depsei pe durata unui termen de
încercare de 3 ani, timp în care
tânãrul trebuie sã respecte o serie
de obligaþii: „condamnã inculpa-
tul Buzã Alexandru Andrei la pe-
deapsa de 2 ani închisoare. Dis-
pune suspendarea executãrii pe-
depsei sub supraveghere ºi stabi-
leºte un termen de supraveghere de
3 ani. Obligã inculpatul ca pe
durata termenului de supraveghe-
re sã respecte urmãtoarele mãsuri

de supraveghere:sã se prezinte la
Serviciul de Probaþiune Vâlcea, la
datele fixate de acesta; sã primeas-
cã vizitele consilierului de proba-
þiune desemnat cu supravegherea
sa; sã anunþe, în prealabil, schim-
barea locuinþei ºi orice deplasare
care depãºeºte 5 zile; sã comunice
schimbarea locului de muncã; sã
comunice informaþii ºi documente
de naturã a permite controlul mij-
loacelor sale de existenþã; sã nu
pãrãseascã teritoriul României,
fãrã acordul instanþei de judeca-
tã. Pe parcursul termenului de su-
praveghere, inculpatul va presta o
muncã neremuneratã în folosul

comunitãþii pe o perioadã de 80
de zile în cadrul Primãriei Muni-
cipiului Drãgãºani, jud. Vâlcea”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a
instanþei. Mai mult, judecãtorii au
dispus încetarea mãsurii internãrii
medicale provizorii luatã faþã de
inculpat pe 2 martie a.c. însã acesta
va fi obligat sã urmeze tratament
medical pânã la însãnãtoºire sau
pânã la obþinerea unei ameliorãri
care sã înlãture starea de pericol.
Are de achitat ºi suma de 1200 lei
cheltuieli judiciare. Hotãrârea Jude-
cãtoriei Craiova nu este definitivã
ºi poate fi atacatã cu apel la Cur-
tea de Apel Craiova.

Prins „gonind” cu 108 km/h
pe bulevardul Dacia

La acest sfârºit de sãptãmânã, poliþiºtii rutieri au
organizat o serie de acþiuni prin care s-a urmãrit
prevenirea ºi combaterea evenimentelor rutiere
cauzate de nerespectarea regimului legal de vitezã
ºi traversarea neregulamentarã a strãzii. În cadrula
cestor activitãþi au fost aplicate amenzi de peste
37.000 lei pentru abaterile constatate, s-au reþinut
12 permise de conducere, „vitezomanul” acþiunii
fiind un ºofer craiovean de 21 de ani depistat
„gonind” pe bulevardul Dacia cu 108 km/h.

acþionat pe drumurile din judeþ pen-
tru prevenirea ºi combaterea eve-
nimentelor rutiere cauzate de ne-
respectarea regimului legal de vi-

tezã ºi traversarea neregulamenta-
rã a strãzii, dar ºi pe linia prevenirii
ºi combaterii depãºirilor neregula-
mentare. Ca urmare a abaterilor
constatate au fost aplicate 251
sancþiuni contravenþionale, valoa-
rea amenzilor fiind de peste 37.400
lei, dintre care pentru vitezã nu mai
puþin de 39 amenzi, 6 amenzi au
fost aplicate pentru depãºiri nere-
gulamentare, 54 sancþiuni pentru
traversãri neregulamentare, iar alte
16 amenzi au fost aplicate unor
ºoferi care conduceau autovehicu-
le înmatriculate în alte state. De
asemenea, poliþiºtii au reþinut în
vederea suspendãrii dreptului de a
conduce autovehicule pe drumu-
rile publice 12 permise de condu-
cere, iar 4 certificate de înmatri-
culare au fost retrase.

În cadrul acestor activitãþi, oa-
menii legii l-au depistat pe Alexan-
dru ª., de 21 de ani, din Craiova,
în timp ce conducea un autoturism
marca Volkswagen, pe  bulevardul
Dacia din municipiu, cu viteza de
108 km/h. „Tânãrul conducãtor
auto a fost sancþionat în confor-
mitate cu prevederile legale, iar ca
mãsurã complementarã i s-a reþi-
nut permisul de conducere în ve-
derea suspendãrii”, a precizat
agent ºef adjunct Amelia Barbu, din
cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

inculpat la 2 ani de închisoare
cu suspendare pe durata unui
termen de încercare de 3 ani, 80
de zile de muncã în folosul co-
munitãþii ºi 1200 de lei cheltu-
ieli judiciare. Hotãrârea nu este
definitivã, putând fiatacatã la
Curtea de Apel Craiova atât de
procurori cât ºi de inculpat,
pânã atunci acesta fiind obligat
sã-ºi continue tratamentul.
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Liceul Tehnologic „Petre Ba-
niþã” din Cãlãraºi se dezvoltã de
la an la an. Contând pe sprijinul
primãriei din localitate, cadrele di-
dactice îºi propun sã facã din
acest liceu un adevãrat complex
educaþional. Deja existã un pro-
iect care a fost scris ºi depus la
ministerul de resort prin care se
doreºte amenajarea unei ferme
agricole, care sã se întindã pe
câteva zeci de hectare. Terenul
respectiv se aflã deja în proprie-
tatea liceului, iar acum se încear-
cã obþinerea unei finanþãri cu
care sã se construiascã câteva
sere legumicole, sã se înfiinþeze
o livadã ºi o plantaþie de viþã-de-
vie ºi sã se achiziþioneze utilajele
necesare pentru întreþinerea aces-
tei baze agricole. ”Este foarte im-
portant sã dezvoltãm cumva în-
vãþãmântul agricol, mai ales cã
este nevoie de tot mai mulþi spe-
cialiºti în acest domeniu. Dacã le

Cum a reuºit     Liceul din Cãlãraºi sã aibã cel
mai modern laborator de patiserie din þarã
Liceul Tehnologic „Petre Baniþã” din Cãlã-

raºi este printre puþinele din þarã, cu profil agri-
col, care se bucurã de o infrastructurã ca la
carte. În laboratoare noi, ridicate de la zero ºi
dotate cu utilaje industriale de cea mai bunã
calitate, elevii deprind abilitãþile de patiser ºi
lucrãtor în comerþ mai bine decât în oricare alt
liceu din România. Investiþia de aici se ridicã
la aproape 800.000 de euro, iar toate costurile
pentru ridicarea construcþiei ºi cumpãrarea

gamei de aparaturã au fost suportate integral
din fonduri Phare. Îmbucurãtor este faptul cã
toate aceste cuptoare ºi malaxoare profesio-
nale nu au rãmas nefolosite, aºa cum s-a mai
întâmplat în alte cazuri, ci servesc, zi de zi, la
instruirea cât mai aplicatã a elevilor. Cât pri-
veºte profesorii îndrumãtori, aceºtia sunt ºi ei
foarte mândri cã pot sã-ºi instruiascã elevii
într-un astfel de cadru, fiind oricând dispuºi
sã le arate toate secretele meseriei.
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oferim condiþii pentru studiu apli-
cat copiilor condiþii, îi atragem
spre agriculturã care, din pãca-
te, pierde din ce în ce mai mult
teren. Mi s-a pãrut un proiect
extrem de interesant ºi de util,
motiv pentru care îl vom sprijini
pânã la implementarea lui”, a de-
clarat primarul localitãþii Cãlãraºi,
Vergicã ªovãilã.
Echipamente de ultimã
generaþie

Ferma agricolã vine sã între-
geascã alte investiþii, pe fonduri
Phare de aceastã datã, care au
fost fãcute în infrastructura de
aici. Liceul Tehnologic „Petre
Baniþã” din Cãlãraºi beneficiazã
de unele dintre cele mai moder-
ne laboratoare care se gãsesc
într-o instituþie de învãþãmânt cu
profil tehnologic. În 2006 a în-
ceput totul când s-a construit un
întreg corp de clãdire dedicat ac-

tivitãþilor practice ale elevilor.
Construcþia care s-a fãcut în
curtea liceului a costat 197.000
de euro ºi a fost gata în 2008.
Apoi, pe parcursul a doi ani, s-a
fãcut dotarea cu echipamente de
bazã ºi specializate care ajutã la
realizarea oricãrui fel de experi-
enþã industrialã. „Cred cã nu sunt
decât douã licee în þarã care sã
beneficieze de astfel de dotãri.
Unul dintre ele este al nostru, iar
altul la Târgu-Mureº. Sunt utila-
je pe care le puteþi gãsi într-o pa-
tiserie care se respectã, iar copiii
sunt încântaþi sã-ºi desfãºoare
aici orele de practicã. Aparatura
nu o þinem doar pentru vitrinã,
elevii chiar lucreazã cu ea ºi au
preparat tot felul de produse,
pâine, pizza, gogoºi, langoºi cu
brânzã ºi dulceaþã”, se mândreº-
te Paula Epuran, directorul ad-
junct al liceului.

Aluatul de pâine este verificat
cu maximã precizie

La parterul construcþiei exis-
tã douã laboratoare de industrie
alimentarã ºi panificaþie, iar la
etaj se gãseºte laboratorul unde
se determinã caracteristicile reo-
logice ale aluatului de pâine. „Pu-
tem sã determinãm cu exactita-
te, datoritã aparaturii pe care o
avem, caracteristici ale aluatu-
lui de pâine cum ar fi consis-
tenþa ºi plasticitatea, dar ºi tot
felul de indicii de calitate ai ma-
teriilor prime folosite în panifi-
caþie. Avem ºi un laborator de
comerþ cu mai multe vitrine pen-
tru expunere ºi vânzare ºi ma-
ºini de marcat. Toate acestea
sunt necesare pentru dobândirea
competenþelor specifice profilu-
lui. Copiii chiar fac joc de rol
pentru a simula cât mai bine ac-
tivitatea de comerþ”, a precizat
Lelia Baleþu, laborant în cadrul
Liceului Tehnologic „Petre Ba-
niþã” din Cãlãraºi. Fiindcã îºi pe-
trece mult timp alãturi de elevii
sãi, în laboratoarele de panifica-
þie, doamna laborant, cum îi
spun copiii, a devenit un adevã-
rat îndrumãtor de carierã pen-
tru mulþi dintre cei care se spe-
cializeazã în industria alimenta-
rã ºi comerþ, produsele prepa-
rate de aceºtia fiind apreciate tot
timpul de cei care le gustã.
Este asigurat tot lanþul
tehnologic

Laboratoarele sunt dotate, într-
adevãt, cu o aparaturã de invi-

diat. În spaþiul dedicat industriei
alimentare se aflã toatã gama teh-
nologicã pentru realizarea alua-
tului de pâine, pizza ºi a altor pro-
duse de patiserie. Fãina, care este
sponsorizarã de douã firme din
localitate, este trecutã mai întâi
prin cele douã cernãtoare de mare
capacitate aflate în dotarea labo-
ratorului. Materia primã ajunge
apoi în malaxorul profesional
care o prelucreazã pânã ajunge
la consistenþa potrivitã. Aluatul
este tãiat mecanic cu ajutorul unei
maºini de porþionat ºi modelat.
Totul se pune apoi la crescut într-
un dospitor profesional, cu tem-
peratura controlatã printr-un ter-
mometru digital. Când a ajuns la
parametri optimi, pâinile sunt
aºezate, în sfârºit, în cele douã
cuptoare cu temperaturã reglabi-
lã. ”Procesul tehnologic nu se
opreºte nici dupã coacere. Pro-
dusele sunt ambalate ºi sigilate de
cãtre elevi– ºi noi avem ºi toatã
aceastã aparaturã specificã –
apoi sunt scoase la comerciali-
zare, în laboratorul de comerþ.
Este o redare exactã a ceea ce se
întâmplã cu un produs de pati-
serie”, a mai povestit laborantul
Lelia Baleþu.
Elevii sunt niºte excelenþi
patiseri

În laboratoare acestea de-
prind calitãþile de patiser ºi bru-

tar cele patru clase de Industrie
Alimentarã ºi Comerþ ºi Servi-
cii, specializãri care se aflã în
curricula Liceului Tehnologic
„Petre Baniþã”.

Mirela-Minodora Enache
este elevã în clasa a XII Indus-
trie Alimentarã ºi este specialistã
în gogoºi. ªtie însã sã facã ºi piz-
za sau pâine, iar cei de acasã se
bazeazã pe cunoºtinþele ei. „Mi-
a plãcut de prima datã când am
venit aici pentru cã pot sã învãþ
cu adevãrat ceva. Îmi place sã
fac ºi pâine, ºi pizza, dar cel mai
mult gogoºi. Sper ca, dupã ce voi
termina liceul, sã pot sã aplic tot
ce am învãþat în aceºti ani în la-
boraror”, a mãrturisit eleva.

 La rândul ei, Vanessa Ciocan,
ºi ea elevã în clasa a XII-a, spune
cã a cãpãtat multã experienþã în
patiserie ºi acum face totul mult
mai repede ºi cu mai mare preci-
zie. „Lucrãm în echipã de fiecare
datã ºi avem multã îndemânare.
Bãieþii fac pizza, iar noi, fetele,
langoºi cu brânzã ºi dulceaþã”.

Patricia Rãdan este o altã ele-
vã din mâinile cãreia ies cele mai
gustoase produse de patiserie.
„Facem o pizza foarte gustoasã,
iar ca desert, putem sã ne lãudãm
cu cele mai bune gogoºi”, a spus
zâmbind cu mândrie. Laborantul
îndrumãtor a încuviinþat cã elevii
sãi ar putea oricând sã concureze
cu niºte patiseri profesioniºti.
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Pentru cã suntem la finele
unui an destul de dificil, încer-
cat, aº dori sã vorbim de soli-
daritatea la români...

Nu suntem un popor soli-
dar.... Dimpotrivã, aº putea spu-
ne cã atunci când avem nevoie
de solidaritate, ne comportãm
invers de cum ar trebui sã o fa-
cem. ªi vã dau un exemplu...
dacã Ateneul s-a construit dând
fiecare bucureºtean câte un leu,
astãzi nu am putea sã facem ni-
mic cu un leu de la fiecare cetã-
þean... Ideea de solidaritate a
fost distrusã de egoismul care
ne-a cuprins pe toþi. Nu veþi ve-
dea nici cel puþin luna aceasta
gesturi copleºitoare de solidari-
tate. Avem nevoie de gesturile
mici, de acele gesturi de care sã
ne aducem aminte. Din puþinul
nostru al trebui sã dãm ºi la al-
þii, dar nu numai acum de sãr-
bãtori. Pe de altã parte, nici cei
care ar trebui sã dea un exem-
plu nu fac acest lucru. Când
eram decanul Baroului Dolj,
foarte greu am þinut un proiect
care se intitula „Fii bun ºi dã-
ruieºte de Crãciun !”. Ce în-
seamna asta ?! Solidaritatea avo-
caþilor faþã de copiii din centre-
le de plasament. Sã ºtiþi cã am
reuºit pânã la urmã sã fac acest
proiect, în fiecare an, a fost pre-
luat ºi de alte barouri, dar foar-
te, foarte greu.

Când ar trebui sã învãþãm
despre solidaritate, cine ar tre-
bui sã ne vorbeascã despre so-
lidaritate ?!

Nu avem educaþie, nu avem
exemplu personal, aºteptãm me-
reu sã facã cineva, ceva. Parcã
ne-ar fi ruºine sã începem noi
sã facem. O sã vã dau un exem-
plu. Îmi povestea cineva, care
trãieºte în Australia, cã dacã a
simþit vreodatã ceva  diferit aco-
lo de þara lui, a simþit solidarita-
tea. Adicã, indiferent de cât ar
avea, dacã populaþia dintr-o anu-
mitã zonã are o problemã, acel
cineva se duce ºi doneazã din
puþinul lui. Pentru cã problema
nu e sã dai mult sau puþin, ci sã
fi solidar cu cel care este la ne-
voie. ªi mi-a spus cã a rãmas
impresionat de solidaritatea aus-
tralienilor faþã de semenii lor
care au nevoie de un gest. Poa-
te cã la noi, în afarã de clasa
politicã despre care ºtim ce fel
de opinie disemineazã, pentru cã
mai nou,  toþi avocaþii din Ro-
mânia, ne-am specializat în
Drept Penal, ceilalþi, formatorii
de opinie, care mai sunt, dacã
mai sunt, cei care conduc insti-
tuþii, chiar instituþii de culturã,
din pãcate, se remarcã printr-o

„Unirea a fost dezideratul românilor”„Unirea a fost dezideratul românilor”„Unirea a fost dezideratul românilor”„Unirea a fost dezideratul românilor”„Unirea a fost dezideratul românilor”
Interviu realizat de MARGA BULUGEAN

În luna decembrie, întotdeau-
na, ne gândim cã ar trebui sã fim
mai buni, mai solidari. Dar cum
se manifestã solidaritatea la ro-
mâni, de ce nu suntem uniþi,
unde ne sunt proiectele politice
care sã ne uneascã, cine ar tre-
bui sã le iniþieze ºi cum ar trebui

sã rãspundem la nevoia comu-
nitãþii... sunt întrebãri care ni le-
am pus acum, la finele lui 2015.
A încercat sã ne rãspundã la ele
prof. univ. dr Ion Turculeanu, om
de suflet, un avocat redutabil, un
prieten al cotidianului regional
„Cuvântul Libertãþii”.

lipsã totalã din viaþa publicã, în
care ar trebui sã se înfiripeze
ideea aceasta de solidaritate. De
altfel, cred cã, spre deosebire de
ceea ce se petrece dincolo de
munþii noºtri, aici, în vechiul
regat, se manifestã ºi mai mult
lipsa asta de solidaritate, pentru
cã spre deosebire de cei de aco-
lo, care au avut inamicul lângã
ei ºi au învãþat mai repede lecþia
solidaritãþii, noi nu am avut con-
fruntãri de genul acesta ºi nu am
avut motive...sã fim nici solidari.
Împotriva cui sã te solidarizezi
?! ªi atunci ne-a fost mai uºor
sã devenim egoiºti.

„Dar noi nu ar trebui
sã avem sãraci”

Dar în ultimul timp ne-am
obiºnuit sã vedem politicieni,
care îºi amintesc de bãtrânii
singuri, de copiii sãraci de la
sate, doar acum, de sãrbãtori.
Ne uimeºte ºi alaiul de jurna-
liºti, de televiziuni, pe care-i ia
dupã ei doar ca sã vadã lumea.-
..cã sunt solidari. Cum comen-
taþi...aceste gesturi ?!

     Eu cred cã acest tip de
solidaritate, care de fapt nu e so-
lidaritate, face parte doar dintr-
o politicã de partid. Actuala cla-
sã politicã nu se mai îndrepta. E
compromisã total. Dar actuala
clasã politicã nu va lãsa locul al-
tora. Îi vom vedea, aºa cum i-
am vãzut ºi de 1 Decembrie, pu-
nând coroane de flori, în nume-
le partidului ºi fãcând cadouri,
plase, doar pentru vizibilitate.
Sunt gesturi fireºti dar pentru
unii înseamnã doar marketing
politic. Ei cred cã dacã apar la
televizor fãcând astfel de cam-
panii vor obþine mai multe vo-
turi. E doar o tropãialã, vedem
aceleaºi figuri. Aceste gesturi ve-
nite, fãcute în acest fel, mã re-
fer la gesturile de la clasa politi-
cã, nu au o pornire sufleteascã,
este doar o continuã propagan-
dã a partidului, care aratã cã
dacã sunt la putere, ei sunt cu
gândul la sãraci. Nimic mai trist.
Dar noi nu ar trebui sã avem
sãraci. Un cadou nu trebuie sã
îndestuleze pe cineva, un cadou
e un gest de suflet, te încarcã
sufleteºte. Trebuie sã ne gândim
în primul rând, de ce facem ca-
douri ?! Fã un cadou pentru cã
ai o pornire sufleteascã. Sã ne
aducem aminte cã existã oameni
de afaceri în þãrile occidentale
care au dat ceva  oraºului în
care au trãit. ªi-au donat case-
le, au fãcut muzee, parcuri...

Dar o solidaritate în rãu se-
sizaþi în jurul dumneavoastrã

?! Nu mã refer neapãrat din
perspectiva profesiei dumne-
voastrã de avocat, unde vã în-
tâlniþi cu tot felul de cazuri, ci
ca cetãþean al Craiovei ?!

Discut de mai mult timp cu
oameni, din diverse medii, cate-
gorii sociale, pregãtire profesi-
onalã ºi constat cu tristeþe cã
oamenii corecþi, care nu depind
de banul public,  care nu ar face
în nicio situaþie vreo ilegalitate,
din pãcate, aceºti oameni nu sunt
acceptaþi. Este o tendinþã ului-
toare de a fi mai bine toleraþi
ºmecherii. Ãºtia sunt mai pre-
feraþi sã stea în capul mesei,
cum se spune. Sã vedem un go-
lãnaº...E o expresie...”ãsta e
bun, e de-al nostru”. Normal cã
îmi pun întrebarea, de ce ?! Eu
cred cã majoritatea oamenilor
sunt corecþi ºi cinstiþi. Eu cred
cã majoritatea oamenilor ar tre-
bui sã aibã încredere în institu-
þiile statului, sã fie convinºi cã
totul se rezolvã prin valoare ºi
competenþã. Mentalitatea aceas-
ta se vede prin lipsa de reacþie a
cetãþenilor. Oameni care aruncã
mizeria pe jos, vezi la tot pasul,
dar nimeni nu le zice nimic, dintr-
un sentiment de solidaritate cu
aceºtia...e paradoxal. Vedem
peste tot gesturi necivilizate ºi
totodatã oameni care încurajea-
zã aceste gesturi ºi nimeni nu
reacþioneazã.

Unirea...ar fi
proiectul de suflet

    Dar totuºi trebuie sã gã-
sim ceva care sã ne uneascã,
pentru cã suntem mai dezbinaþi
ca înainte de 1989. Am avut ºi
proiecte comune : intrarea în
NATO, aderarea la Uniunea
Europeanã. Care proiect credeþi
cã i-ar putea pune la aceeaºi
masã pe toþi românii ? Ce ar
putea sã ne uneascã ?!

    Unirea României cu Basa-
rabia. Ar putea fi o temã. Sunt
în lume, ºtim asta,  douã mari
super puteri. SUA, blocul NATO
pe de o parte, iar de partea cea-
laltã Rusia. Evident va fi foarte
greu, dar evident cã aceste sta-
te nu pot sta separate pe vecie.
Basarabia e pãmânt românesc.
Cetãþenii Basarabiei sunt cetãþeni
români. Dar pentru un aseme-
nea proiect, îþi trebuie în frun-
tea þãrii bãrbaþi adevãraþi, care
sã înfãptuieascã marele ideal,
acela de reîntregire a þãrii. Acum
vedem, cã bãrbaþii noºtri de stat
sunt preocupaþi sã meargã pe la
DNA...Sigur ne gândim imediat
cã ar putea cere acelaºi lucru ºi
alte state. ªi mã refer la Unga-

ria, dar lucrurile dacã sunt com-
parabile, în niciun caz nu sunt
similare, este o diferenþã mare.
Dar avem nevoie de bãrbaþi ade-
vãraþi, ca aceia care au înfãp-
tuit Marea Unire de la 1918. Di-
ferenþa este cã acum avem ne-
voie de voinþã politicã la nivel
înalt, la nivelul celor care con-
duc þara, iar atunci unirea s-a
fãcut prin voinþa celor de jos.
Unirea a fost dezideratul româ-
nilor. Nu am vãzut nici în mass-
media mare înflãcãrare, nici la
oamenii de culturã, ideea aceas-
ta de unire. O folosim când mai
este câte o manifestare de acest
gen, mai punem o coroanã, dar
o discuþie realã, politicã nu am
vãzut. Oamenii se feresc sã vor-
beascã deschis de acest lucru.
Este adevãrat cã vecinul de la rã-
sãrit s-ar putea opune. ...

Sunt mai uniþi sau mai dez-
binaþi românii faþã de momen-
tul dinainte de decembrie 1989?!

Culmea, mai dezbinaþi. Era o
mai mare solidaritate atunci. Nu
mai vorbim de partea materialã,
pentru cã toatã lumea trãieºte
acum mai bine.... Dar acum a
intervenit ceva cu care noi nu
am fost învãþaþi ºi ne-a luat prin
surprindere. Într-un regim de-
mocratic, tu trebuie sã-þi porþi
de grijã. La noi oamenii erau în-
vãþaþi sã se ducã la servici ºi sã
se întoarcã acasã ºi sã ia leafa
lunar, statul se îngrija de leafã
înainte. Din acest motiv la noi
nu sunt foarte mulþi întreprin-
zãtori, nici statul nu i-a încura-
jat pe oameni sã devinã întreprin-
zãtori. Politicile guvernamenta-
le fac locuri de muncã...

1 Decembrie, ziua
în care ar trebui
sã învãþãm istorie

   Sã revenim la unire...Aþi
participat la manifestãrile din
centrul Craiovei, de la 1 De-
cembrie...cum le-aþi simþit ?!

Aº începe cu o sãptãmâna îna-
inte de 1 Decembrie,  când m-
am aflat la Alba Iulia, un oraº care
se pregãtea de Marea Unire, cu
discreþie, dar cu mult farmec ºi
cu multã iubire de istorie ºi am
avut mare plãcere de a-l cunoaº-
te pe directorul Muzeului de aco-
lo, care de altfel ºi-a lansat ºi o
carte, care se numea „Avocaþii ºi

Marea Unire”. Am participat la o
adevãratã lecþie de istorie pe care
ne-a predat-o acst om ºi a fost
ca un arc peste timp, mi-am adus
imediat aminte de profesoara
mea de istorie de la Bârca, cea
care ne povestea cu mult patos
despre bãrbaþii de stata care au
înfãptuit Marea Unire de la 1
Decembrie 1918. Am fost emo-
þionat. La o sãptãmânã am ieºit
în Craiova, la manifestarea pre-
lejuitã de acest moment istoric.
Ce senzaþie am avut ?! Am vãzut
pãrinþi cu copii, care au ieºit sã
vadã tancurile, pentru cã îi fas-
cineazã, iar ceilalþi bãrbaþi poli-
tici au ieºit doar ca sã-i vadã lu-
mea. Am rãmas neplãcut impre-
sionat de acele discursuri care nu
aveau niciun fior de patriotism.
Unele chiar departe de momen-
tul 1 Decembrie.

Ce ne lipseºte, de ce nu vi-
brãm ºi noi, aici ?!

Cred cã unii nici nu au citit de-
spre ce s-a întâmplat într-adevãr
atunci sau despre modul în care
s-a înfãptuit Unirea. Am vãzut
coroane de flori depuse de parti-
dele politice, nu am înþeles ce au
cãutat partidele, pentru cã nu
partidele de aici au fãcut Unirea.
Am vãzut coroane de flori depu-
se de tot felul de organizaþii ºi m-
am gândit la un moment dat de
ce lipseºte Organizaþia Acoolici-
lor Anonimi, sã se bage ºi ei în
seamã. Am remarcat o lipsã to-
talã de informare a populaþiei.-
...Am auzit o prostie, s-a spus cã
au fost 100.000 de delegaþi la
Unire, ceea ce nu este adevãrat.
Au fost 1228 de delegaþi din toa-
te comunele. Unirea a fãcut-o
Partidul Naþional Român, condus
de Iuliu Maniu pentru cã ei au or-
ganizat în fiecare localitate adu-
nãrile cetãþeneºti ºi au trimis
aceste delegaþi. Ce nu ºtie lumea
este cã majoritatea erau clerici,
pentru cã ei erau intelectualii ºi
erau de ambele confesiuni. Asta
înseamnã unire...Erau uniþi într-
un singur ideal cu þara. Extraor-
dinar de frumos mi-a rãspuns o
studentã din Basarabia când am
întrebat-o de ce  a vrut sã se
ducã de 1 Decembrie la Alba Iu-
lia. Mi-a rãspuns, „pentru cã mã
încarc cu o mare emoþie, care-
mi confirmã faptul mai clar ca
niciodatã cã sunt român”. Mi s-
a pãrut extraordinar rãspunsul.

Prof. univ. dr. Ion Turculeanu:
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 Întâlnirea a fost organizatã la
sediul Grãdiniþei cu Program Pre-
lungit „Raykids”, ºi la ea au fost
invitaþi directorii tuturor instituþii-
lor de profil. „În acest moment,
avem, în Dolj, opt unitãþi de acest
fel, acreditate ºi avizate, care sunt
cuprinse în reþeaua ºcolarã a In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj:
Grãdiniþa cu Program Normal „Et-
hos”, Grãdiniþa „Little Diamonds”,
ªcoala Particularã „Ethos”, ªcoa-
la Particularã „Terraverde”, Grã-
diniþa Romano-Catolicã „Sf. An-
ton”, Grãdiniþa „Madona Dudu”,
Grãdiniþa „Axia” ºi gazda noastrã”,
a precizat prof. Ani Drãghici, in-
spector ºcolar pentru programe
educaþionale, învãþãmânt particu-

Sâmbãtã, 05.12.2015, s-a desfãºurat la
ªcoala Gimnazialã „Sfântul Dumitru” din
Craiova concursul judeþean de creaþie lite-
rarã (limba românã - limba englezã) ,,My
Universe”. Toate bune ºi frumoasã pânã în
momentul în care, dupã ora de începere a
concursului, ora 9.00, câþiva elevi, chiar ºi
de clasa a V-a, au fost daþi afarã din ºcoalã,
la propriu, pentru motivul aberant cã nu le-
au venit partenerii de echipã. O barbarie mai
mare ca asta nici cã se poate imagina! Nu
era suficient cã profesorii coordonatori de
românã, respective de englezã nu au dat doi
bani pe aceºti copii, vinovaþi doar cã au luat

Peste 250 de tineri craioveni au
ales sã sãrbãtoreascã, sâmbãtã,
într-un mod cu totul inedit Ziua
Internaþionalã a Voluntariatului.
Asociaþia de Consultanþã ºi Consi-
liere Economico-Socialã (ACCES)
Oltenia, în parteneriat cu Asocia-
þia pentru Sprijin ºi Implicare So-
cialã (ASIS) ºi Agenþia de Protec-
þia a Mediului Craiova au fost or-
ganizatorii unui flash mob care i-a
oprit din mers ºi i-a captivat pe toþi
cei care ºi-au gãsit drum, la orele
prânzului, prin Centrul Vechi al
Craiovei. Timp de zece minute, în
Piaþa „Fraþii Buzeºti”, voluntarii,
care au purtat tricourilor lor albe,
au dansat plini de energie, dorind
sã transmitã tuturor mesajul opti-
mist cã voluntariatul este, înainte
de toate, o stare de spirit ºi cea
mai frumoasã modalitate prin care
poþi sã oferi ceva semenilor tãi.
Datoritã acestor tineri inimoºi, care
îºi dedicã mult timp acþiunilor so-
ciale, Ziua Internaþionalã a Volun-
tariatului nu a trecut neobservatã
la Craiova, ba chiar a fost celebra-
tã aºa cum se cuvine, fiind cea mai

Grãdiniþele ºi ªcolile Gimnazia-
le din Craiova pot organiza mani-
festãrile ocazionate de Sãrbãtorile
de iarnã în Centrul Multifuncþional
Craiova. „În baza bunelor relaþii
existente între Inspectoratul ªco-
lar Judeþean Dolj ºi Centrul Mun-
ltufuncþional îi înºtiinþãm pe toþi
managerii de ºcoli gimnaziale ºi de
instituþii de învãþãmânt preºcolar

Centrul Multifuncþional Craiova,
pregãtit sã organizeze Serbãrile

de iarnã ale elevilor
cã pot sã organizeze serbãrile în
spaþiile puse la dispoziþie, cu titlu
gratuit, de cãtre CMC, începând
cu data de 14 decembrie, în urma
programãri la instituþia gazdã”, a
precizat prof.  Simona Chiriþã,
inspector pentru activitãþi estra-
ºcolare în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Ziua Internaþionalã a VZiua Internaþionalã a VZiua Internaþionalã a VZiua Internaþionalã a VZiua Internaþionalã a Voluntariatului,oluntariatului,oluntariatului,oluntariatului,oluntariatului,
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elocventã dovadã cã spiritul civic
este puternic reprezentat în rândul
tinerilor. Iniþiativa nu i-a lãsat indi-
ferenþi pe cei care au asistat, ex-
plozia de veselie ºi optimist sãnã-
tos al tinerilor propagându-se re-

pede ºi în public. La final, volun-
tarii s-au declarat mulþumiþi ºi fe-
riciþi cã au reuºit sã le transmitã
craiovenilor mãcar puþin din bu-
curia pe care o simt cei care fac
voluntariat. (L. Moþîrliche)

În Dolj, cele opt instituþii particulare de învãþãmântÎn Dolj, cele opt instituþii particulare de învãþãmântÎn Dolj, cele opt instituþii particulare de învãþãmântÎn Dolj, cele opt instituþii particulare de învãþãmântÎn Dolj, cele opt instituþii particulare de învãþãmânt
preºcolar acreditate au discutat planurile managerialepreºcolar acreditate au discutat planurile managerialepreºcolar acreditate au discutat planurile managerialepreºcolar acreditate au discutat planurile managerialepreºcolar acreditate au discutat planurile manageriale

 Copiii din învãþãmântul primar au la dispo-
ziþie, pe lângã sistemul public, cel al Grãdini-
þelor din învãþãmântul de Stat, ºi pe cel repre-
zentat de unitãþiloe ºcolare de profil, care pro-
vin din mediul privat. Astfel, la sfârºitul sãptã-
mânii trecute, una dintre instituþiie particulare
a fost gazda Cercului directorilor de învãþãmânt

particular preprimar, prima acþiune de acest
gen, din anul ºcolar 2015-2016, activitate cu-
prinsã în calendarul programului managerial
al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj. Demn
de semnalat este faptul cã, în prezent, sunt avi-
zate ºi acreditate doar opt instituþii ºcolare cu
acest profil, în judeþul Dolj.

lar ºi alternative educaþionale, în
cadrul Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj.
Proiecte de Dezvoltare Instituþi-
onalã în ritmul celor din învãþã-
mântul de stat

Tema întâlnirii a fost „Proiecta-
rea managerialã pe termen scurt ºi
lung”, fiind expusã de cãtre prof.
Alina Þacu, director al Palatului
Copiilor. La întâlnire au participat
prof. Janina Vaºcu, inspector ge-
neral adjunct al ISJ Dolj, ºi  prof.
Ani Drãghici ºi  prof. Constan-
tina Dãoagã (inspector ºcolar pen-
tru management educaþional). Care
au avut întervenþii legate de tema-
ticã, prezentând ºi exemple de

bunã practicã. „A fost o întâlnire
cât se poate de binevenitã. S-a dis-
cutat despre întocmirea Proiecte-
lor de Dezvoltare Instituþionalã
(PDI), analizându-se reperele de
realizare a proiectelor pe perioade
de 3-5 ani, fiind dezbãtute activi-
tatea cadrelor didactice ºi planuri-
le operaþionale. Vreau sã accentu-
ez faptul cã au fost prezente doar
persoanele cu funcþii de rãspun-
dere din unitãþile de învãþãmânt
preprimar acreditate ºi avizate. A
fost vorba de standardele specifice
de calitate pentru nivelul preºcolar
de învãþãmânt, cu atât mai mult cu
cât s-a finalizat ºi faza de evaluare
a unitãþilor. Noi mergem pe aceleaºi
coordonate ale sistemului naþional

ºi le mulþumim pentru sprijin celor
de la Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj. Practic, PDI reprezintã plat-
forma electoralã a ºcolii, expresia
politicii de dezvoltare a acesteia,
imaginea care apare în faþa lumii”,
a declarat prof. Iordana Constan-

tinescu, director al Grãdiniþei care
a fost gazsa întrunirii. ªi, pentru ca
toþi cei prezenþi sã simtã Sãrbãtori-
le de iarnã, copiii instituþiei de învã-
þãmânt le-au oferit un program de
dansuri de societate.

CRISTI PÃTRU

Un concurs la care ºi animalele au mai multe drepturi!
Când copiii nu mai conteazã ºi nesimþirea troneazãCând copiii nu mai conteazã ºi nesimþirea troneazãCând copiii nu mai conteazã ºi nesimþirea troneazãCând copiii nu mai conteazã ºi nesimþirea troneazãCând copiii nu mai conteazã ºi nesimþirea troneazã

în serios munca. Au trebuit sã îndure ºi
umilinþa de a fi aruncaþi afarã ca niºte ani-
male. Ruºine tuturor celor care au permis
ca lucrurile sã ajungã la acest nivel de de-
gradare umanã, mai ales pentru cã, cei care
suferã nu sunt profesorii, aflaþi la acele cli-
pe la cãlduricã, cu cafea de dimineaþã, în
totalã nepãsare faþã de cei pe care ar fi tre-
buit sã-i modeleze în educaþie. Un sistem
absurd prin grotescul sãu uneori, învãþã-
mântul îºi devoreazã cu nesimþire tocmai
obiectul muncii. Pânã unde va ajunge bãta-
ia de joc a celor puºi sã vegheze la buna
desfãºurare a unui concurs nici nu ne mai

obosim sã anticipãm. Astfel de experienþe
sunt dezumanizante, lasã rãni adânci în su-
fletele unor copii curaþi, care au dorit sã
participe la un concurs, dar din vina unor
ageamii, ce nu-ºi pot organiza echipajele de
elevii se ajunge la consecinþe ºi comporta-
mente de neimaginat. Încã o datã, ruºine
tuturor celor care îºi bat joc la nesfârºit de
elevi. Nu toþi sunt o masã amorfã, pe care
sã experimenteze unii profesori tupeul ºi
sfidarea, poate cã unii dintre aceºti copii
vor sã înveþe iar familiile din care provin,
chiar cred în ºansele lor.

VALENTIN CEAUªESCU
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Spania se numãrã printre cele 28 de þãri care
îºi prezintã muzica ºi muzicienii în cadrul „Sta-
giunii Europa”, eveniment de amploare organi-
zat de Filarmonica „Oltenia” între 23 octombrie
2015 ºi 20 mai 2016, în parteneriat cu ambasa-
dele ºi consulatele statelor membre ale Uniunii
Europene la Bucureºti ºi cu Camera de Comerþ
ºi Industrie a judeþului Dolj. 28 de dirijori ºi 31
de soliºti, cu toþii renumiþi muzicieni, îºi repre-
zintã þãrile de provenienþã la Craiova, devenind
excelenþi mesageri ai artei ºi culturii acestora.
Artiºtii invitaþi oferã publicului inclusiv lucrãri
muzicale contemporane (majoritatea consti-
tuind prime audiþii), create de compozitori ori-
ginari din fiecare stat membru UE.

Alãturi de evenimente concertistice, progra-
mul „Stagiunii Europa” include expoziþii de artã,

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Iubitorii muzicii clasice
sunt invitaþi la un regal
spaniol ºi la întâlnirea cu
unii dintre cei mai apre-
ciaþi artiºti din þara torea-
dorilor, a vinului, a exoti-
celor destinaþii turistice,
dar ºi a pasiunii ºi cânte-
cului. Sãptãmâna dedicatã
Spaniei în cadrul „Stagiu-
nii Europa” a Filarmonicii
„Oltenia” începe astãzi ºi
se va încheia vineri, cu un
concert vocal-simfonic cu
cinci prime-audiþii, dintre
care nu vor lipsi acorduri-
le zarzuelei.

lansãri de carte, întâlniri cu reprezentanþii me-
diului internaþional de afaceri, precum ºi nume-
roase alte activitãþi culturale cu finalitate in-
structiv-educativã adresate copiilor ºi tinerilor.
În acest sens, pe întreaga duratã a „Stagiunii
Europa” sunt aºteptaþi la Craiova cei mai meri-
tuoºi studenþi de la conservatoarele ºi acade-
miile de muzicã din cele 28 de state membre ale
Uniunii Europene.

Dacã pânã acum scena a fost deschisã muzi-
cienilor din Austria, Cehia, Cipru, Polonia, Leto-
nia, Germania ºi Finlanda, a venit rândul Spaniei
sã-ºi primeascã aplauzele. Astãzi, de la ora 19.00,
în Sala „Filip Lazãr” a Filarmonicii „Oltenia”, are
loc o întâlnire cu Isabel Lopez Calzada, director
artistic ºi dirijor – Orquesta Sinfonica de Muje-
res de Madrid. Mâine, 8 decembrie, de la aceeaºi

orã, însã la Muzeul de Artã Craiova, melomanii
sunt invitaþi la „Convorbiri muzicale” – un re-
cital neconvenþional susþinut de oboistul Jose
Manuel Gomez Sanchez, student at Conserva-
torio Superior de Musica de Malaga, acompa-
niat la pian de Mihai Ungureanu. Sãptãmâna
dedicatã Spaniei va continua joi, 10 decembrie,
cu o întâlnire cu dirijorul Isabel Lopez Calzada ºi
mezzosoprana Rocio Bazan, sub genericul „Mu-
zicienii spanioli se prezintã”. Evenimentul se
va desfãºura de la ora 19.00, în Sala „Filip Lazãr”
ºi, ca ºi celelalte douã precedente, va fi unul cu
intrare liberã pentru public.

Concertul vocal-simfonic de vineri seara (ora
19.00) se anunþã a fi unul plin de culoare prin
programul pe care îl propune spre audiþie. Pro-
tagoniºti: Orchestra Simfonicã a Filarmonicii

„Oltenia”, sub conducerea dirijorului Isabel
Lopez Calzada, ºi mezzosoprana Rocio Bazan,
al cãrei solo din Suita simfonicã „Amorul vrã-
jitor”, de Manuel de Falla, cu siguranþã va cu-
ceri publicul. Nu mai puþin de cinci prime audi-
þii cuprinde acest al optulea concert din seria
celor europene ale stagiunii: „Entornos”, trip-
tic pentru orchestrã de Gabriel Ordas Fernan-
dez; „Dansuri fantastice”, op. 22 de Joaquin
Turina; Preludiul zarzuelei „El Bateo” („Bo-
tezul”) de Federico Chueca; Preludiul zarzue-
lei „La verbena de la Paloma” de Tomas Bre-
ton; Preludiul zarzuelei „El tambor de gra-
naderos” („Toba grenadierilor”) de Ruperto
Chapi. Biletele pentru concert costã 35 lei (25
lei pentru elevi, studenþi, pensionari) ºi se gã-
sesc la Agenþia Filarmonicii.

Teatrul Naþional „Marin Sorescu”
a continuat ºi în 2015 concursul de
proiecte pentru tineri regizori ºi sce-
nografi români, ajuns la cea de-a V-a
ediþie. Proiectul constã în prezenta-
rea scrisã a unei concepþii regizoral-
scenografice în vederea montãrii
unui spectacol la Sala studio „Ion D.
Sîrbu” a instituþiei. Textul trebuie sã
aibã la bazã o piesã româneascã con-
temporanã, scrisã în ultimii 10 ani, ºi
maximum opt personaje. Totodatã,
regizorul ºi scenograful trebuie sã fie
absolvenþi de studii superioare de
specialitate, în ultimii 5 ani.

Spectacolul „Exploziv” de Elise
Wilk, în regia lui Andrei Mãjeri, îi are
în distribuþie pe actorii Nataºa Raab-
Guþul, Mirela Cioabã, Marian Politic,

La Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din Craiova au loc, în aceastã
perioadã, repetiþii la spectacolul cu piesa „Exploziv”, de Elise Wilk, în
regia lui Andrei Mãjeri ºi scenografia Alexandrei Panaite. Proiectul
este câºtigãtor al celei de-a V-a ediþii a Concursului de proiecte regi-
zoral-scenografice destinat tinerilor regizori ºi scenografi români, or-
ganizat în 2015 de Naþionalul craiovean. Premiera spectacolului este
anunþarã pentru data de 16 ianuarie 2016, în Sala „Ion D. Sîrbu”.

Romaniþa Ionescu, Raluca Pãun, Ioa-
na Manciu, Monica Ardeleanu, Cãtã-
lin Miculeasa, Alex Calangiu, ªtefan
Cepoi ºi Andrei ªtefãnescu. Drama-
turgul Elise Wilk este absolventã a
Facultãþii de Jurnalism din cadrul Uni-
versitãþii „Babeº Bolyai” din Cluj-
Napoca ºi are un masterat în literatu-
rã ºi comunicare la Universitatea Tran-
silvania din Braºov ºi unul în scriere
dramaticã la Universitatea de Arte Tg.
Mureº. În 2008 s-a numãrat printre
câºtigãtorii concursului „dramA-
cum5” cu  primul ei text de teatru („S-
a întâmplat într-o joi”), iar de-atunci
textele i-au fost montate în teatre din
România ºi din strãinãtate ºi traduse
în mai multe limbi. În 2012 a beneficiat
de o bursã la „Theater 89” din Berlin,

unde a fãcut asistenþã de regie ºi dra-
maturgie.

Tânãrul regizor Andrei Mãjeri a
absolvit în 2012 secþia Regie Teatru
la Facultatea de Teatru ºi Televiziu-
ne a Universitãþii „Babeº-Bolyai”
din Cluj-Napoca. În teatru este preo-
cupat de teoria grupurilor, studiile de
gen, adaptarea pieselor clasice, noile
tehnologii media ºi tehnicile corpora-
le actoriceºti. Spectacolele sale de la
Teatrul Naþional „Lucian Blaga” Cluj-
Napoca („Cutia Pandorei”, de Ka-
talin Thuroczy, ºi „Agamemnon”, de
Rodrigo Garcia) se joacã în prezent

cu casa în-
chisã. În
p r e z e n t
este regizor de teatru ºi doctorand,
pregãtind o lucrare cu tema „Teatra-
litatea endemicã a grupurilor segre-
gate. Anatomia colectivitãþii ºi psi-
hologia corpului comun”.

Tânãra scenografã Alexandra
Panaite a studiat la Universitatea de
Artã Teatralã ºi Cinematograficã „I.L.
Caragiale” Bucureºti, fiind licenþiatã
în Arta Scenograficã (2009-2012, cla-
sa prof. Viorica Petrovici), ºi are un
Master în Arta Scenograficã (2013-

2015, clasa prof. ªtefan Caragiu ºi
Alexandru Darie). Cu multiple preo-
cupãri în zona de creaþie scenografi-
cã, se ocupã ºi de styling de costu-
me ºi design pentru pictoriale, în re-
vista online „sub25.ro”, precum ºi
pentru clipuri muzicale ºi spoturi pu-
blicitare. Colaboreazã la numeroase
producþii de scurtmetraj, remarcate
deja la renumite festivaluri de film,
naþionale ºi internaþional (Cannes,
Anonimul, Next, Timishort).

Câºtigãtorii ediþiilor anterioare ale concursului de
proiecte pentru tineri regizori ºi scenografi români au
fost regizoarea Diana Dragoº – care a pus în scenã
spectacolul „Conu’ Leonida faþã cu reacþiunea” de
I.L Caragiale, scenografia Adriana Dinulescu; Catin-
ca Drãgãnescu – cu propriul sãu text „Photoshop”,
scenografia Sorana Þopa;  Bobi Pricop – cu piesa
„Profu’ de religie” de Mihaela Michailov, în sceno-
grafie proprie; Dragoº Muºoiu – care a pus în scenã
spectacolul „Spargerea” dupã nuvela „Jaf armat”
de Rãzvan Petrescu, scenografia Andreea Negrilã.

Potrivit arhid. Ioniþã Apostolache,
primul regal de colinde va fi dãruit de
corul Seminarului Teologic „Sfântul
Grigorie Teologul” joi, 10 decembrie,
la Filarmonica „Oltenia”. Concertul
va fi însoþit de câteva piese de teatru
creºtin ºi poezie religioasã. Pe 14 de-

Bucuria colindelor ºi a sãrbãtorilor de
iarnã este adusã ºi în acest an în Arhiepi-
scopia Craiovei de glasurile psalþilor din
catedralele ºi paraclisele mitropolitane ºi

coralele bisericeºti, sub genericul
„Hristos Se naºte, mãriþi-L!”.

cembrie, corul
Facultãþii de
Teologie din

Craiova va concerta la Casa de Cul-
turã din Târgu Jiu, alãturi de corul
Liceului Teologic ºi corala preoþilor
din judeþul Gorj.

Urmãtorul recital de colinde este
programat pe 15 decembrie, de la ora
19.00, la Teatrul Naþional „Marin So-

rescu” din Craiova: tradiþionalul „Co-
linDar cu Paula Seling”, eveniment
organizat de Asociaþia „Vasiliada”,
aflatã sub patronajul Arhiepiscopiei
Craiovei. Paula Seling va urca pe sce-
nã alãturi de Corul mimico-gestual
„Anghelos” format din copii cu defi-
ciente de auz de la ªcoala Specialã
„Sf. Vasile”, Grupul „Muguri Zamfiri-
eni”, Corul Facultãþii de Teologie

Ortodoxã din Craiova ºi Grupul „Ge-
neraþia Folk”. Fondurile obþinute vor
fi orientate cãtre programul de spriji-
nire a persoanelor cu dizabilitãþi, im-
plementat de „Vasiliada”.

Pe data de 16 decembrie, corul
Facultãþii de Teologie din Craiova,
condus de pr. lect. dr. Adrian Maziºi-
þa, va avea o reprezentaþie în Paracli-
sul Mitropolitan „Madona Dudu” din
Craiova. Urmãtorul eveniment este
programat joi, 17 decembrie, la Cate-
drala Mitropolitanã, unde va concer-
ta Grupul psaltic „Sfântul Mare Mu-
cenic Dimitrie”, condus de prof. dr.
Victor ªapcã.

«Buchetul de colinde tradiþiona-
le va fi completat de douã reprezen-

taþii corale, aºezate în interpretarea
celor douã formaþii mixte ale Cate-
dralei Mitropolitane „Sfântul Dimi-
trie” ºi Paraclisului Mitropolitan
„Madona Dudu”. Prima dintre ele va
avea loc sâmbãtã, 19 decembrie, la
Biserica „Maica Domnului de la
dud”, dupã slujba Vecerniei. Va diri-
ja arhidiaconul prof. dr. Alexandru
Racu. Cea de-a doua, programatã
pentru data de luni, 21 decembrie,
va avea loc în Catedrala Mitropoli-
tanã, sub bagheta prof. Lelia Can-
doi. Programul va avea loc de la ora
17.30 ºi va fi prezentat de protos.
Vladimir Dãrângã, mare eclesiarh al
sfântului locaº», a precizat arhid.
Ioniþã Apostolache.
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Un bãrbat înarmat cu un cuþit a rã-
nit trei cãlãtori sâmbãtã searã într-o
staþie a metroului londonez dupã ce ar
fi strigat “Aceasta este pentru Siria”,
înainte ca un poliþist sã descarce un
pistol cu electroºocuri în atacator ºi
sã-l reþinã, un act considerat ca “tero-
rist” de poliþie. Poliþia antiteroristã bri-
tanicã a anunþat cã ancheteazã atacul
cu armã albã comis contra mai multor
persoane în metroul londonez. “Noi
considerãm aceasta ca un act terorist”,
a declarat responsabilul acestei unitãþi,
Counter Terrorism Command, Ri-
chard Walton, într-un comunicat. Un
purtãtor de cuvânt al Poliþiei Metropo-
litane anunþase anterior cã ofiþerii au
fost chemaþi pentru un incident în sta-
þia de metrou Leytonstone din estul
Londrei la 19.05 GMT, unde un suspect ame-
ninþa cãlãtorii cu un cuþit dupã ce a înjunghiat
mai multe persoane. El a precizat cã unul dintre
ofiþerii de poliþie a descãrcat un pistol Taser cu

COP 21: Un proiect
de acord privind
reducerea emisiilor
de dioxid de
carbon a fost aprobat

Delegaþii de la Conferinþa
ONU pe tema modificãrilor
climatice de la Paris (COP21)
au aprobat sâmbãtã un proiect
care ar putea forma baza unui
acord în vederea reducerii
emisiilor de dioxid de carbon
la nivel global. Documentul de
48 de pagini va fi discutat
astãzi de miniºtri, care vor
încerca sã ajungã la un acord
cuprinzãtor pânã la sfârºitul
sãptãmânii. Ambasadorul
francez pe probleme de mediu a
avertizat însã cã mai trebuie
rezolvate o serie de divergenþe
politice majore. Delegaþii din
195 de þãri au lucrat toatã
noaptea la centrul de conferin-
þe din Le Bourget, pentru a
ajunge la un compromis pânã
sâmbãtã la prânz, când a
expirat termenul-limitã impus
de preºedinþia francezã. “Nimic
nu a fost decis ºi nimic nu va
rãmâne nerezolvat”, a declarat
ambasadorul francez pentru
mediu Laurence Tubiana.
“Acest text aratã dorinþa
tuturor de a ajunge la un acord.
Nu suntem la capãtul drumului.
Probleme politice majore mai
sunt de rezolvat”, a avertizat
ea. Acordul de la Paris vizeazã
sã plaseze planeta pe calea
cãtre un model economic cu
mai puþin dioxid de carbon ºi
energie de naturã fosilã, cu
scopul de a limita încãlzirea
globalã la douã grade Celsius
în 2100.

Polonia ar putea
solicita acces la
armament nuclear
în cadrul NATO

Ministerul polonez al
Apãrãrii intenþioneazã sã cearã
acces la armament nuclear
printr-un program al NATO în
cadrul cãruia statele care nu
dispun de capacitãþi nucleare
militare proprii acceptã
amplasarea unor astfel de arme
pe teritoriul lor, urmând ca
acestea sã fie utilizate în
comun, a declarat ministrul
adjunct al apãrãrii polonez,
Tomasz Szatkowski. El a
declarat cã ministerul sãu
examineazã în prezent oportu-
nitatea de a cere ca Polonia sã
fie inclusã în programul NATO
de “schimb nuclear” în scopul
consolidãrii capacitãþilor de
apãrare ale þãrii. Dupã afirma-
þiile fãcute sâmbãtã de Szat-
kowski la postul de televiziune
privat Polsat, presa localã
comenteazã cã este prima oarã
când un oficial polonez declarã
cã þara sa doreºte sã se alãture
acestui program. Din cele 28 de
state membre ale NATO, doar
trei sunt puteri nucleare - SUA,
Franþa ºi Marea Britanie - dar
numai Statele Unite a oferit
aliaþilor posibilitatea de a
folosi aceste arme în comun în
cadrul unui program de
“schimb nuclear”. Belgia,
Germania, Italia, Olanda ºi
Turcia sunt deja incluse în
acest program.

Preºedintele chinez Xi Jinping ºi
conducãtorii a 50 de þãri africane
au lansat un apel la rezolvarea de
cãtre africani a conflictelor în Afri-
ca, denunþând ingerinþele strãine,
potrivit declaraþiei finale a celui de-
al doilea summit China-Africa. Chi-
na ºi Africa sunt “hotãrâte sã gã-
seascã soluþii paºnice conflictelor,
iar China susþine Africa în eforturi-
le sale pentru a gãsi soluþii africane
problemelor africane”, potrivit de-
claraþiei summit-ului de la Johannes-
burg. Preºedintele summit-ului, sud-
africanul Jacob Zuma, a salutat
“sprijinul puternic ºi fãrã ambigui-
tate” al omologului sãu chinez Xi
Jinping faþã de poziþia Uniunii Afri-
cane (UA) în domeniul securitãþii.
Poziþia UA este cã “Africa trebuie
sã depunã toate eforturile pentru
pace, iar soluþiile problemelor afri-
cane trebuie sã vinã din Africa”, a
adãugat Zuma. În deschiderea sum-
mit-ului de douã zile, vineri, preºe-
dintele Chinei promisese “un ajutor
fãrã contrapartidã” de 60 de mili-
oane de dolari UE în special pentru
operaþiunile sale de menþinere a pã-
cii. Africa a gãzduit pentru prima
oarã summit-ul China-Africa, a cã-
rui primã ediþie - în 2006 - se des-
fãºurase la Beijing. Ca dovadã a
importanþei acordate acestei reu-
niuni, 48 de ºefi de stat ºi de gu-
vern s-au deplasat la Johannesburg,
potrivit guvernului sud-african.
Acest “summit istoric a propulsat

electroºocuri asupra suspectului, care a fost apoi
arestat ºi dus la un spital din estul Londrei, unde
a rãmas sub pazã. Potrivit purtãtorului de cu-
vânt al poliþiei, un bãrbat a fost grav rãnit ºi alþi

doi au suferit leziuni minore. El nu a
confirmat informaþiile canalului Sky
News potrivit cãrora suspectul a stri-
gat cuvintele: “Aceasta este pentru
Siria” în timpul atacului. Ziarul Eve-
ning Standard din Londra a afirmat
de asemenea cã atacatorul a strigat
“acest lucru este pentru Siria”. Pur-
tãtorul de cuvânt al poliþiei a refuzat
sã comenteze informaþiile cu privire
la Siria. Marea Britanie este plasatã
sub al doilea cel mai înalt nivel de
alertã “severã”. Aceasta înseamnã cã
un atac este considerat foarte pro-
babil potrivit autoritãþilor, în princi-
pal datoritã ameninþãrii reprezentate
de militanþii Statului Islamic în Siria
ºi Irak ºi încurajarea susþinãtorilor
acestora sã comitã atacuri în þãrile

lor. Parlamentarii britanici au aprobat bombar-
darea þintelor Statului Islamic în Siria miercuri.
Avioane de luptã britanice au efectuat de atunci
douã raiduri de bombardamente.

Summit-ul China-Africa susþine „soluþionarea
africanã” a conflictelor de pe continent

relaþiile sino-africane la nivelul lor
cel mai înalt”, a estimat Zuma, re-
ferindu-se la angajamentul asumat
vineri de Beijing de a acorda 60 de
miliarde de dolari ca împrumuturi
ºi ajutor continentului african pe o
perioadã de trei ani. “Relaþia între
Africa ºi China nu este nouã. Este
o relaþie care dateazã de multã vre-
me, bazându-se pe o istorie a soli-
daritãþii încã de când combãteam
colonialisnul ºi apartheid-ul”, a ex-
plicat el. Parteneriatul sino-african
este în “beneficiul” ambelor pãrþi, a
afirmat la rândul sãu preºedintele
kenyan Uhuru Kenyata, reluând
poziþia exprimatã pe larg de þãrile
africane. “Existã aceastã retoricã
potrivit cãreia China este interesatã
doar de resursele naturale” ale Afri-
cii, a adãugat el pentru canalul sud-
african SABC. “Ce fãceau coloni-
zatorii ? Jefuiau. ªi iatã China care
lucreazã cu noi pentru a ne scoate
þara din sãrãcie. Ea nu este un co-
lonizator, este un partener”, a esti-
mat el la Johannesburg. Preºedin-
tele zimbabwean Robert Mugabe,
de asemenea prezent la summit, a
calificat ºi el drept inepþii acuzaþiile
potrivit cãrora China ar exploata
Africa. “China nu a colonizat nicio-
datã Africa sau pe altcineva. Ei (Oc-
cidentul) au jefuit Africa ºi conti-
nuã s-o facã”, a adãugat el pentru
CCTV, estimând cã China propune
un “parteneriat câºtigãtor-câºtigã-
tor pentru Africa”.

Combatanþi rebeli turkmeni au
cucerit trei localitãþi siriene con-
trolate anterior de jihadiºtii Daesh,
situate la frontiera turcã, în cur-
sul unor confruntãri soldate cu 13
morþi în rândurile acestei minori-
tãþi, a indicat organizaþia nongu-
vernamentalã Observatorul Sirian
al Drepturilor Omului (OSDO).
“Este pentru prima oarã când com-
batanþi turkmeni duc lupte împo-
triva Daesh în regiune, iar aceas-
ta - dupã ce au primit sprijinul
Turciei”, a afirmat directorul
OSDO, Rami Abdel Rahman, fãrã
a detalia sprijinul respectiv. Potri-
vit ONG, 13 combatanþi ai brigã-
zilor “Sultanul Murad” au fost
uciºi în confruntãri violente cu SI
în provincia Alep. “Brigãzile Sul-
tanul Murad grupeazã combatanþi
turkmeni rebeli care se bat pentru
a prelua controlul asupra mai mul-
tor localitãþi ocupate de SI”, a pre-
cizat OSDO. Luptele se concen-
treazã în regiunea din estul ora-
ºului Azaz, situat în apropierea

Peste 4.600 de migranþi au
fost salvaþi în Marea Meditera-
nã, în largul coastelor libiene,
de joi pânã sâmbãtã, a anunþat
centrul operaþional al Gãrzii de
coastã italiene la Roma. Doar
sâmbãtã, nouã operaþiuni
coordonate de acest centru au
permis primirea a 1.123 de
migranþi ale cãror ºapte bãrci
pneumatice ºi douã vase pluteau
în derivã. O mare calmã a
permis în ultimele zile o accele-
rare a plecãrilor din Libia spre
coastele italiene cele mai
apropiate.  Mai multe nave ale
gãrzii de coastã ºi marinei

italiene, precum ºi nava militarã
germanã Berlin, angajatã în
dispozitivul Eunavfor Med, au
luat parte la aceste operaþiuni de
salvare. În portul sicilian
Catania, o navã militarã italianã
a debarcat sâmbãtã 301 migranþi,
alþi 800 fiind aºteptaþi duminicã
în portul Reggio de Calabria.
Organizaþia Internaþionalã pentru
Migraþie (OIM) a estimat la
sfârºitul lunii noiembrie cã
aproape 860.000 de persoane au
sosit în Europa în acest an,
adãugând cã peste 3.500 de
migranþi au murit încercând sã
traverseze Mediterana.

Siria: Ofensivã a rebelilor
turkmeni, cu sprijinul Turciei

frontierei turce. Regiunea Azaz
adãposteºte din vremuri strãvechi
minoritatea turkmenilor sirieni, la
fel ca ºi Alep ºi Lattakia. Potrivit
lui Abdel Rahman, rebelii turkmeni
au reuºit sã cucereascã trei sate
de lângã frontierã. OSDO nu a
fost în mãsurã, totuºi, sã preci-
zeze numãrul victimelor în rându-
rile Daesh, dar a asigurat cã mai
mulþi jihadiºti au fost uciºi. Între
altele, un vehicul al grupului jiha-
dist a fost distrus de aviaþia coali-
þiei internaþionale în aceeaºi regiu-
ne în care au avut loc luptele, a
adãugat directorul OSDO, fãrã a
putea preciza dacã vehiculul trans-
porta arme sau combatanþi. Da-
esh controleazã pãrþi vaste din te-
ritoriu la frontiera între Siria ºi
Turcia, însã Ankara ºi Washing-
ton au declarat cã numeroºi jiha-
diºti au dezertat în zona cuprinsã
între Jarablus ºi Azaz. Turcia con-
siderã turkomanii ca aliaþi naturali
ºi doreºte sã-i vadã luptând îm-
potriva Daesh la frontiera sa.
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LUNI - 7 decembrie

07:00 Politicã ºi delicateþuri
08:00 Sf.Andrei, apostolul

românilor
09:00 Starea naþiei
10:00 Universul credinþei
12:00 Teleshopping
12:30 Puterea binelui
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Învingãtorii
18:00 Gala Umorului
19:00 Emisiunea de luni
19:45 Vorbeºte corect!
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
22:55 Starea zilei
23:00 Starea naþiei
00:00 Dosar România
01:00 Observatori la Parlamen-

tul European
02:00 Un doctor pentru

dumneavoastrã
03:00 Telejurnal
03:50 Vorbeºte corect!
03:55 Învingãtorii
04:50 Emisiunea de luni
05:30 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Spirit ºi credinþã
08:00 Drumul lui Leºe
09:00 Amintiri de acasã
09:30 Misterele istoriei
10:10 Fabule ºi poveºti
11:35 Cartea cea de toate zilele
11:45 Teleshopping
12:00 D'ale lu' Miticã
13:00 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:10 Cartea cea de toate zilele
14:55 Cartea cea de toate zilele
16:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
16:50 Cartea cea de toate zilele
17:00 Sf.Andrei, apostolul

românilor
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Wild Carpathia – Transil-

vania
20:10 Tartuffe sau Impostorul
21:30 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu, 2015
22:00 Destine ca-n filme
22:55 Momentart
23:10 Festivalul Naþional al

romanþei-Crizantema de aur
01:00 Drumul lui Leºe
02:00 Cartea cea de toate zilele
02:15 Sf.Andrei, apostolul

românilor
03:05 FILLER
03:15 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
03:25 Cartea cea de toate zilele
03:30 Pescar hoinar
04:00 Poveste dupã poveste
05:00 Ieri-Azi-Mâine
05:50 Cartea cea de toate zilele
06:00 Mic dejun cu un campion
06:55 Imnul României

TVR 2

08:05 Transformers: Extermina-
rea

10:45 Jocul se schimbã
12:40 Cealaltã femeie
14:30 Pinguinii din Madagascar
16:05 Întrebãri frecvente despre

cãlãtoria în timp
17:30 Pe platourile de filmare
18:00 Poveste de iarnã
20:00 Cei rãmaºi
21:00 Flesh and Bone
22:00 Secþia de geriatrie
22:35 Cãlãtoria mea
00:25 Bãrbatul de 100 de ani

care a sãrit pe fereastrã ºi a
dispãrut

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Masterchef
22:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Culisele puterii
2013, SUA, Dramã
01:00 Nikita
2010, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
02:30 Jurnalele vampirilor
2009, SUA, Dramã, Horror,

Romantic, Dragoste
04:30 L.A. în alertã
2009, SUA, Crimã, Dramã
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
08:45 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
05:45 Vorbeºte lumea

07:30 La Mãruþã (R)
09:00 La bloc (R)
11:30 Numai îngerii au aripi (R)
14:00 Nebuni de legat (R)
16:15 La bloc
18:30 Epoca trãdãrii
20:30 Noaptea rechinilor 3D
22:15 Rãzboiul familiei Watson
00:15 Noaptea rechinilor 3D (R)
02:00 Cine A.M.
05:45 Epoca trãdãrii (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 ªerifi de România
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator special (R)
01:30 ªerifi de România (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:00 Impy în Þara Minunilor (R)
2008, Germania, Animaþie,

Aventuri, Comedie, Familie
10:00 Teleshopping
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Furtuna pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Furtuna pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 ªcoala.tv
08:20 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Constantin 60 (R)
12:30 Jurnalul STV Junior (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi (R)
15:30 La TV (R)
Comedie
16:30 Focus
17:00 Cireaºa de pe tort
18:00 Focus
19:30 Focus Magazin
20:15 Cronica cârcotaºilor (R)
21:00 Putere ºi Glorie
2014, Istoric
22:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
22:45 Focus din inima României
23:15 Focus Magazin (R)
00:00 Secretele Labirintului (R)
01:00 Cronica cârcotaºilor (R)
02:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
20:00 Cupa Meºeriaºilor:

Episodul 4, Sezonul 1
20:30 Ora exactã în sport
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Magazin UEFA Cham-

pions League
22:30 Magazin UEFA Europa

League
23:30 Wrestling WWE Super-

stars
00:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

MARÞI - 8 decembrie

07:00 Telejurnal matinal
07:55 1 Decembrie-mesaje din

diasporã
08:00 Telejurnal matinal
08:30 Pro patria
08:55 1 Decembrie-mesaje din

diasporã
09:00 Exclusiv în România
09:50 Marea Unire din 1918
10:30 Aniversarea Zilei

Naþionale a României
13:45 1 Decembrie-mesaje din

diasporã
13:55 Starea zilei
14:00 Telejurnal
14:30 Noi suntem români
16:00 Starea zilei
16:10 Noi suntem români
17:30 Cealaltã Românie
18:30 Starea naþiei
19:00 România mea
19:50 1 Decembrie-mesaje din

diasporã
20:00 Telejurnal
21:00 Inimi de români
21:55 1 Decembrie-mesaje din

diasporã
22:00 Inimi de români
22:55 1 Decembrie-mesaje din

diasporã
23:00 Inimi de români
23:55 1 Decembrie-mesaje din

diasporã
00:00 Starea naþiei
00:35 Noi suntem români
02:00 Noi suntem români
03:10 Telejurnal
04:00 Pro patria
04:20 Marea Unire din 1918
04:50 România mea
05:35 Cealaltã Românie
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 FILLER
07:10 Sãrbãtorim româneºte
08:50 Mãiastra cu arnici
09:20 FILLER
09:30 Un secol pentru România
10:30 Aniversarea Zilei

Naþionale a României
13:45 Printre români
17:00 Wild Carpathia – De la

munþi la mare
18:00 Telejurnal TVR 2
18:55 FILLER
19:00 Wild Carpathia – Veºnic

sãlbatici
20:10 Pentru patrie-România,

1977
21:50 FILLER
00:00 FILLER
00:15 Printre români
02:05 FILLER
02:10 Cartea cea de toate zilele
02:20 Un secol pentru România
03:20 FILLER
03:30 A doua emigrare
04:00 Destine ca-n filme
05:00 Ieri-Azi-Mâine
05:50 Cartea cea de toate zilele
06:00 Popasuri folclorice
06:55 Imnul României

TVR 2

07:50 Pinguinii din Madagas-
car

09:25 Poveste de iarnã
11:25 Cãlãtoria mea
13:20 Secþia de geriatrie
13:55 Din greºealã împreunã
15:55 Chef
17:50 Domniºoara Julia
20:00 Bãieþii din decembrie
21:45 Equalizer
00:00 Haita
01:25 Hobbitul: Dezolarea lui

Smaug
04:05 Beowulf
06:00 Din greºealã împreunã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Masterchef
22:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Culisele puterii
2013, SUA, Dramã
01:00 Nikita
2010, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
02:30 Jurnalele vampirilor
2009, SUA, Dramã, Horror,

Romantic, Dragoste
04:30 L.A. în alertã
2009, SUA, Crimã, Dramã
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
08:45 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
05:45 Vorbeºte lumea

08:00 La Mãruþã (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Nebuni de legat (R)
14:15 Afurisitul de telefon! (R)
16:15 La bloc
18:30 Nu vrea ºi pace!
20:30 Bãtãlie pe role
22:30 Masacrul din Texas:

Generaþia urmatoare
00:15 Bãtãlie pe role (R)
02:15 Cine A.M.
06:15 Nu vrea si pace! (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 ªerifi de România
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator special (R)
01:30 ªerifi de România (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:00 Pastila de râs
08:30 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
10:00 Teleshopping
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Furtuna pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Furtuna pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Focus din inima României

(R)
08:20 Focus Magazin (R)
09:00 Sãnãtate cu Stil (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Putere ºi Glorie (R)
2014, Istoric
11:00 Teleshopping
11:30 Ajutor! Vreau sã slãbesc!
13:20 Teleshopping
13:50 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi
15:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Cireaºa de pe tort
18:00 Focus
19:30 Focus Magazin
20:15 Cronica cârcotaºilor (R)
21:00 Putere ºi Glorie
2014, Istoric
22:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
22:45 Focus din inima României
23:15 Focus Magazin (R)
00:00 Cred în mine (R)
01:00 Cronica cârcotaºilor (R)
02:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
21:45 Fotbal: Liga Campionilor

UEFA
23:45 Rezumate UEFA Cham-

pions League
01:45 ªtiri Sport.ro
02:00 Wrestling WWE NXT Next

Generation
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!
COLEGIUL Naþional „Elena

Cuza”, cu sediul în Craiova, str.
Mihai Viteazu, nr. 12, tel.
0351.412.040, fax: 0351.170.381,
CUI: 5046980, organizeazã licita-
þie publicã pentru închirierea
unui spaþiu în suprafaþã de
15,8mp, situat la adresa de mai
sus, cu destinaþia de chioºc ali-
mentar pentru comercializarea
de produse alimentare pentru
elevi. Perioada de închiriere este
de 4 ani. Pot participa la licitaþie
persoane juridice ºi fizice care
au ca obiect de activitate comer-
cializarea de produse alimenta-
re ºi care îndeplinesc condiþiile
prevãzute în documentaþia de
atribuire. Condiþiile de participa-
re la licitaþie sunt prezentate în
documentaþia de atribuire ºi
caietul de sarcini care pot fi pro-
curate de la sediul CN „Elena
Cuza”, biroul contabilitate. Pre-
þul caietului de sarcini ºi docu-
mentaþiei de atribuire este de
20Lei, taxa de participare la lici-
taþie este de 20Lei, garanþia de
participare la licitaþie este de
1.000Lei ºi se achitã la casieria
unitãþii. Nivelul minim al chiriei lu-
nare de la care porneºte licitaþia
este 600Lei. Ofertele vor fi depu-
se la secretariatul colegiului
pânã la data de 12 ianuarie 2016,
ora 12.00. Licitaþia va avea loc la
sediul Colegiului Naþional „Ele-
na Cuza” Craiova, Str. Mihai Vi-
teazu, nr. 12, în data de 12 ianua-
rie 2016, ora 13.00. Relaþii supli-
mentare se pot obþine la tel.
0351.412.040 ºi la sediul colegiu-
lui, biroul contabilitate.

COMUNICAT DE PRESÃ Cam-
pania de Conºtientizare aferentã
proiectului Ambasador pentru un
Parteneriat Climatic Sustenabil. În
perioada iulie-decembrie 2015,
Fundaþia de Ajutor Social “Ochela-
rii Negri” a implementat campania
de informare publicã “Ambasador
pentru un Parteneriat Climatic Sus-
tenabil” care a presupus organiza-
rea a 8 întâlniri publice la care au
participat 244 tineri din judeþul Dolj.
Întâlnirile au avut scopul de a atra-
ge atenþia asupra importanþei adap-
tãrii la schimbãrile climatice, prin
abordarea a douã arii de interven-
þie: eficienþã energeticã ºi transport
durabil. În cadrul întâlnirilor au fost
diseminate materialele informative
legate de sfaturi practice pentru
îmunãtãþirea fluxului energetic în
propriile gospodãrii ºi aplicarea no-
þiunilor de management al mobili-
tãþii, în mediul urban, prin adopta-
rea unui comportament de consum
responsabil ºi reducerea amrene-
tei de dioxid de carbon. Proiectul
Ambasador pentru un parteneriat
climatic sustenabil ºi-a propus sã
se axeze pe conexiunea dintre
schimbãrile climatice, energie
sustenabilã ºi transport durabil ºi
sã furnizeze o strategie de con-
ºtientizare publicã impactantã
pentru cetãþenii judetului Dolj prin
care sã creascã nivelul de cunoº-
tinþe despre ameninþãrile schim-
bãrilor climatice ºi sfaturi utile im-
plementabile pentru a rãspunde
acestora, aspect esenþial în pro-
movarea tranziþiei cãtre o econo-
mie cu un consum redus de gaze
cu efect de serã ºi cãtre un viitor
sustenabil energetic.

Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, prin

Centrul Multifuncþional Craiova
scoate la licitaþie publicã deschisã
în vederea închirierii spaþiilor dis-
ponibile (spaþii depozitare subsol,
spaþiu expoziþional Etaj 1; spaþii
birouri- etaj 2). Documentaþia ne-
cesarã se procurã de la Centrul
Multifuncþional Craiova,str. Târgu-
lui nr. 26, etaj 2, camera 211. Data
limitã pentru depunerea ofertelor
este în fiecare zi de luni, miercuri
ºi vineri pânã la orele 11.00. Licita-
þia va avea loc la Centrul  Multifunc-
þional Craiova, str. Târgului nr.26,
saptãmânal – în fiecare zi de luni,
miercuri ºi vineri, orele 12:00, Re-
laþii suplimentare la telefon:
0765.577.711; 0769.268.690.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

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-
mici l iu Telef ion:
0 2 5 1 / 4 4 6 . 5 3 5 ;
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 contabilita-
te. Telefon: 0722/
943.220.
Îngrijesc bãtrânã 4 ore
pe zi. Telefon: 0765/
546.216.
Þin evidenþã conta-
bilã. 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 decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10
- Ciupercã. Telefon:
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 Craio-
va, casã locuibilã co-
muna Periºor + depen-
dinþe, apã curentã, ca-
nalizare la poartã, te-
ren 5500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.

Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile
superîmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, preta-
bilã clinicã, pensiune,
firmã. Telefon: 0741/
219.483.
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 casã cu 3 ca-
mere + anexã cu 2 ca-
mere  ºi teren 2000
mp, comuna Valea
Stanciului, sat Gre-
ceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. 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 comu-
na Gogoºu - Dolj. Te-
lefon: 0764/271.285.
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Vând sau schimb casã
(variante). Telefon:
0760/996.967.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu-
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 de-
pendinþe, vie - 3000
m, fântânã, porþi de fier
la asfalt central. Tele-
fon: 0723/692.884.

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ,
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. Telefon:
0728/800.447.
Vând teren intravi-
lan 2800 mp în Cra-
iova. Telefon: 0722/
943.220.

Vând teren str. Dobro-
gei. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 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 culoare
roºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi.
Telefon: 0744/780.550.
Vând Dacia 1310. Te-
lefon: 0770/333.559;
0351/401.251.

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, 07.2009.
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
airbaguri; - Geamuri
Electrice; Inchidere
centralizata; ABS;
Servodirectie; Xenon;
- Interior recaro; Pret
2700 Euro, negocia-
bil. Relatii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Societate comercialã
vinde porumb boabe,
recolta 2015 la preþul
de 0,7 lei/kg TVA in-
clus. Telefon: 0742/
046.909.
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 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 loc de veci Si-
neasca douã gropi su-
prapuse, bocanci din
piele mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 7 decembrie 2015

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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 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, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Tricicletã copiii preþ -
90 lei negociabil, cã-
ruþ copil sport - 40 lei,
n.gociabil. Telefon:
0351/181.202.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de sur-
filat. Telefon: 0745/
589.825.
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.
Vând sãpun de casã
5 lei/ Kg, cruce de mar-
murã 1200/100 - scri-
sã - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând clasoare cu
timbre pentru copi-
i i .  Telefon: 0729/
684.222.
Vând canapea, foto-
lii, ºifonier, mobilã bu-
cãtãrie, servantã, bi-
bliotecã, aragaz, fri-
gider, masã, scaune,
saltea copil relaxa.
0770/298.240.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Telefon:
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, televi-
zor color Philips 100
lei, bicicletã copii 50
lei, 2 gropi fãcute Ro-
maneºti. 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 compartimente
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
saltele relaxa, 1
ladã fr igor i f icã 5
sertare. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500
W, sobã teracotã cu
toate furniturile, Tv
color D- 1x2 Cm. Te-
lefon: 0768/083.789.

Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri,
calorifere fontã, televi-
zor color, preþuri mici.
Telefon: 0729/977.036.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni
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, aspira-
tor, sãpun rufe, co-
voare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn me-
laminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50
Ron, cãrucior copil
50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã
Audi – A4 de iarnã. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80 m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 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 (Uni-
versitate), 100 mp pen-
tru birouri sau locuit.
Telefon: 0741/015.360
ºi 0741/962.214.
MATRIMONIALE
66-170-85 doresc cã-
sãtorie – prietenie
doamnã 55-62 ani,
nefumãtoare, 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.
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Voleibaliºtii de la SCM U Craio-
va au trecut cu bine ºi peste borna
cu numãrul 8 a campionatului, în-
trecând, sâmbãtã, la Ploieºti, cu 3-
1, revelaþia Tricolorul.

Eºecul suferit, miercuri, în faþa
grecilor de la Olympiacos Pireu,
2-3 în manºa tur a optimilor de fi-
nalã din Cupa CEV, pãrea sã fi lã-
sat “brazde” serioase în moralul
bãieþilor lui Dan Pascu, de moment
ce au fãcut un act inaugural mo-
dest, cu multe greºeºeli, adjude-
cat de formaþia prahoveanã cu 25-
19. N-a fost însã decât o rãtãcire
temporarã, liderul reuºind ulterior
sã-ºi impunã fãrã prea mari pro-
bleme jocul: seturi închise la 19,
21 ºi 17.

A fost al cincelea meci conse-
cutiv de trei puncte pentru Licã ºi
compania, dupã ce în debutul se-
zonului înregistraserã doar victo-
rii cu 3-2.

În cele ce urmeazã, SCM U va
fi protagonista unei duble de foc,
urmând a întâlni echipele ce o în-
soþesc pe podium, Banatul Caran-
sebeº (miercuri, la Craiova) ºi Ex-
plorãri Baia Mare (sâmbãtã, în de-
plasare). Vine apoi (15 decembrie)
returul din Grecia, cu Olympiacos,

O perpetuã “furie” alb-albastrãO perpetuã “furie” alb-albastrãO perpetuã “furie” alb-albastrãO perpetuã “furie” alb-albastrãO perpetuã “furie” alb-albastrã

pentru ca în vacanþa de sãrbãtori
sã se intre dupã confruntarea, de
asemenea din deplasare, cu CSM
Bucureºti, din 19 decembrie.

Fetele au încheiat
în corzi la poalele
Pietricicãi

Tot sâmbãtã, echipa femini-
nã a s-a înclinat fãrã drept de

apel la Piatra Neamþ, scor 0-3.
Dacã primele manºe au fost
echilibrate, Unic adjudecându-
ºi-le la 21, respectiv 23, setul
trei a fost de-a dreptul îngrozi-
tor pentru jucãtoarele noastre,
care n-au izbutit sã strângã de-
cât 7 puncte.

Craiovencele mai au de jucat
în 2015, de fiecare datã pe teren

propriu, cu penultima clasatã,
“U” Cluj (12 decembrie), ºi
restanþa cu liderul ºi campioana

en-titre, Alba Blaj (la o datã încã
nestabilitã de cãtre federaþia de
specialitate).

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 8-A
Tricolorul Ploieºti – SCM U CRAIOVA 1-3, CS “U” Cluj – Dinamo

Bucureºti 3-1, AS Caransebeº – Arcada Galaþi 3-1, Unirea Dej – CSM
Bucureºti 3-2, Partidele Municipal Zalãu – Explorãri Baia Mare ºi Tomis
Constanþa – Piatra Neamþ s-au disputat asearã.

1. CRAIOVA 21 7. Constanþa* 12
2. Caransebeº 18 8. CSM Buc. 10
3. Baia Mare* 17 9. Dej 7
4. Galaþi 15 10. Dinamo 6
5. Ploieºti 14 11. “U” Cluj 4
6. Zalãu* 13 12. Piatra N.* 1
* - un joc mai puþin.

VOLEI (F) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 10-A
Unic Piatra Neamþ – SCM U CRAIOVA 3-0, Dinamo Bucureºti – ªtiin-

þa Bacãu 3-1, Penicilina Iaºi – CSM Bucureºti 0-3, CS “U” Cluj – Alba
Blaj 0-3, Rapid Bucureºti – CSM Târgoviºte 0-3, CSM Lugoj – Medicina
Tg. Mureº 0-3.

1. Alba Blaj* 26 7. Lugoj 14
2. CSM Buc. 25 8. Piatra N. 13
3. Târgoviºte 24 9. Iaºi 11
4. Dinamo 24 10. CRAIOVA* 6
5. Tg. Mureº 17 11. “U” Cluj 3
6. Bacãu 14 12. Rapid 0

Spectacol total, vineri searã,
la Polivalentã, unde SCM U
Craiova a obþinut prima victorie
dupã trei eºecuri consecutive,
scor 108-94 contra nou-
promovatei Phoenix Galaþi. Un
record de puncte înscrise în
acest sezon pentru alb-albaºtrii,
care mai reuºiserã sã treacã de
sutã ºi contra celor de la Gaz
Metan Mediaº (103-83). Altfel,
cu cele 108 puncte reuºite în
compania moldovenilor, Univer-
sitatea se plaseazã pe trei într-un
top al celor mai prolifice echipe
într-un joc al actualei stagiuni,
fiind devansatã de BC Mureº
(109p) ºi BCM-U Piteºti (114p),
care, de asemenea, bifaserã
respectivele performanþe în faþa
Galaþiului ºi Mediaºului.

Revenind, oamenii lui Oliver
Popovic s-au aflat la timona
jocului de la un capãt la celãlalt,
trecându-ºi în cont primele trei
sferturi cu 33-25, 19-16, 32-
25, pentru a-l pierde pe ultimul

Dupã un joc fãrã defensive,

Craiovenii regãsesc drumul cãtre victorie
BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ –

ETAPA A 11-A
SCM U CRAIOVA – Phoenix

Galaþi 108-94, BC Mureº – U-BT
Cluj 66-65, Steaua CSM Eximbank
– BC Timiºoara 85-64, Dinamo
Bucureºti – Gaz Metan Mediaº
101-74, Atlassib Sibiu – CSM CSU
Oradea 68-89. Partida BCMU Pi-
teºti – Energia Tg. Jiu a avut loc
asearã.

1. Oradea (8/2) 18
2. Sibiu (7/4) 18
3. Mureº (7/3) 17
4. Dinamo (6/5) 17
5. CRAIOVA (6/5) 17
6. Steaua (7/2) 16
7. U-BT Cluj (6/4) 16
8. Galaþi (4/7) 15
9. Tg. Jiu (4/5) 13
10. Piteºti (5/5) 12
11. Timiºoara (1/10) 12
12. Mediaº (1/10) 12

BCM-U Piteºti a început cam-
pionatul cu o penalizare de 3
puncte.

cu 24-28.
Din tabãra SCM-ului, vetera-

nul Bogdan Popescu (foto) a
fost MVP-ul meciului, el
trecându-ºi în cont cele mai
multe puncte (24) ºi recuperãri
(11). Au urmat nu mai puþin de
patru jucãtori cu câte 15
puncte, Bozo Djurasovic,
Milivoje Bozovic, Cãtãlin
Burlacu ºi Djordje Micic. La
capitolul pase decisive a
strãlucit cel mai tare americanul
Aron Johnson, cu 10.

La acest meci a debutat în
maioul craiovenilor Radenko
Pilcevic, înregimentat sãptãmâ-
na trecutã. Cifrele sârbului au
fost: 7 puncte, 3 recuperãri ºi 5
asisst-uri.

Runda viitoare, prin care se
deschide partea secundã a
sezonului regulat, Craiova va
primi, duminicã, vizita Piteºtiu-
lui. Confruntarea va debuta la
ora 20:00 ºi va fi transmisã în
direct de Digi Sport.

DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Vo-

luntari – ASA Tg. Mureº, Petrolul – Dinamo.
DIGI SPORT 2
10:00, 13:30 – TENIS – International Pre-

mier Tennis League, la Manila, în Filipine /
19:30 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor:
Beºiktaº Istanbul – Flensburg Handewitt /
21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Espayol
– Levante.

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

Mondial, în Danemarca: Kazahstan – Româ-

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
nia / 20:30 – FOTBAL – Liga I: Petrolul –
Dinamo.

DOLCE SPORT 2
18:00 – FOTBAL – Liga I: FC Voluntari –

ASA Tg. Mureº / 22:00 – FOTBAL Anglia –
Premier League: Everton – Crystal Palace.

DOLCE SPORT 3
19:15 – HANDBAL (F) – Campionatul

Mondial, în Danemarca: Rusia – Spania /
21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Espayol
– Levante.

DOLCE SPORT 4
19:15, 21:30 – HANDBAL (F) – Campio-

natul Mondial, în Danemarca: Coreea de Sud
– Franþa, Puerto Rico – Norvegia.

EUROSPORT 2
19:00 – FOTBAL Polonia – Ekstraklasa:

Gornik Leczna – Pogon Szczecin / 21:15 –
FOTBAL Germania – 2Bundesliga: Fortuna
Dusseldorf – Eintracht Braunschweig.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Petrolul – Di-

namo.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: FC Voluntari –

ASA Tg. Mureº.
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Naþionala de handbal feminin a
României a învins, sâmbãtã, la Fre-
derikshavn, în grupa D a Campio-
natului Mondial din Danemarca,
reprezentativa din Puerto Rico,
debutantã la CM, cu scorul de 47-
14 (23-3), în primul meci din cele
cinci programate în aceastã fazã a
competiþiei. România a fost la un
gol distanþã de a-ºi egala cea mai
clarã victorie la un Campionat

Handbal, CM din Danemarca

Mondial, înregistratã în urmã cu 6
ani la turneul din China (scor 51-
17 cu Chile). În faþa unui adversar
naiv ºi cu o medie de întâlþime re-
dusã, tricolorele au exersat inclu-
siv atacul în 7, portarul fiind înlo-
cuit cu o jucãtoare, iar goal-kee-
per-ul Ionica Munteanu a marcat
dintr-o aruncare de la 7 metri. Ex-
tremele chiper ºi Tãnãsie au fost
principalele marcatoare, golurile

venind îndeosebi pe contraatac.
Tehnicianul danez Thomas Ryde
le-a utilizat pe: Munteanu (1 gol) ºi
Ungureanu - portari; Szucs 4, Pin-
tea 5, Nechita 2, Neagu 4, Brãdea-
nu 1, Perianu 3, Marin 1, Ardean,
Manea 2, Tãnãsie 6, Geiger 1, Bu-
ceschi 4, Vizitiu 3, Chiper 10.

Rezultatele înregistrate sâmbã-
tã în Grupa D: România - Puerto
Rico 47-14, Spania - Kazakhstan
31-10, Rusia - Norvegia 26-
25. Astãzi se joacã meciurile: Ro-
mânia - Kazakhstan (17), Spania -
Rusia (19.15), Norvegia - Puerto
Rico (21.30)

În Grupa A: Ungaria - Tunisia
39-20, Danemarca - Japonia 30-
21, Muntenegru – Serbia 28-28.
Grupa B: Olanda - China 42-21,
Cuba - Polonia 22-27, Suedia -
Angola 37-23

În grupa C: Argentina-Congo
23-15 (11-10), Franþa-Germania
30-20 (16-7), Brazilia-Coreea de
Sud 24-24 (10-12). Ieri s-au jucat
meciuri din grupele A ºi B: Japo-
nia-Muntenegru, Serbia-Ungaria,
Tunisia-Danemarca (grupa A), res-
pectiv China-Cuba, Angola-Olan-
da ºi Polonia-Suedia (B).

Rezultatele înregistrate în etapa a 16-a: Dunãrea Cala-
fat – Luceafãrul Craiova 3-0, Recolta Ostroveni – Sic
Pan Unirea 3-1, ªtiinþa Malu Mare – Metropolitan Iºalni-
þa 1-3, Unirea Leamna – Tractorul Cetate 3-4, Viitorul
Cârcea – Dunãrea Bistreþ 4-3, Danubius Bechet – Pro-

gresul Segarcea 3-1.
Clasament: 1. Cetate 39p, 2. Cârcea 36p, 3. Bechet

35p, 4. Ostroveni 35p, 5. Calafat 34p, 6. Bistreþ 27p,
7. Segarcea 25p, 8. Unirea 17p, 9. Iºalniþa 12p, 10.
Leamna 10p, 11. Luceafãrul 7p, 12. Malu Mare 1p.

În week-end-ul trecut s-a în-
cheiat ºi turul seriei a patra a Ligii
a III-a, unica serie care a avut
douã etape în plus faþã de celelal-
te. Una dintre cele douã formaþii
doljene din  serie, CSO Filiaºi, a
câºtigat vineri dupã-amiazã meciul
de acasã cu CS Ineu, scor 3-2,
iar sâmbãtã ºi-a încheiat prestaþia
din 2015 ºi “satelitul” Universitã-
þii Craiova, care a cedat cu 3-1
jocul din deplasare cu Metalurgis-
tul Cugir. Bãieþii lui Daniel Mogo-
ºanu au terminat turul pe locul 11,
cu 14 puncte, iar Filiaºiul se aflã
pe locul 14 cu 11 puncte.

În Ardeal, Jurj a deschis sco-
rul în minutul 13, dupã o eroare
a defensivei gazdelor, însã vete-
ranul Itu a egalat pânã la pauzã
cu o loviturã de cap. Acelaºi Itu
ºi-a adus echipa în avantaj, în mi-
nutul 72, deºi Craiova juca în su-
perioritate numericã, dupã elimi-
narea lui Afrapt, cu cinci minute
mai devreme. Imediat dupã ce
gazdele au preluat conducerea s-
a restabilit ºi egalitatea numeri-
cã, Hreniuc fiind ºi el eliminat.
Craiovenii au forþat egalarea pe

Echipa lui Daniel Mogoºanu a pierdut
ultimul meci din 2015,

1-3 în deplasare cu Metalurgistul Cugir
final, dar pe contraatac gazdele
au mai punctat o datã, prin Che-
laru. „Ca ºi în precedentele par-
tide ºi meciul de la Cugir l-am
controlat în mare parte. Am des-
chis scorul prin Jurj, apoi am
continuat sã atacãm. Iar golurile
le-am primit pe posesia noastrã.
Experienþa adversarului ºi-a spus
cuvântul“ a declarat Daniel Mo-
goºanu. Acesta a aliniat echipa:
L. Popescu – Ghincea, Drãghici,
Hreniuc, Luicã (87 Staicu) - Flo-
rea (73 Cãpãþânã), Armãºelu (60
Lãzãrescu), Ciocotealã – Burla-
cu, R. Petre, Jurj (87 Covrata-
novic). „Meci pe care noi ni l-
am fãcut greu. Am întâlnit o echi-
pã tânãrã ºi arþãgoasã, care dacã
are pentru ce sã lupte, luptã. Am
început de la 0-1, dupã o greºealã
imensã, dar am întors rezultatul-
”, a declarat antrenorul gazdelor,
fostul mijlocaº al Unirii Alba Iu-
lia, Cãlin Moldovan., care a ju-
cat cu: Tiuþ – Bold, Goºa (46 I.
Radu), ªt.  Radu, Huþanu –
Afrapt, Chelaru, Necºulescu,
ªuteu (75 Neagu) – Cârstean (46
Piko), Itu (78 Tãban). Cugirul a

terminat turul pe 2, la 3 puncte
de liderul ASU Poli Timiºoara.

Juniorii under 17
încheie anul
pe primul loc

În week-end s-au disputat ºi
ultimele etape în campionatele

de juniori. În Liga Elitelor un-
der 19, ACS Poli Timiºoara a
învins Universitatea Craiova cu
6-4, golurile formaþiei lui Vic-
tor Naicu fiind realizate de: Gea-
nimu, Rodeanu, Stroe ºi Con-
stantin. Craiova under 19, lip-
sitã de juniorii care au evoluat
pentru “satelit”, a evoluat în
formula: Dicã – Vlãdoiu, Þãri-
neanu, Ivan, Andrei – Hodea,
Rodeanu, Geanimu – Stroe, Me-
drea, Constantin. Au mai intrat:
Gheorghescu, Cristea.

La under 17, juniorii ªtiinþei
au terminat anul în postura de
lideri, cu cinci puncte avans faþã
de locul secund. În ultima eta-
pã, Unirea Alba Iulia - Universi-

tatea Craiova  1-3, pentru for-
maþia lui Mugur Guºatu punc-
tând: Markovic 2 ºi Þoiu. Uni-
versitatea a jucat cu: Vlad – Bor-
þa, Constantinescu, Bãloi, Mar-
cov – Þoiu, Buzan – Gunie, Pa-
cionel, Bârzan – Markovic. Au
mai jucat: Vintilã, Popescu, Cã-
lãraºu, Gãbureanu

La juniori B, Universitatea
Craiova – Atletic Bradu 3-2,
Zbona înscriind toate golurile al-
b.albaºtrilor, care au evoluat în
formula: Costoaie – ªerban,
Cojocaru, Sima, Vadasis – Scre-
ciu, Stãiculescu, Dobre, Nichi-
for – Zbona, Gârbiþã. Au mai
jucat: Mitruscsak, Mihãilã. An-
trenor: Marian Calafeteanu

1. Astra 20 12 5 3 33-23  41
2. Viitorul 21 11 7 3 42-21  40
3. Pandurii 21 11 6 4 28-21  39
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 21 7 8 6 25-20  23
10. Botoºani 21 4 8 9 23-30  20
11. ACS Poli 21 4 8 9 18-27  20
12. Concordia 21 3 7 11 18-31  16
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 XXI-a
CFR Cluj – Concordia 0-0

Pandurii – FC Botoºani 0-3

Au marcat: Ngadeu 14, Popovici 29, Cucu 90.

ACS Poli – Viitorul 1-2

Au marcat: Zicu 42 / Cernat 21 – pen., 47.

Meciurile CSMS Iaºi – Astra ºi Steaua – “U” Craiova s-
au jucat asearã.

FC Voluntari – ASA, astãzi, ora 18

Petrolul – Dinamo, astãzi, ora 20.30
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