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Doar patru oraºe, din cele 14
care ºi-au depus dosarele de can-
didaturã, au intrat pe „lista scur-
tã” a competiþiei Capitalã Cultu-
ralã Europeanã 2021, dintre aces-
tea urmând sã se aleagã, în toam-
na anului viitor, oraºul câºtigãtor.
Juriul de experþi, format din 10
specialiºti în artã ºi culturã ai Co-
misiei Europene ºi doi din Româ-
nia, au recomandat Ministerului
Culturii sã nominalizeze în finalã
municipiile Timiºoara, Baia Mare,
Cluj-Napoca ºi Bucureºti.
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CEZ România:CEZ România:CEZ România:CEZ România:CEZ România:
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de activitatede activitatede activitatede activitatede activitate
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Avocatul Popescu n-a
câºtigat nici-un proces, dar a
câºtigat enorm dupã urma
onorariilor .

Un incidentUn incidentUn incidentUn incidentUn incident
n e d o r i t ,n e d o r i t ,n e d o r i t ,n e d o r i t ,n e d o r i t ,
î n v ã l u i tî n v ã l u i tî n v ã l u i tî n v ã l u i tî n v ã l u i t
de interesede interesede interesede interesede interese
m e s c h i n em e s c h i n em e s c h i n em e s c h i n em e s c h i n e

Au trecut câteva zile de la
consumarea unui eveniment
nefericit, cel al sinuciderii
unei tinere – Cristina Drodar,
14 ani – aflatã într-o casã de
plasament familial, „Amicii”.
Reputaþi psihiatri din Craio-
va au anunþat, încã de la acea
datã, cã ne putem aºtepta la
un efect de contagiune a sin-
uciderii. Ceea ce s-a ºi con-
firmat, ulterior, prin cazul lui
Nicolae Cristea.
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Zeci de pompieri ai
Inspectoratului pen-
tru Situaþii de Urgen-
þã (ISU) Dolj s-a
luptat ore bune,
asearã, sã stingã
incendiul de proporþii
care a izbucnit în
Târgul Municipal
Zilnic din Craiova,
situat pe strada Ca-
racal. Aproape toate
tarabele cu haine ºi
încãlþãminte au fost
mistuite de flãcãrile
puternice, însã, din
fericire, nu au
existat victime. Pa-
gubele sunt conside-
rabile ºi urmeazã sã
fie stabilite în pe-
rioada urmãtoare.
Pompierii au precizat
cã vor afla ºi vor
anunþa cauza incen-
diului abia dupã fina-
lizarea cercetãrilor.
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Prinþul Paul a fost reþinut
în dosarul retrocedãrilor ilegale
de terenuri

Prinþul Paul a fost reþinut, asearã,
de procurorii DNA Braºov, în dosa-
rul retrocedãrilor ilegale de terenuri
din Ilfov, în care au fost arestaþi la
domiciliu omul de afaceri Remus Trui-
cã ºi avocatul Robert Roºu, iar alte
trei persoane au fost puse sub con-
trol judiciar. Dupã aproape ºapte ore
de audieri, procurorii anticorupþie au
emis ordonanþã de reþinere pe 24 de
ore pentru infracþiunea de cumpãra-
re de influenþã, pe numele prinþului
Paul, care a venit la DNA, în cursul
dimineþii, însoþit doar de avocatul
sãu, nu ºi de prinþesa Lia, transmite
corespondentul Mediafax. Înainte sã
intre în sediul DNA Braºov, prinþul
Paul a fost întrebat de jurnaliºti dacã
se simte bine, însã el nu a rãspuns, ci
a fãcut doar un gest prin care a trans-
mis cã nu prea bine. Reþinerea aces-
tuia a avut loc la scurt timp dupã ce
Curtea de Apel Braºov a decis plasa-
rea în arest la domiciliu a omului de
afaceri Remus Truicã ºi a avocatului
Robert Roºu, precum ºi controlul ju-
diciar pentru 60 de zile în cazul lui
Dan Andronic, Marius Marcovici ºi
Claudiu Mateescu.

Ministrul Adrian Curaj: În curând
o sã vedeþi un program
de ºtiinþã în ºcoli

Ministrul Educaþiei, Adrian Curaj,
a declarat, ieri, cã, în curând, va exis-
ta în ºcoli un program de ºtiinþã, care
însã nu îi va “încãrca pe elevi”, ci îi
va stimula. “Pentru mine este impor-
tantã ºtiinþa în ºcoli. De ani de zile am
vrut sã am un program, sã fiu parte a
unui program de ºtiinþã în ºcoli. ªtiin-
þa ºi creativitatea tinerilor este extra-
ordinarã, iar creativitatea aceasta tre-
buie stimulatã. În curând o sã vedeþi
un program de ºtiinþã în ºcoli, care nu
vine sã aducã încãrcare elevilor, ci sã
îi stimuleze ºi sã aducã deasupra tot
ce este mai frumos la noi. Avem un
potenþial fantastic de creativitate,
uneori nu punem în valoare în partea
antreprenorialã aceastã creativitate”,
a spus ministrul Educaþiei. Potrivit
acestuia, antreprenoriatul ºi ºtiinþa în
ºcoli vor putea sã ducã “la lucruri
bune pe termen mediu ºi lung”.

Legea care prevede înfiinþarea unei agen-
þii speciale pentru administrarea bunurilor
sechestrate a fost promulgatã, ieri, de pre-
ºedintele Klaus Iohannis. Camera Deputa-
þilor, for decizional, a adoptat legea la 11
noiembrie, aducând modificãri textului iniþi-
al. Astfel, Agenþia Naþionalã de Administra-
re a Bunurilor Sechestrate a devenit Agen-
þia Naþionalã de Administrare a Bunurilor
Indisponibilizate, aceasta fiind definitã ca
instituþie publicã de interes naþional cu per-
sonalitate juridicã, în subordinea Ministe-
rului Justiþiei.

Agenþia urmeazã sã fie condusã de un
director general, judecãtor, procuror sau per-
sonal de specialitate juridicã asimilat jude-
cãtorilor ºi procurorilor, numit prin ordin al
ministrului Justiþiei. Spre deosebire de for-
ma iniþialã a legii, care stipula cã, pentru a fi
numit director general al Agenþiei, persoa-
na respectivã trebuie “sã nu facã ºi sã nu fi
fãcut parte, în ultimii 5 ani, din niciun partid
politic, formaþiune sau alianþã politicã”, deputaþii
au decis modificarea articolului astfel încât direc-
torului general al Agenþiei trebuie doar “sã nu facã
parte din niciun partid politic, formaþiune sau alian-
þã politicã”.

În forma adoptatã de plenul Camerei Deputaþi-

Liberalii au votat, ieri, la Consiliul Naþional PNL,
criteriile de integritate care vor trebui sã fie res-
pectate de candidaþii la alegerile locale, parlamen-
tare ºi europarlamentare cu o majoritate covârºi-
toare, înregistrându-se un singur vot “împotrivã”
ºi o abþinere.

Cei peste 700 de participanþi la Consiliul Naþio-
nal al PNL au votat cu majoritate covârºitoare nu-
mirea lui Ilie Bolojan ca secretar general al partidu-
lui. Aceasta a fost deþinutã de la momentul fuziunii
pânã în prezent de cei doi secretari generali ai ve-
chilor partide PDL ºi PNL, Gheorghe Fluture, res-
pectiv Marian Petrache. În urma unificãrii acestei
funcþii atât Gheorghe Flutur, cât ºi Marian Petra-
che au devenit prim-vicepreºedinþi PNL. Liberalii
reuniþi la Consiliul Naþional au votat, de aseme-
nea, ºi preluarea preºedinþiei interimare a organi-
zaþiei PNL Bucureºti de Cãtãlin Predoiu, renunþân-
du-se astfel la conducerea bicefalã care fusese
asiguratã de Anca Boagiu ºi Teodor Atanasiu.

Ca parte a strategiei de accelerare a fuziunii in-
terne, participaþii la Consiliu au votat ºi hotãrârea
potrivit cãreia candidaþii înscriºi în cursa pentru
primãriile din teritoriu sã fie numiþi preºedinþi unici
ai organizaþiilor de partid respective. La Consiliul
Naþional a fost anunþatã ºi candidatura europarla-

Din fondurile europene alocate
României pentru exerciþiul 2007-2013
se vor pierde 9 miliarde de euro, însã
o parte din aceastã sumã ar putea fi
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lor, bunurile imobile intrate, prin confiscare, în pro-
prietatea privatã a statului pot fi transmise cu titlu
gratuit în domeniul privat al unitãþilor administra-
tiv-teritoriale, la cererea consiliului judeþean, res-
pectiv a Consiliului General al Municipiului Bucu-
reºti sau a consiliului local, dupã caz, prin hotãrâre

a Guvernului, iniþiatã de Ministerul Finanþe-
lor Publice la propunerea Agenþiei, pentru a
fi utilizate pentru obiective de naturã socia-
lã. De asemenea, acestea pot fi date în folo-
sinþã gratuitã asociaþiilor ºi fundaþiilor, pre-
cum ºi Academiei Române ºi academiilor de
ramurã înfiinþate în baza unei legi speciale,
prin hotãrâre a Guvernului, iniþiatã de Minis-
terul Finanþelor Publice la propunerea Agen-
þiei, pentru a fi utilizate pentru obiective de
naturã socialã, de interes public, sau în ra-
port cu obiectul lor de activitate, dupã caz.

În termen de 180 de zile de la data intrãrii
în vigoare a legii, Guvernul va trebui sã apro-
be prin HG regulamentul privind reutilizarea
socialã a imobilelor intrate, prin confiscare,
în proprietatea privatã a statului. În ceea ce
priveºte sumele rezultate din valorificarea
bunurilor mobile ºi imobile, dupã rãmânerea
definitivã a hotãrârii de confiscare se alocã,
pe baza bilanþului anual prezentat de Agen-
þie, astfel: 20% pentru Ministerul Educaþiei

ºi Cercetãrii; 20% pentru Ministerul Sãnãtãþii; 15%
pentru Ministerul Afacerilor Interne; 15% pentru
Ministerul Public; 15% pentru Ministerul Justiþiei;
15% pentru asociaþii ºi fundaþii cu obiect de acti-
vitate în domeniul social ºi pentru academii de ra-
murã înfiinþate în baza unei legi speciale.

PNL a votat criteriile
de integritate

mentarului PNL Cristian
Buºoi la Primãria Capitalei,
fãrã sã existe un vot în
aceastã privinþã.

Totodatã, liberalii au
votat ºi criteriile de inte-
gritate care vor trebui sã
fie respectate de candida-
þii la alegerile locale, parlamentare ºi europarlamen-
tare, înregistrându-se un singur vot “împotrivã” ºi
o abþinere. Criteriile vor trebui sã fie respectate de
candidaþii la alegerile locale, parlamentare ºi euro-
parlamentare ºi vizeazã lustraþia, traseismul, nepo-
tismul, contractele cu statul, falsul în declaraþii,
incompatibilitatea sau conflictul de interese, atitu-
dinile discriminatorii, datoriile la bugetul de stat,
plagiatul ºi problemele penale.

Astfel, potrivit “Decalogului” adoptat de libe-
ralii prezenþi la CN PNL, nu vor putea candida la
alegerile locale, parlamentare ºi europarlamentare
cei care intrã sub incidenþa lustraþiei (sã nu fi fost
membru sau colaborator al fostei securitãþi ºi sã
nu fi fost dovedit ofiþer acoperit, sã nu fi deþinut
funcþii retribuite în aparatul de conducere al Parti-
dului Comunist Român, la orice nivel), traseiºtii
(cei care ºi-au schimbat apartenenþa politicã astfel

încât sã fi candidat pentru al treilea partid politic,
altfel decât prin fuziuni), persoanele care ºi-au an-
gajat în funcþii, în cadrul instituþiilor publice pe
care le-a condus sau le conduce, soþul/soþia, rude
sau afini de gradul I, persoanele care au avut afa-
ceri cu instituþia pentru care candideazã sau cu
instituþii din subordinea acesteia, precum ºi cele
care au comis fals în declaraþia de avere sau intere-
se, dovedit prin decizie judecãtoreascã.

Interdicþii sunt ºi pentru liberalii care au datorii
la bugetul local, mai vechi de un an, cei care au
hotãrâri judecãtoreºti definitive pentru incompati-
bilitate ºi conflict de interese, care au manifestat
atitudini discriminatorii, prin declaraþii sau atitu-
dini rasiste, ºovine, xenofobe sau discriminatorii
constatate prin hotãrâri definitive, precum ºi cei
care au obþinut titluri ºi diplome prin plagiat, stabi-
lit prin decizie definitivã a instanþei.

recuperatã de beneficiari
pânã în martie 2016, a de-
clarat, vineri, preºedintele
Comisiei pentru afaceri ex-
terne de la Senat, Anca
Boagiu. “Sunt 9 miliarde de
euro necheltuiþi, banii care
au fost alocaþi României în
exerciþiul bugetar 2007-
2013 ºi care nu au fost chel-
tuiþi de guvernarea Ponta,
care ne anunþa prin dom-
nul Teodorovici ºi prin pre-
mier cum vom cheltui 80 –
90% ºi peste 100%. (...) Be-
neficiarii, dacã se vor miº-
ca în perioada urmãtoare,

au ºanse maxime sã mai recupereze
din aceastã sumã pentru cã doamna
ministru (Aura Rãducu, ministrul
Fondurilor Europene – n .r.) are câte-

va scheme care pot fi aplicate în si-
tuaþia în care administraþia publicã
centralã ºi localã se miºcã”, a decla-
rat Anca Boagiu pentru Mediafax.

Preºedintele Comisiei pentru afa-
ceri europene a mai spus cã perioa-
da de timp pânã când se mai pot face
eforturi pentru recuperarea banilor
europeni este martie 2016. La pro-
iectele mari de infrastructurã, dacã
sunt într-o fazã avansatã de execu-
þie, de peste 50%, dacã sunt fazate,
ar putea intra pe cheltuiala urmãto-
rului exerciþiu bugetar, 2014- 2020,
ceea ce însemnã cã România nu mai
trebuie sã dea banii europeni deja
cheltuiþi, a explicat Boagiu. În pri-
vinþa proiectelor mici, cu valori mai
mici de cinci milioane de euro, auto-
ritãþile locale ar putea cere finaliza-
rea proiectelor din bugetul local, a

mai spus Anca Boagiu.
“Mai este o soluþie, aceea de a de-

conta din fondurile europene proiec-
te executate din credite vechi, ceea
ce ar creºte gradul de absorbþie.
Atunci se elibereazã banii cheltuiþi
pe credit, deci îi pot folosi în conti-
nuare pe un alt proiect”, a mai spus
preºedintele Comisiei.

Gradul de absorbþie a fondurilor
europene pentru programul 2007-
2013 este de 60%, a anunþat joi mi-
nistrul fondurilor europene, Aura
Rãducu, ºi ºi-a exprimat speranþa ca
acesta sã ajungã la 70%, precizând
cã în februarie va avea o cifrã exac-
tã. Potrivit proiectului de buget pen-
tru anul 2016, Ministerul Fondurilor
Europene are cu 27,8% mai puþini
bani pentru anul viitor, respectiv 3,18
miliarde lei.
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MIRCEA CANÞÃR

Juriul de experþi, condus de britanicul
Steve Green, legitimat prin 30 de ani de
experienþã în culturã internaþionalã, care a
evaluat candidaturile depuse în competiþia
pentru dobândirea statului de Capitalã Cul-
turalã Europeanã în 2021, nu a reþinut ºi
Craiova pe “lista scurtã” a oraºelor prese-
lectate. Descumpãnitoarea veste a dat-o
ieri, însuºi Steve Green, în conferinþa de
presã de la Ministerul Culturii. Opþiunile
juriului s-au oprit la municipiile Cluj-Na-
poca, Timiºoara, Baia Mare ºi Bucureºti,
urmând ca selecþia finalã, din septembrie
2016, sã se opreascã asupra unui singur
oraº. Juriul, format din 10 experþi euro-
peni, va cuprinde câte 3 reprezentanþi ai
Parlamentului European, Comisiei Europe-

ne, Consiliului European ºi unul din partea
Comitetului Regiunilor. Anul acesta, ca un
fapt divers, conceptul de Capitalã Cultu-
ralã Europeanã împlineºte 30 de ani. Dacã
se poate pica la un examen, pentru care
te-ai pregãtit temeinic, deºi formularea pare
o contradicþie în termeni, atunci, într-o
asemenea posturã s-a aflat ºi municipiul
Craiova. Râvna cu care s-a muncit a fost
pe alocuri tulburãtoare. Chiar dacã nu s-a
resimþit, o baghetã inspiratã, de sorginte
anglo-saxonã, fiindcã într-o asemenea grilã
s-au emis judecãþile finale, pentru mulþi
dintre noi nefireºti. Sunã puþin bizar ca 3
mari oraºe din vestul ºi nordul þãrii sã în-
truneascã sufragiile unui juriu care lãsase
impresia de deplinã satisfacþie, în timpul

preselecþiei, la intervenþiile “la foc auto-
mat” ale membrilor delegaþiei municipiului
Craiova. Am susþinut acest demers dintr-
un început, dincolo de orice asimetrie în
pãreri cu decidenþii proiectului. N-a existat
o teribilã unitate de vederi ºi nici de voinþã
ºi acest detaliu s-a fãcut resimþit finalmen-
te. În schimb, dacã dezamãgirea poate fi
una fireascã, nu se pot trece cu vederea
anumite revirimente, realmente notabile, în
planuri adiacente conceptului de Capitalã
Culturalã Europeanã, Craiova având ºi sus-
þinerea reprezentanþilor administraþiilor
publice din reºedinþele judeþelor limitrofe.
“N-am câºtigat experienþã”, cum s-ar pu-
tea persifla un astfel de deznodãmânt, ne-
drept pentru truda depusã, ci ne-am con-

vins de relativismul “intransigentelor” cri-
terii. Vocaþia europeanã ºi implicit vocaþia
culturalã a unui mare municipiu nu se co-
mensureazã prin grosimea sau densitatea
unui dosar compus în acest sens. Dupã
cum ponderea ºomajului, sugerând un anu-
mit dinamism al vieþii economico-sociale,
are redus impact asupra efervescenþei sau
inhibãrii unei vieþi culturale distincte, de-
plin branºatã însã la ceea ce numim valori
europene. Este greu de spus, cum s-a fã-
cut departajarea de cãtre membrii juriului
european de experþi. N-ar fi exclus ca toc-
mai “evadarea” din particularitãþile zonei
geografice, încercând un mimetism detec-
tabil, în interpretarea examinatorilor, sã fi
fost depunctatã. E desigur o pãrere.

Doar patru oraºe, din cele 14 care ºi-au depus
dosarele de candidaturã, au intrat pe „lista scurtã” a
competiþiei Capitalã Culturalã Europeanã 2021,
dintre acestea urmând sã se aleagã, în toamna anului
viitor, oraºul câºtigãtor. Juriul de experþi, format
din 10 specialiºti în artã ºi culturã ai Comisiei
Europene ºi doi din România, au recomandat Minis-
terului Culturii sã nominalizeze în finalã municipii-
le Timiºoara, Baia Mare, Cluj-Napoca ºi Bucureºti.
Deºi Craiova nu a intrat pe lista scurtã, va continua
proiectele care faciliteazã accesul publicului la un
act de culturã de calitate, au precizat într-un comuni-
cat de presã reprezentanþii Asociaþiei „Craiova
Capitalã Culturalã Europeanã 2021”.
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Centrul de Culturã pentru Romi ºi
Asociaþia Partida Romilor „Pro-Eu-
ropa”  organizeazã astãzi, de la ora
16.00, la Casa de Culturã a Studenþi-
lor Craiova, Gala de Excelenþãpen-
tru Romi.În cadrul acestui eveniment
vor fi premiaþi elevii ºi studenþii din
etnie care au avut rezultate deosebite
la învãþãturã, la concursuri ºi olim-

Gala Excelenþei Romilor, la Craiova
piade, precum ºi la disciplinele voca-
þionale: muzicã, picturã, ceramicã etc.
La manifestare  vor fi prezenþi ºi romi
care au fost deportaþi din Transnis-
tria, în 1942. Premierea va fi urmatã
de un concert al formaþiei „Mahala
Rai Banda”, iar moderatori vot fi ac-
torii Zita Moldovan ºi Sorin Sandu.

CRISTI PÃTRU

„Cluj, Baia Mare, Timiºoara ºi
Bucureºti au intrat în etapa fi-
nalã pentru Capitala Europeanã
a Culturii 2021. Contrar strate-
giei de pânã acum a juriilor pen-
tru desemnarea finalistelor, anul
acesta au fost preferate oraºe
deja foarte dezvoltate din punct
de vedere economic. Felicitãri
câºtigãtorilor! Pentru noi aceas-
tã competiþie a însemnat schim-
barea imaginii  oraºului”,  a
postat, pe Facebook, la scurt
timp de la aflarea câºtigãtorilor,
primarul Craiovei, Lia Olguþa
Vasilescu. „Au fost ani în care
s-a muncit foarte mult pentru
transformarea oraºului în bine
ºi, indiferent de aceastã compe-
tiþie, Craiova trebuie sã continue
sã investeascã în reabilitarea clã-
dirilor monument, sã faciliteze
accesul publicului la un act de
culturã de calitate”, a precizat
primarul Craiovei.
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de 14de 14de 14de 14de 14

Evenimentul în cadrul cãruia
au fost anunþate numele celor
patru oraºe care merg mai depar-
te a avut loc ieri, la prânz, la se-

diul Bibliotecii Naþionale a Româ-
niei, în prezenþa ministrului Cul-
turii – Vlad Alexandrescu, a pre-
ºedintelui juriului de experþi care
evalueazã candidaturile oraºelor
– Steve Green, precum ºi a re-
prezentantului Comisiei Europe-
ne – Sylvain Pasqua. Steve Gre-
en a precizat cã ordinea anunþã-
rii oraºelor a fost aleatorie ºi a
îndemnat toate celelalte oraºe
care nu au reuºit sã meargã mai
departe sã-ºi continue totuºi pro-
iectele culturale pentru a nu dez-
amãgi miile de oameni care s-au
implicat în scrierea lor. Timiºoa-
ra, Baia Mare, Cluj-Napoca ºi
Bucureºti au fost selectate din-
tre 14 oraºe care ºi-au depus do-
sarele de candidaturã ºi au fost
acceptate, pe care s-au mai re-
gãsit Alba Iulia, Arad, Bacãu, Bra-
ºov, Brãila, Craiova, Iaºi, Sfântu
Gheorghe, Suceava, Târgu
Mureº.

Craiova continuãCraiova continuãCraiova continuãCraiova continuãCraiova continuã
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în culturãîn culturãîn culturãîn culturãîn culturã
„Mulþumim tuturor autoritãþi-

lor, presei, artiºtilor ºi societãþii
civile care s-au implicat în cam-
pania de pregãtire a dosarului nos-
tru. Am avut parte de o susþinere
puternicã din partea întregii re-

giuni. Nu ºtim care au fost minu-
surile. Din punctul nostru de ve-
dere, dosarul ºi prezentarea au fost
bune, am fost încrezãtori dupã ce
am susþinut interviul în faþa juriu-
lui. Aºteptãm raportul comisiei de
experþi care a evaluat dosarele ºi
care va fi dat publicitãþii la sfârºi-
tul lunii ianuarie”, a declarat Lu-
cian Dindiricã, preºedintele Aso-
ciaþiei „Craiova 2021”.

La rândul sãu, Vlad Drãgules-
cu, directorul artistic al progra-
mului „Craiova 2021”, este con-
vins cã dezvoltarea oraºului prin
culturã va continua. „Mulþumesc
colegilor mei ºi tuturor celor care
cred cã oraºul nostru poate arãta
mai mult! Felicitãri celor care s-
au implicat ºi ne-au fost alãturi în
acest demers, dar ºi celor care ne-
au criticat! În ultimii trei ani am
trãit ºi luptat împreunã pentru
Craiova de azi. Sunt bucuros sã
merg mai departe într-un oraº
care a înþeles cã doar prin culturã
se poate construi ºi salva!”.

LAURA MOÞÎRLICHE



4 / cuvântul libertãþii vineri, 11 decembrie 2015evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Judecãtorii Curþii de Apel Cra-
iova au respins, ieri, contestaþia
formulatã de agentul Marius Un-
gureanu, de la Penitenciarul de
Maximã Siguranþã Craiova împo-
triva hotãrârii prin care Tribunalul
Dolj i-a emis mandat de arestare
preventivã pe o perioadã de 30 de
zile pentru comiterea infracþiuni-
lor de luare de mitã ºi trafic de in-
fluenþã: „Respinge contestaþia ca
nefondatã Obligã contestatorul la
plata sumei de 70 lei cheltuieli
judiciare cãtre stat. Definitivã Pro-
nunþatã în camera de consiliu din
11.12.2015”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã, agentul Marius
Ungureanu, de la Penitenciarul de
Maximã Siguranþã Craiova, a fost
reþinut sâmbãtã, 5 decembrie a.c.,
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de luare de mitã rãmâne dupã gratiide luare de mitã rãmâne dupã gratiide luare de mitã rãmâne dupã gratiide luare de mitã rãmâne dupã gratiide luare de mitã rãmâne dupã gratii

Agentul Penitenciarului de Maximã Si-
guranþã Craiova care a fost arestat pre-
ventiv, în baza mandatului emis de Tri-
bunalul Dolj, pentru comiterea infracþi-
unilor de luare de mitã în formã conti-
nuatã (patru acte materiale) ºi trafic de
influenþã, rãmâne dupã gratii. Curtea de
Apel Craiova i-a respins, ieri, contestaþia
formulatã împotriva mãsurii arestãrii pre-
ventive, luatã faþã de el de instanþa de
fond, astfel cã va rãmâne cel puþin pânã
la expirarea celor 30 de zile în arestul
IPJ Dolj. Anchetatorii spun cã agentul, în

vârstã de 44 de ani, îºi fãcuse un obicei
din a profita de pe urma aparþinãtorilor
persoanelor arestate preventiv ºi încar-
cerate la PMS Craiova, în special din alte
judeþe, nu din Dolj, în cele aproximativ
6 sãptãmâni cât a fost supravegheat aces-
ta obþinând sumele de 1.300 lei ºi 100
euro, un permis de pescuit în valoare de
106 lei, alimente ºi bãuturi alcoolice pen-
tru a introduce ilegal medicamente în
unitatea de detenþie ºi pentru a-i plasa
pe cei interesaþi în camere curate, cu
colegi mai… cuminþi.

pentru sãvârºirea infracþiunilor de
luare de mitã în formã continuatã
(patru acte materiale) ºi trafic de
influenþã. Procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj au reþinut
în sarcina lui faptul cã în perioada
10.10.2015 – 4.12.2015, acþionând
în baza unei rezoluþii infracþionale
unice – patru acte materiale (în
datele de 10.10.2015, 11.10.2015,
23.10.2015 ºi 4.12.2015), Ungu-
reanu Marius – agent de peniten-
ciare – funcþionar public cu statut
special, a pretins ºi a primit de la o
denunþãtoare bani ºi alte foloase,
în legãturã cu îndeplinirea atribu-
þiunilor de serviciu în cadrul Peni-
tenciarului Craiova, unde era în-
carcerat soþul denunþãtoarei.

Este vorba despre un permis de
pescuit nominal, în valoare de 106

lei, valabil la una din bãlþile de pe
raza comunei Bîlteni, judeþul Gorj,
o sacoºã conþinând alimente ºi bã-
uturi alcoolice, pentru a-ºi încãlca
atribuþiunile de serviciu, prin intro-
ducerea în incinta Penitenciarului
Craiova a mai multor medicamen-
te (comprimate de Nurofen ºi Kla-
cid), pe care le-a înmânat soþului
denunþãtoarei, deºi acesta din urmã
nu avea reþetã medicalã; apoi a
cerut ºi primit 500 lei pentru a-i
asigura deþinutului condiþii mai
bune de detenþie, la ieºirea din ca-
rantinã, prin încarcerarea într-o
camerã de detenþie mai curatã, în
care se aflau deþinuþi fãrã proble-
me deosebite de disciplinã, respec-
tiv pentru a-i favoriza pe aparþinã-
torii lui cu ocazia vizitelor pentru
pachet, la care acesta avea dreptul

sãptãmânal; iar pe 4 decembrie, în
timpul unei convorbiri telefonice,
agentul a mai cerut 300 de lei pen-
tru asigurarea unor înlesniri cu
ocazia vizitelor pentru pachet ºi
condiþii mai bune de detenþie. În
cele din urmã, femeia, care este
soþia primarului comunei Bîlteni
(trimis în judecatã în stare de arest
preventiv de procurorii Parchetu-
lui de pe lângã Curtea de Apel Cra-
iova pentru infracþiuni de corup-
þie), s-a sãturat sã tot fie stoarsã
de bani ºi l-a denunþat pe agent. S-
a stabilit ulterior cã mai ceruse ºi
primise bani ºi de la alte persoane
pentru diverse favoruri. Ancheta-
torii mai spun cã, în intervalul de
aproximativ 6 sãptãmâni cât a fost

supravegheat, a reieºit cã agentul
îºi alegea aparþinãtorii persoanelor
încarcerate la secþia de arest pre-
ventiv (de preferat persoane din
alte judeþe decât judeþul Dolj, care
erau mai puþin susceptibile sã de-
nunþe faptele sale de corupþie),
persoane pe care le aborda în mod
direct, cu ocazia vizitelor pentru
pachet la Penitenciarul Craiova, iar
apoi le pretindea bani sau alte fo-
loase, profitând atât de funcþia sa
de autoritate publicã, cât ºi de si-
tuaþia dificilã în care se aflau res-
pectivele persoane.

Pe 5 decembrie, agentul Marius
Ungureanu a fost reþinut pe 24 de
ore, iar duminicã, 6 decembrie, a fost
arestat preventiv pentru 30 de zile.

Un incendiu de proporþii, izbuc-
nit ieri dupã-amiazã, în jurul orei
16.00, a pus în alertã pompierii, dar
ºi autoritãþile locale din Craiova.
Zece autospeciale ale Inspectora-
tului pentru Situaþii de Urgenþã
(ISU) Dolj – Detaºamentele 1 ºi 2
de Pompieri –, dar ºi ambulanþe
SMURD ºi echipaje de prim-aju-
tor au fost solicitate la incendiul
care a mistuit mai toate tarabele
comercianþilor de haine din Târgul
Municipal Zilnic din Craiova, situat

A luat foc Târgul!
Zeci de pompieri ai Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã

(ISU) Dolj s-a luptat ore bune, asearã, sã stingã incendiul de
proporþii care a izbucnit în Târgul Municipal Zilnic din Craiova,
situat pe strada Caracal. Aproape toate tarabele cu haine ºi încãlþã-
minte au fost mistuite de flãcãrile puternice, însã, din fericire, nu au
existat victime. Pagubele sunt considerabile ºi urmeazã sã fie
stabilite în perioada urmãtoare. Pompierii au precizat cã vor afla ºi
vor anunþa cauza incendiului abia dupã finalizarea cercetãrilor.

pe strada Caracal.
Reprezentanþii Inspectoratului

pentru Situaþii de Urgenþã (ISU)
Dolj au precizat cã incendiul a
afectat aproape toate standurile din
Târg, o micã parte fiind feritã de
flãcãri ºi cã nu se cunoaºte cauza,
deocamdatã. Toate halele în care
se vindeau haine ºi încãlþãminte
second hand au ars în flãcãri, pom-
pierii neputând face altceva decât
sã încerce limitarea extinderii fo-
cului la spaþiile comerciale din zonã.

La faþa locului au ajuns viceprima-
rul Craiovei, Dan Daºoveanu, ºi
ulterior, prefectul de Dolj, Nicolae
Sorin Rãducan, pentru a vedea cât
de gravã este situaþia. Din fericire,
flãcãrile nu s-au propagat ºi la clã-
dirile Registrului Auto Român
(RAR), din vecinãtate.  

„Situaþia nu este foarte gravã,
pentru cã forþele prezente au reu-
ºit sã limiteze pagubele produse.
Este important cã s-a intervenit
bine în zona RAR-ului ºi a fost
salvat, pentru cã exista posibilita-
tea ca flãcãrile sã se extindã la
hala de la RAR. Din primele in-
formaþii pe care le am, am înþeles
cã au fost fãcute verificãri, s-au
dat ºi amenzi, s-a stabilit ce trebu-
ie fãcut. Nu cred cã existã o auto-
rizaþie(de securitate la incendiu –
n.r.), însã asta vã vor spune cei de
la ISU”, a declarat prefectul de

Dolj Nicolae Sorin Rãducan.
Reprezentanþii ISU Dolj ne-au

confirmat faptul cã Târgul Muni-
cipal Zilnic din Craiova nu avea
autorizaþie de securitate la incen-
diu, dupã cum a reieºit în urma

controalelor demarate în tot jude-
þul dupã tragedia de la Clubul Co-
lectiv din Bucureºti, motiv pentru
care au fost amendaþi ºi li s-a pus
în vedere autoritãþilor sã demareze
procedurile de intrare în legalitate.
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Viaþa unui mare municipiu, fie el
ºi Craiova, ascunde multe meteh-
ne. Dupã cum la fel de obscure sunt
ºi temperamentele, dar mai ales ca-
racterele unor înalte feþe obºteºti,
fie locale, fie cu arie de vizibilitate
naþionalã. Experienþa tragicã prin
care am trecut cu toþii, atunci când
o tânãrã ºi-a pus capãt zilelor, a
dovedit, dacã mai era cazul, cât de
departe suntem de a ne comporta
cu minimã decenþã ºi raþiune, pen-
tru a nu provoca un rãu ºi mai mare.
Imediat dupã incident, psihiatrii cra-
ioveni au tras semnalul de alarmã ºi
au avertizat cã, din cauza mediati-
zãrii absurde ºi cu obstinaþie a ca-
zului, se va deschide cutia Pando-

Deschiderea oficialã a expozi-
þiei are loc astãzi, de la ora 9.00,
standurile putând fi vizitate pânã
la ora 17.00. Duminicã programul
este între orele 9.00-13.00. „Ma-
nifestarea columbofilã are menirea
continuãrii tradiþiei organizãrii ex-
poziþiilor columbofile la acest ni-
vel, începutã în anul 1990 sub egi-
da Federaþiei Columbofile Oltenia
ºi reluatã cu sprijinul Primãriei

Expoziþie de porumbei ºi gãini de rasã la Craiova
Cei mai frumoºi porumbei ºi gãini de rasã pot fi admiraþi la

acest sfârºit de sãptãmânã în cadrul expoziþiei Zilele Columbo-
filiei Olteneºti – ediþia a II-a. Evenimentul organizat de Asociaþia
Columbofilã a judeþului Dolj „Ioan Gelu Gãtejescu”, ce se
desfãºoarã pe parcursul a douã zile, astãzi ºi mâine, este
organizat în incinta Centrului Multifuncþional situat pe Aleea
Târgului nr. 26. Tot în aceste douã zile, în acelaºi loc, se desfã-
ºoarã ºi Expoziþia Judeþeanã – ediþia a XI-a a Asociaþiei Crescã-
torilor de Pãsãri ºi Porumbei de Agrement din Craiova din
Craiova „Fauna Bãniei”. În cadrul acestei manifestãri vor fi
expuºi 400 de porumbei de agrement ºi gãini de rasã.

Municipiului Craiova în anul 2015.
La aceastã manifestare vor parti-
cipa 450 de porumbei voiajori care
au obþinut rezultate de top naþio-
nal, provincial ºi judeþean în sezo-
nul columbofil 2015 aparþinând
crescãtorilor, membri ai asociaþii-
lor columbofile din judeþele Dolj,
Gorj, Mehedinþi, Vâlcea, Olt, Argeº
ºi Teleorman”, a precizat Florin
Gãtejescu, preºedintele Asociaþiei

Columbofile a judeþului Dolj “Ioan
Gelu Gãtejescu”.
Premierea va avea loc astãzi

În cadrul expoziþiei se va orga-
niza un stand de vânzare în sco-
puri caritabile a unor porumbei
donaþi de crescãtori de top din zona
Olteniei destinaþi ajutorãrii unui
copil care suferã de sindromul
Down, al cãrui tatã este columbo-
fil în cadrul Asociaþiei Columbofi-
le a judeþului Olt.

Federaþia Naþionalã a Crescã-
torilor de Porumbei din România
va premia cu trofee ºi medalii po-
rumbeii ºi crescãtorii aflaþi pe pri-
mele trei locuri în Campionatul
Provincial - Zona Oltenia 2015
(campionat 2015 ºi palmares
2014-2015). Asociaþia organiza-
toare va acorda diplome tuturor
porumbeilor ºi crescãtorilor par-
ticipanþi la expoziþie.

Premierea va avea loc as-
tãzi, 12 decembrie a.c., înce-
pând cu ora 17.00, la Restau-
rantul Europeca (sala parter)
situat în Craiova, strada Pietã-

þii nr. 9-11-13. Apoi, va avea
loc premierea anualã a Asocia-
þiei Columbofile a judeþului Dolj
“Ioan Gelu Gãtejescu”.

RADU ILICEANU

Când mentalul colectiv este prelucrat de „profesioniºti”!

Un incident nedorit, învãluit deUn incident nedorit, învãluit deUn incident nedorit, învãluit deUn incident nedorit, învãluit deUn incident nedorit, învãluit de
interese meschineinterese meschineinterese meschineinterese meschineinterese meschine

Au trecut câteva zile de la consumarea unui
eveniment nefericit, cel al sinuciderii unei tine-
re – Cristina Drodar, 14 ani – aflatã într-o casã
de plasament familial, „Amicii”. Reputaþi psihi-
atri din Craiova au anunþat, încã de la acea datã,
cã ne putem aºtepta la un efect de contagiune a
sinuciderii. Ceea ce s-a ºi confirmat, ulterior,
prin cazul lui Nicolae Cristea. Sã mai reamintim
cã, la Iaºi, în iunie 2013, un val de suicide a lovit
nu doar persoane tinere, dar ºi vârstnice ºi cu
pregãtire intelectualã înaltã. Alte 10 persoane
au fost salvate prin intervenþia doar a medici-
lor. În Franþa, compania Orange a cunoscut o

riei, efectul de serie intrându-ºi în
drepturi. Din nefericire, asta s-a ºi
întâmplat. O a doua sinucidere a
servit dreptul felul principal la os-
pãþul mediatic plin de ipocrizie de-
bordantã. Discuþiile despre rating-
uri sunt arhicunoscute de specia-
liºtii în domeniul mass-media ºi de
cei în psihologia colectivã. Þinta
este una singurã: sã smulgi cât mai
multe lacrimi! ªi este simplu sã
ajungi la acest deziderat, într-o so-
cietate în care manelizarea, subcul-
tura, trivialitatea, aroganþa gratuita,
violenþa de orice fel sunt note defi-
nitorii. Altfel spus, nu trebuie sã fi
geniu declarat ca sã provoci panicã
ºi emoþie fãþarnicã, prin titluri ca

„val de sinucideri în rândul tinerilor
aflaþi în plasament”, cum titra un
cotidian central.
Nu învãþãm nimic din istorie!

Nu dorim sã ne aplecãm mai
mult decât este cazul asupra temei
sinuciderii, ea însãºi plinã de va-
riabile ºi necunoscute pentru me-
dici ºi cercetãtori de profil. Încer-
cãm doar sã punctãm cã nu doar
în Craiova ºi nu numai în Româ-
nia astfel de cazuri regretabile sunt
prezente ºi vor mai fi întâlnite pe
tot mapamondul. Exemplele de mai
sus vin sã ofere un tablou al „nor-
malului”, dacã putem spune aºa,
pe acest segment clinic. Numai cã,
spre deosebire de alte þãri sau alte
colectivitãþi, noi suntem mai pãti-
maºi, mai iuþi în a da sentinþe, fãrã
sã punem o clipã în balanþã, dacã
nu cumva manipularea execrabilã,
dusã pânã la extrem cu o fãþãrni-
cie greu de digerat. ªi, spunem
fãþãrnicie, pentru cã formatorii de
opinie publicã, cum le place unor
colegi de branºã sã se auto-stime-
ze, au habar de efectele distrugã-
toare ale mediatizãrii fãrã o umbrã
de decenþã a cazurilor de suicid.
Controlul în deplinã desfãºura-
re, cei de sus dau directive!

ªi ca sã rãmânem în acelaºi

cadru de abordare a problemati-
cii sã mai punctãm cã, în timp
ce echipa de control de la Minis-
terul Muncii, Familiei, Protecþiei
Sociale ºi Persoanelor Vârstnice
îºi fãcea treaba la Direcþia Gene-
ralã de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului Dolj, un secretar
de stat de resort gãsea de cuviin-
þã sã formuleze concluzii asupra
incidentelor. Sunã cumva a co-
mandã politicã? Nu ar fi de mi-
rare, pentru cã se pot schimba
ele guverne, conduceri de parti-
de cu aproape 40% încrederea
electoratului, darãmite un direc-
tor de instituþie judeþeanã! Mai
punem ºi dorinþa unora de plãti
anumite poliþe, jinduind dupã
funcþii sau interese alimentate de
la banul public. Oricum, majori-
tatea abordãrilor faþã de proble-
matica tot mai gravã a tinerilor din
centrele de plasament s-a fãcut ºi
se face de mass-media într-un
mod nu prea obiectiv, fãrã con-
sultarea specialiºtilor din aceastã
materie ºi fãrã a avea o minimã
culturã a bunului-simþ, dacã tot ne
punem cenuºã în cap de dragul
celor trecuþi la eternitate.
Sã vezi ºi sã nu crezi

Investiþiile fãcute de DGASPC
Dolj, prin sprijinul Consiliului Ju-

deþean Dolj, sunt vizibile pentru
oricine este de bunã-credinþã.
Dotarea tehnico-materialã a spa-
þiilor ce compun o astfel de struc-
turã socialã necesarã este satis-
fãcãtoare, dacã nu chiar cu mult
peste aºteptãri. Dar sã fim oneºti
pânã la capãt. Se pot face multe
ºi, poate, mai bine. Însã, sã nu
uitãm un lucru: aºa cum este so-
cietatea, aºa este ºi microclima-
tul în care ne desfãºurãm activi-
tatea. Nu vorbeºte nimeni de
comportamentele deplasate ale
unor tineri din centrele de plasa-
ment, ca sã nu spunem lucruri
mai grave. Ne mirãm când ve-
dem violenþa ºi promiscuitatea în
rândul copiilor ce au acasã fami-
lii care pânã la urmã sunt respon-
sabile de degradarea moralã a
odraslelor. Un mic amãnunt: de-
cizia de retragere a atestatului de
asistent maternal profesionist, în
cazul primei sinucideri, a fost
semnatã ºi de Gheorghe Barbã-
rasã, secretarul CJ Dolj, acesta
considerându-se, probabil, o
competenþã... în materie. Dar în
ce nu e competent domnia sa!?
Cultivã, deocamdatã, o tãcere
enigmaticã, fiind totdeauna în
opinia sa vinovaþi sunt alþii. ªi
numai alþii.

VALENTIN CEAUªESCU

ratã a sinuciderilor dramaticã: între 2008-2009
ºi-au luat zilele 35 de angajaþi, în 2013 au fost 13
sinucideri. Efectul Werther sau suicidul mime-
tic pare sã fie mecanismul prin care noi, craio-
venii, înþelegem sã micºorãm efectele. La polul
opus avem opþiunea efectului Papageno, în care
relatãrile din presã despre mecanisme eficien-
te de a face faþã pot avea un efect protector. Cei
mai mulþi dintre noi, buni la dat sentinþe înainte
de judecatã, am luat ce-a fost facil, a doua abor-
dare: o mediatizare intensã, atac la persoanã,
astfel încât sinuciderea avea sã ajungã un act
obiºnuit, chiar o legitimare a morþii.
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CEZ România: 10 ani de activitateCEZ România: 10 ani de activitateCEZ România: 10 ani de activitateCEZ România: 10 ani de activitateCEZ România: 10 ani de activitate
ºi un sediu nou la Craiovaºi un sediu nou la Craiovaºi un sediu nou la Craiovaºi un sediu nou la Craiovaºi un sediu nou la Craiova

Doru Ursu, director Direcþie Comandã Operaþionalã: „Acest
spaþiu va deveni peste douã zile camera de comandã pentru dispe-
cerul energetic de distribuþie pentru reþeaua de înaltã tensiune 110kv
din aria de acoperire a distribuitorului CEZ pentru patru judeþe: Dolj,
Olt, Gorj ºi Teleorman. În aceastã camerã sunt colegii noºtri care s-
au instruit ºi pregãtit ºi îºi vor desfãºura activitate în ture, fiecare de
opt ore ºi vor asigura continuitatea de comandã operaþionalã. Co-
manda operaþionalã este activitatea de supraveghere a instalaþiilor
noastre din cadrul acestui dispecerat ºi se realizeazã prin interme-
diul unei comande de la distanþã, numit SCADA ºi prin intermediul
personalului operaþional, acolo unde staþiile de transformare, nodu-
rile reþelei de înaltã tensiune nu fac parte din SCADSA”.

Dan  ªerban, Director Servicii Clienþi: „Centrul de relaþii cu
clienþii de la noul sediul este cel mai mare la nivel de CEZ, din punc-
tul de vedere al numãrului de clienþi pe care-i deserveºte. Amplasa-
mentul este unul modern, la standarde europene. Avem sistem de
monitorizare a traficului de clienþi, care faciliteazã fluidizarea clien-
þilor, adicã, asigurã un timp de aºteptare ºi transmite fiecare client
cãtre personalul cel mai bine pregãtit care poate face faþã cerinþelor.
Avem sistemul de încasat al numeralului pentru clienþii care vor sã
achite facturile în centrul de relaþii cu clienþii ºi, cel mai important,
avem resursa umanã. Discutãm de 23 de consilieri, front-office,
pentru toate solicitãrile, iar pentru trafic mai mare putem sã supli-
mentãm cu alþi patru consilieri, back-office”.

Anul acesta CEZ România sãrbã-
toreºte 10 ani de activitate în Ro-
mânia, 10 ani cu provocãri, 10 ani
de prietenie ºi bunã colaborare cu
comunitatea localã.  Pentru craio-
veni, pentru clienþi, compania CEZ
a tãiat, ieri, panglica inauguralã la
noul sediu CEZ din Craiova, situat
pe Calea Severinului nr 97. La eve-

niment au fost prezenþi reprezen-
tanþi ai managementului Grupului
CEZ în România, precum ºi repre-
zentanþi ai autoritãþilor publice lo-
cale ºi centrale.  Cu aceastã ocazie,
a fost  prezentatã staþia de alimen-
tare a maºinilor electrice cu care va
fi dotat noul sediu, iar în premierã
s-a fãcut ºi un test driver.

Martin Zmelik, managerul de
þarã pentru Grupul CEZ România,
a onorat ieri audienþa cu prezenþa
sa subliniind ideea cã aceastã in-
vestiþie va servi nu numai angaja-
þilor, ci tuturor colaboratorilor
acestei mari companii. „Este un
moment foarte important ceea ce
se întâmplã astãzi (n.r. ieri), pen-
tru cã vorbim de 10 ani de activi-
tate în România ºi deschidem o
clãdire atât de frumoasã în Craio-
va, o clãdire care va servi nu nu-
mai angajaþilor noºtri, dar ºi clien-
þilor noºtri, adicã, tuturor celor cu
care noi lucrãm. ªi este ceva pe
deplin meritat, nu doar ca urmare
a eforturilor, ci ºi a relaþiilor pe care
noi le avem cu aceºtia. Þin neapã-
rat sã mulþumesc autoritãþilor lo-
cale ºi judeþene pentru tot sprijinul
pe care ni l-a acordat. Mulþumesc
colegilor de la investiþii ºi tuturor
celor care au contribuit sã avem
aceastã clãdire frumoasã. ªi desi-
gur, cã nu doar serviciile noastre,
ci ºi activitãþile noastre vor fi cu
mult mai performante”.
„Grupul CEZ are douã prioritãþi
extrem de importante : clienþii
ºi oamenii”

Prezentã, la aceastã inaugurare
aniversarã, Mariana Vornicu, di-
rectorul de operaþiuni la nivelul
Grupului CEZ, a precizat cã acest
eveniment este unul foarte impor-
tant atât pentru salariaþi, cât ºi pen-
tru clienþi. „Grupul CEZ are douã
prioritãþi extrem de importante:
clienþii ºi oamenii. ªi aceastã clã-
dire a fost fãcutã sã rezolve prio-
ritãþile noastre. A fost un proiect
care a funcþionat deosebit de bine.
ªi îi felicit pe cei care s-au ocupat
de acest proiect ºi le mulþumesc
oficialitãþilor locale care ne-au aju-
tat foarte mult. Va fi o plãcere sã
vin la Craiova, sã vãd colegii lu-
crând în spaþii noi, sã vãd clienþii
bucurându-se de spaþii moderne,
de toate facilitãþile ºi toatã experti-
za noastrã. Acesta este cadoul nos-
tru de Moº Crãciun pentru clienþii
din Craiova ºi pentru salariaþii
noºtri din Craiova”.
„Nu de puþine ori mã confrunt
cu astfel de probleme în judeþ”

Prefectul judeþului Dolj, Nico-
lae Sorin Rãducan, s-a simþit ono-
rat sã participe la acest eveniment,
care marcheazã un nou început
pentru oraº ºi pentru judeþul nos-
tru. „Sunt onorat sã particip astãzi
(n.r. ieri) la evenimentul dumnea-
voastrã, care este un eveniment

important pentru oraºul ºi judeþul
nostru. Vã felicit cã aþi  ales Cra-
iova, cã aþi ales aceastã zonã pen-
tru construirea unui astfel de ob-
iectiv modern, înseamnã cã aveþi
încredere. Aºtept cu plãcere sã
particip ºi la alte evenimente, cu
ar fi dotarea cu echipamente în
judeþ, eu fiind ºi preºedintele Co-
mitetului pentru Situaþii de Urgen-
þã Dolj ºi nu de puþine ori mã con-
frunt cu probleme din acest seg-
ment în judeþ.  ªtiu cã aveþi ºi alte
surprize pentru noi. Începând de
astãzi (n.r. – ieri) vom avea o sta-
þie de alimentare pentru maºinile
electrice ºi acesta este un lucru
bun ºi încurajator pentru popula-
þie sã-ºi achiziþioneze astfel de au-
toturisme ºi observ acolo douã
autoturisme, ceea ce înseamnã cã
vã dotaþi cu astfel de maºini elec-
trice, ceea ce este un lucru foarte
bun. Astfel vor fi încurajaþi sã-ºi
achiziþioneze astfel  de autoturis-
me ecologice ºi craiovenii. Vã do-
resc multe  realizãri, ºi sper cã
acest nou sediu sã fie cu noroc!”.
Un etalon pentru celelalte
instituþii

Administraþia judeþeanã a fost
reprezentatã de Cristinel Iovan, vi-
cepreºedintele CJ Dolj, care a vor-
bit despre proiectele comune cu
CEZ România ºi a apreciat dialogul
cu reprezentanþii acestei companii,
care se aflã într-un top al firmelor
pe un onorant loc I, în judeþul Dolj.
„Mã gândeam în timp ce veneam
spre acest eveniment, cã aceastã
colaborare între Consiliul Judeþean
Dolj ºi CEZ România reprezintã tot
un model de bunã practicã. Trebu-
ie sã spune, cã de fiecare datã, când

am avut nevoie, ne-am întâlnit ºi
am încercat sã gãsim soluþii pentru
comunitate ºi pentru oameni. Vã
felicit cã aþi reuºit sã daþi comuni-
tãþii o clãdire modernã, care va re-
prezenta un etalon pentru celelalte
instituþii. CEZ-ul este una dintre
principalele firme din judeþ, cifra de
afaceri vã plaseazã pe primul loc,
ceea ce înseamnã cã dumneavoas-
trã sunteþi un investitor puternic în
aceastã zonã, iar oamenii vã per-
cep ca fãcând parte din comunita-
tea noastrã...”.
Staþii electrice în parcarea
subteranã

Viceprimarul municipiului Cra-
iova, Mihai Genoiu, a fost repre-
zentantul administraþiei publice lo-
cale. Primãria municipiului Craio-
va venind în sprijinul investitorul
CEZ România cu toate autorizaþii-
le ºi avizele necesare începerii con-
strucþiei. „ªtim acest proiect de
acum doi ani, de când era pe hâr-
tie ºi doamna directoare ni l-a arã-
tat. Am lucrat împreunã prin toate
fazele. Colaborarea dintre CEZ ºi
Primãrie este un deosebitã. Împre-
unã realizãm lucruri deosebite.
Aceste staþii de unde se încarcã
autoturismele încep sã aparã, atât
pe la Calea Bucureºti, cât ºi în par-
carea subteranã. Discutãm cu
domnul directorul Dobrescu cum
sã facem  ca aceste staþii sã fie cât
mai funcþionale. Ne intereseazã sã
nu pierdem timpul, sã fim la pas
cu Europa, în materie de nou, iar
CEZ este departe din acest punct
de vedere. Vã felicitãm pentru
acest sediu, îl felicitãm ºi pe con-
structor pentru ritmul în care  a
lucrat ºi pentru calitatea lucrãrilor”.
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Astfel, în situaþia, existentã la
Bucureºti, în care au obþinut punc-
tajul minim de promovare un nu-
mãr mai mare de candidaþi decât
cel al locurilor/posturilor existen-
te, candidaþii sunt repartizaþi prin
organizarea unui nou concurs.
Reprezentanþii Ministerului Sãnã-
tãþii au subliniat cã singura moda-
litate legalã în care locurile/postu-
rile rãmase neocupate pot fi ocu-
pate este aceea a Ordonanþei nr.
18 din 2009 care prevede cã: “Prin
excepþie de la prevederile art. 16
ºi 18, în cazul în care la finele re-
partiþiei candidaþilor promovaþi la
concursul de rezidenþiat rãmân lo-

Peste 300 de elevi din Liceul
„Traian Vuia” sunt conectaþi la un
sistem informatic integrat, în ca-
drul unui proiect transfrontalier
România – Bulgaria, destinat pre-
gãtirii ecologice a tinerilor, la fel
ca ºi colegii lor din celelalte insti-

Cum am intrat deja în febra
sãrbãtorilor de iarnã, Inspecto-
ratul ªcolar Judeþean Dolj, prin
Catedra de Limba francezã, or-
ganizeazã un Festival-concurs,
cu tema „Noel – dans le monde
francophone!”, destinat tuturor
elevilor din clasele I-VIII. «Se
doreºte o cunoaºtere a obiceiu-
rilor ºi tradiþiilor de Crãciun din
lumea francofonã, fiind promo-
vate dialogul intercultural ºi dez-
voltarea capacitãþilor de exprima-
re în limba francezã.

Manifestãrile vor avea loc în
perioada 14-16 decembrie, în douã
locuri: la Colegiul Tehnic Energe-
tic Craiova (pentru interpretare

Ministerul Sãnãtãþii ar putea organizaMinisterul Sãnãtãþii ar putea organizaMinisterul Sãnãtãþii ar putea organizaMinisterul Sãnãtãþii ar putea organizaMinisterul Sãnãtãþii ar putea organiza
o sesiune extraordinarã a Rezidenþiatuluio sesiune extraordinarã a Rezidenþiatuluio sesiune extraordinarã a Rezidenþiatuluio sesiune extraordinarã a Rezidenþiatuluio sesiune extraordinarã a Rezidenþiatului

Reprezentanþii Ministerului Sã-
nãtãþii s-au întâlnit, joi, cu un
grup de absolvenþi ai facultãþilor
de Medicinã care au obþinut punc-
taj de promovare ºi nu au putut
alege loc/post datoritã epuizãrii
acestora. Aceºtia au solicitat su-

curi/posturi de rezident neocupa-
te, Ministerul Sãnãtãþii poate orga-
niza, pentru ocuparea acestora, o
sesiune extraordinarã de concurs
de rezidenþiat în primul semestru
al anului urmãtor”.
153 de candidaþi care au obþinut
un punctaj minim de promovare
nu au putut alege loc/post

În Metodologia concursului de
rezidenþiat din 15 noiembrie 2015
aprobatã prin Ordinul Comun MS
ºi  MECª nr. 1195/5414/2015 s-a
prevãzut cã: „Locurile ºi posturi-
le rãmase neocupate în urma fi-
nalizãrii alegerilor nu se vor putea

redistribui altor candidaþi declaraþi
promovaþi în alte centre universi-
tare, acestea urmând a fi ocupate
numai printr-un alt concurs de re-
zidenþiat”. Oficialii MS au arãtat
cã o suplimentare de locuri la Bu-
cureºti nu se încadreazã în pre-
vederile legale ºi va atrage o de-
pãºire a cifrei de ºcolarizare apro-
batã prin HG nr. 211/2015. De
asemenea, o redistribuire fãrã con-
curs ar constitui o mãsurã discri-
minatorie faþã de cei care au pro-
movat acest examenul de reziden-
þiat organizat în data de 15 noiem-
brie 2015 în centrele universitare
medicale din þarã.

Din datele Ministerului Sãnãtã-
þii rezultã cã un numãr de 153 can-
didaþi care au obþinut un punctaj
minim de promovare nu au putut
alege loc/post întrucât acestea au
fost ocupate.

Ministerul Sãnãtãþii a crescut
anual numãrul de locuri/posturi
scoase la concursul de reziden-
þiat, în 2015 fiind scoase la con-
curs 4.000 de locuri/posturi.

RADU ILICEANU

plimentarea numãrului de locuri.
Reprezentanþi Ministerului Sãnã-
tãþii au subliniat cã repartiþia
candidaþilor se face cu respecta-
rea Ordonanþei Guvernului nr.18
din 2009, privind organizarea ºi
funcþionarea rezidenþiatului.
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Sãrbãtori de iarnã celebrateSãrbãtori de iarnã celebrateSãrbãtori de iarnã celebrateSãrbãtori de iarnã celebrateSãrbãtori de iarnã celebrate
în francezã, la Craiovaîn francezã, la Craiovaîn francezã, la Craiovaîn francezã, la Craiovaîn francezã, la Craiova

Elevii din clasele I-VIII vor participa, în perioada 14-16
decembrie, la un Festival-concurs destinat sãrbãtorilor de

iarnã, susþinut de Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, cu trei
secþiuni distincte. Este vorba despre o manifestare dedicatã

francofoniei, cu douã locuri de desfãºurare a acþiunii.

vocale ºi schetch – 14-16 decem-
brie), ºi la Biblioteca Francezã
„Omnia” (vernisajul expoziþiei de
creaþie plasticã – 15-16 decem-
brie). Al treilea segment este re-
prezentat de o sesiune de creaþie
literarã – „Raconte moi Noel fran-
cophone”, unde pot fi prezentate
texte narative sau poezie.

Juriul care va examina lucrã-
rile va fi compus din profesori
provenind atât din mediul univer-
sitar, cât ºi din cel preuniversi-
tar», a declarat prof. Adriana
Sãlceanu, inspector de Limba
francezã, în cadrul Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Elevii de la Liceul „Traian Vuia”
învaþã ecologia prin metode moderne

Ieri, Liceul „Traian Vuia” a fost
gazda unui eveniment important –
inaugurarea unui centru IT, cu
finanþare europeanã, în cadrul
proiectului „ECO – Educaþie
pentru mediu sãnãtos”, la care au
participat ºapte instituþii: Asocia-
þia „Dominou” Craiova, „Euroin-
tegra NGO – Bulgaria”, Liceul
„Traian Vuia” Craiova, Liceul
Tehnologic„Horia Vintilã”
Segarcea, ªcoala Gimnazialã din
Ciocãneºti (judeþul Cãlãraºi),
Association for Animal Rights
Protection din municipul Ruse
(Bulgaria) ºi Primãria oraºului
Silistra (Bulgaria). Elevii instituþiei
de învãþãmânt preuniversitar au la
dispoziþie 25 de calculatoare de
ultimã generaþie ºi un mobilier
adecvat, astfel încât sã fie
acoperite toate cerinþele unui
învãþãmânt modern.

tuþii de învãþãmânt partenere. „Este
încã un succes pentru noi, învãþã-
mântul din Dolj”, a precizat prof.
Ani Drãghici, inspector pentru
programe comunitate ºi integrare
europeanã, în cadrul Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj. La rân-
dul sãu, prof. Mihai Harosa, di-
rector al Liceului „Traian Vuia”, a
spus cã este mândru de rezultatele
obþinute, „cu atât mai mult cu cât
am participat la cel de-al doilea pro-

gram de dezvoltare
europeanã, iar efecte-
le sunt vizibile”.

Discuþii libere de-
spre ecologie

Ieri , inaugurarea a
fost fãcutã de prof.
Lavinia Elena Cra-
ioveanu, inspector
general al Inspectora-
tului ªcolar Judeþean
Dolj. „Sunt bucuroa-
sã sã mã aflu în
aceastã instituþie de
învãþãmânt preuni-

versitar. ªtiu cã este vorba despre
un proiect în valoare de 57.000 de
euro, sunt 25 de calculatoare noi,
puse la dispoziþia elevilor, pe care
pot învãþa, conform proiectului,
despre ecologie, prin cele 12 lecþii
prinse în program ºi chiar aº dori
sã vãd percepþia tinerilor”, a spus
Lavinia Craioveanu. S-a deschis
foarte uºor dialogul, copiii fiind
foarte deschiºi unei discuþii dezin-
hibate, unul dintre ei, Simion Cã-
tãlin,  fiind cel care a spart ghea-
þa. „Mã bucur cã am fãcut parte
din acest proiect. Am fost împre-
unã cu alþi colegi de-ai mei ºi într-
o excursie la Constanþa, unde am
vizitat locuri de care doar auzisem.
Am învãþat foarte multe despre
ceea ce înseamnã ecologia ºi ne
dãm seama cã nu mai trebuie sã
fie o poluare foarte mare, sã fie
reciclate deºeurile ºi sã nu se mai
taie pãdurile”, a spus cu cuvintele
lui ºi aºa cum a perceput metoda
educaþionalã din care face parte.

CRISTI PÃTRU
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Implementarea proiectelor euro-
pene ºi, în egalã mãsurã, disemi-
narea lor, constituie principala pre-
ocupare a instituþiilor ce beneficia-
zã de finanþãri din fonduri europe-
ne prin diverse tipuri de proiecte.
Prof. Sorin Bîrsan, coordonatorul
de proiect a precizat cã în ultimul
deceniu Liceul “Charles Laugier”
din Craiova, a beneficiat de finan-
þãri atât prin programul Comenius,
cât ºi, începând cu anul 2014, prin
programul Erasmus+, finanþãri
care au permis ca un numãr de
aproximativ 200 de elevi ºi profe-
sori sã participe la diverse mobili-
tãþi în state ale U.E. sau state aso-
ciate. „Scopul unor astfel de pro-
iecte este pe lângã angrenarea ºco-
lilor participante într-un demers
didactic colectiv ºi acela de a adu-
ce lângã ºcoalã diverºi actori lo-
cali. Procesul de globalizare a în-
ceput sã cuprindã întreaga Euro-
pã ºi fiecare stat s-a vãzut pus în
faþa provocãrii de a-ºi apãra isto-
ria, tradiþiile, sistemele politice sau
economice”, a subliniat coordona-
torul proiectului.
Proiectul se bazeazã pe trei
piloni

Alãturi de ºcoli din Franþa, An-
glia, Germania, Italia, Polonia,
Portugalia ºi Turcia elevii liceului
s-au implicat în implementarea pro-
iectului « 1914-2014 Il y a 100
ans, la Grande Guerre: regards

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

100 de ani de la Primul Rãzboi Mondial

Liceul „Charles Laugier”,Liceul „Charles Laugier”,Liceul „Charles Laugier”,Liceul „Charles Laugier”,Liceul „Charles Laugier”,
implicat într-un proiect europeanimplicat într-un proiect europeanimplicat într-un proiect europeanimplicat într-un proiect europeanimplicat într-un proiect european

Integrarea României în Uniunea Europeanã
a deschis noi oportunitãþi de dezvoltare re-
gionalã ºi naþionalã. În acest proces de inte-
grare, un rol important îl joacã fondurile eu-
ropene alocate României, informarea corectã
a publicului larg, a publicului specializat ºi a
potenþialilor beneficiari putând conduce la
creºterea capacitãþii de absorbþie prin încura-
jarea dezvoltãrii de proiecte relevante, ofe-
rind o ºansã potenþialilor beneficiari sã elabo-
reze din timp proiecte viabile, conþinând date
complete ºi corecte, care sã poatã fi selecta-
te ºi apoi implementate.

croisés d’élèves en l’Europe ». Fi-
nanþat de cãtre U.E. prin progra-
mul Erasmus +, Axa Ka2, proiec-
tul are ca scop sã aducã în atenþia
elevilor din cele opt þãri implicate
faptele petrecute în ultimul secol,
cei 100 de ani fiind marcaþi ºi de
cele douã rãzboaie mondiale. Im-
plementarea proiectului în perioa-
da 2014 – 2017 va permite elevi-
lor ºi profesorilor ºcolii sã come-
moreze 100 ani de la primul rãzboi
mondial. De asemenea proiectul
permite abordarea într-un context
european unui subiect considerat
de cele mai multe ori tabu : rãzbo-
iul. Proiectul se bazeazã pe trei pi-
loni : primul îl constituie mobilitã-
þile elevilor ºi profesorilor în fie-
care ºcoalã partenerã, cel de-al doi-
lea constã în construirea în perioada
implementãrii a unei istorii com-
parate a tuturor þãrilor implicate în
perioada marelui rãzboi, iar cel de-
al treilea îl constituie realizarea unei
fresce în cadrul fiecãrei ºcoli.  «În-
tãrirea spiritului european, deprin-
derea lucrului într-o echipã mul-
tinaþionalã, aprofundarea cunoºtin-
þelor de istorie, limbi moderne, dar
ºi informaticã, sunt obiective urmã-
rite pe perioada derulãrii proiectu-
lui», a mai spus prof. Sorin Bîrsan.
S-au organizat expoziþii cu
obiecte ºi însemne militare

Cum unul dintre obiectivele pro-
iectului este lucrul în echipã, în

perioada scursã deja de la aproba-
rea proiectului au fost organizate
reuniuni internaþionale la partene-
rii din Italia (martie 2015), Polonia
(mai 2015) ºi Franþa (noiembrie
2015). „Fiecare reuniune a avut
câte o temã de lucru : în Italia s-a
fãcut o prezentare a modului în
care media din fiecare þarã a anun-
þat declanºarea primului rãzboi
mondial, dar ºi modul în fiecare
þarã s-a implicat în evenimentele
militare. Subiectul reuniunii din
Polonia a fost prezentarea evolu-
þiei uniformelor militare în ultimul
secol. Cu aceastã ocazie s-au or-
ganizat expoziþii cu obiecte ºi în-
semne militare, dar ºi fotografii ºi
documente ce prezintã uniformele
militare. Cea de-a treia reuniune a
fost organizatã într-o perioadã pli-
nã de semnificaþii istorice, data de
11 noiembrie reprezentând ziua în

care Franþa a decretat înche-
ierea primului rãzboi mon-
dial”, a subliniat coordonato-
rul de proiect.

Cu aceasta ocazie delega-
þiile þãrilor partenere au parti-
cipat alãturi de veterani de rãz-
boi, reprezentanþi ai diverse-
lor arme, reprezentanþi ai co-
munitãþii locale la defilarea or-
ganizatã în portul Antibes. Au
fost organizate ateliere de pic-
turã, gravurã, ceramicã pen-
tru a prezenta propria viziune
a participanþilor asupra rãzbo-
iului. De asemenea fiecare
partener în proiect a prezen-
tat poze cu ºcoala, oraºul ºi
regiunea de unde a provenit
de la începutul secolului al
XX-lea.

Cu ocazia fiecãrei reuniuni
au fost organizate de aseme-

nea vizite la site-uri istorice, mu-
zee, întâlniri cu reprezentanþi ai co-
munitãþii locale, discuþii cu cadrele

didactice ºi personalul administra-
tiv, dar ºi cu familiile care au gãz-
duit elevii participanþi la reuniuni.
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Ionuþ Virgil ªerban, decanul Facultãþii de ªtiinþe Sociale a
Universitãþii din Craiova: „A face voluntariat este un lucru extra-
ordinar ºi toþi tinerii care sunt prezenþi aici sunt câºtigãtori. Doamna
profesor Andreea Niþã, colega noastrã, este un adevãrat ambasador
al voluntariatului ºi meritã toate felicitãrile ºi aprecierea noastrã”.

Directorul Colegiului Naþional „Fraþii Buzeºti”, Zamfiricã
Petrescu: „Constat cã suntem pe drumul cel bun atât timp cât avem
atâþia tineri care sunt dornici sã facã voluntariat. În anul 2004 am
gãsit cu greu câþiva copii care sã m-au ajutat atunci sã vopsim gar-
dul unui orfelinat, dar, privind acum în salã, voluntarii sunt mult mai
mulþi. Îi felicit pe toþi elevii, indiferent de la ce ºcoalã provin, ºi pe
toþi studenþii voluntari. Diplomele sunt ale lor, ale tuturor, pentru cã
fac un lucru extraordinar”.

 Lucia Croitoru, directorul Liceului de Artã „Marin Sorescu”:
„Dacã vã place cum aratã Centrul Vechi al Craiovei trebuie sã ºtiþi
cã este ºi munca elevilor noºtri. Au pictat cutiile de electricitate ºi
jardinierele, o acþiune de voluntariat frumoasã cu care ne mândrim.
Îi felicit pe toþi voluntarii care sunt aici în salã fiindcã voluntariatul
este un lucru deosebit de frumos”.

Ligia Stãnescu, medicul-ºef al Clinicii de Pediatrie a
Spitalului „Filantropia” din Craiova: „Am fost deosebit de
impresionatã sã vãd cã existã atât de mulþi tineri, cu un suflet aºa
de curat, care au fost dornici sã dedice din timpul lor copiilor
internaþi în saloanele noastre. Le mulþumesc tuturor pentru gestul
pe care l-au fãcut”.

Prima Galã a Voluntariatului Doljean
a fost gãzduitã, miercuri seara, de Fi-
larmonica „Oltenia”. Sala de concerte
a fost arhiplinã de tineri, elevi, studenþi
ºi profesori, organizatorii propunându-
ºi sã-i aducã în lumina reflectoarelor
pe cei toþi tinerii care s-au implicat, pe
parcursul întregului an, în acþiuni de
voluntariat în cele mai diverse dome-

nii. Spiritul de tinereþe a fost ingre-
dientul principal al evenimentului, dar
nu au lipsit nici momente artistice cu
totul ºi cu totul speciale care au fost
oferite voluntarilor de colegi de-ai lor,
deosebit de talentaþi. Jurnaliºtii radio
Andrada Cojocaru ºi Dan Pãsãrin au
fost gazdele perfecte care i-au felici-
tat ºi încurajat pe tinerii voluntari.

Evenimentul a fost organizat
de Facultatea de ªtiinþe Sociale a
Universitãþii din Craiova, Asocia-
þia de Consultanþã ºi Consiliere
Economico-Socialã Oltenia (AC-
CES Oltenia) ºi Asociaþia pentru
Sprijin ºi Implicare Socialã
(ASIS), fiind prima Galã a Vo-
luntariatului care s-a organizat
pânã acum la Craiova.

„Vreau sã dezvoltãm o cultu-
rã a voluntariatului aici, la Cra-
iova, unde sunt mulþi tineri mi-
nunaþi. Avem aici valori sociale
ºi artistice, niºte copii cu suflete
frumoase care sunt cel mai im-
portant capital pe care îl poate
da România. Mulþumesc tuturor
voluntarilor, întregii mele echi-
pe, a colegilor de la Facultatea
de ªtiinþe Sociale care ne-au spri-
jinit ºi încurajat  întotdeauna”,
a mãrturisit Andreea Niþã, lec-
tor la Facultatea de ªtiinþe So-
ciale a Universitãþii din Craiova
ºi preºedintele ACCES Oltenia.

Gala Voluntariatului Doljean a
avut parte de multe momente ar-
tistice, toate oferite de mici ar-
tiºti de la colegiile craiovene. S-
au remarcat elevii deosebit de
talentaþi de la Liceul de Artã „Ma-
rin Sorescu” din Craiova, dar ºi
corurile elevilor de la „Fraþii Bu-
zeºti” ºi „Carol I”. Marius Toma
a cântat, la marimbã, „Dansul
cãrãbuºului”, iar ªtefan Vancea
a interpretat, la chitarã, „Fast
car” – cântecul lui Tracy Chap-
man. Miruna Dascãlu ºi Ema-
nuel Strinu au pregãtit un duet
pe o melodie din opereta „Fan-
toma de la operã”, impresionând
cu vocea lor deosebitã. Ioana
Dincu a adus folclorul printre ti-
neri, atât prin frumosul sãu cos-
tum popular, dar ºi prin cântecul
„Neicuþã de foc ºi dor”. Tinerii
Cristina Vlad ºi Alex Chera au
prezentat un dans contemporan,
furând mai multe aplauze din salã.
Voluntarii ºi-au spus propriile
poveºti

Deºi s-a punctat faptul cã toþi
cei peste 400 de voluntari, care
s-au implicat în campanii deose-
bit de frumoase precum „Eroi de
poveste” sau „Pictãm pe chip
speranþa”, în cadrul Galei au fost
premiaþi cei mai activi dintre
aceºtia. Fiindcã domeniile de ac-
þiune fost diverse, ºi premiile au
fost acordate pentru fiecare ac-
tivitate în parte.

La domeniul Social, a fost pre-
miatã Mariana Rada, elevã la
Colegiul Naþional „Elena Cuza”

ºi voluntar în cadrul A.C.C.E.S.
Oltenia.

Dintre studenþi, a fost decla-
ratã „Voluntarul anului” Octavia
Creþan, studentã la Facultatea de
Medicinã Dentarã ºi voluntar în
cadrul Asociaþiei Vasiliada. „Pen-
tru mine voluntariatul înseamnã
o experienþã de viaþã. M-a aju-
tat sã mã cunosc mai bine ºi sã
înþeleg care sunt lucrurile impor-
tante din viaþa mea, familia, sã-
nãtatea ºi prietenii. Sper ca îm-
preunã sã facem cât mai multe
fapte bune”, a mãrturisit Octa-
via Creþan.

Coordonatorii voluntarilor pe
acest domeniu au fost aleºi Radu
Caºotã, elev la Colegiul Naþio-
nal ”Fraþii Buzeºti” ºi voluntar în
cadrul A.C.C.E.S. Oltenia, ºi
Mihai Nemoiu, student la spe-
cializarea Asistenþã Socialã – Fa-
cultatea de ªtiinþe Sociale, Uni-
versitatea din Craiova ºi volun-
tar în cadrul A.C.C.E.S. Oltenia.
Coordonatorii au fost ºi ei
premiaþi

Educaþia a fost un alt dome-
niu în care s-au fãcut multe acþi-
uni de voluntariat. La aceastã ca-
tegorie, organizatorii au premiat-
o pe Luciana Fugaru, elevã la
Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”
ºi voluntar în cadrul Asociaþiei
pentru Tineret Streets ºi A.-
C.C.E.S. Oltenia. „Fac volunta-
riat de doi ani ºi mã simt foarte
bine”, a fost mesajul pe care tâ-
nãra l-a transmis când ºi-a ridi-
cat trofeul.

 Coordonatorul voluntarilor
din acest domeniu a fost ales pro-
fesorul Livia Popescu, la rândul
ei voluntar în cadrul Asociaþiei
„Cercetaºii României”: „Volunta-
riatul înseamnã, înainte de toa-
te, sã schimbi viaþa unor oameni.
Aºa cum spunea ºi Marin Sores-
cu, când eºti voluntar, atunci se
întâmplã ceva cu noi”, a mãrtu-

risit profesorul craiovean.
La categoria Artã ºi Culturã,

„Voluntarul anului” a fost Andrei
Grigorie, elev la Colegiul Naþio-
nal „Fraþii Buzeºti” ºi voluntar în
cadrul A.C.C.E.S. Oltenia ºi Fi-
larmonica „Oltenia” – Europa
Season. „Voluntariatul pentru
mine este unul dintre cele mai
minunate lucruri pe care le poþi
face. A-i face pe alþii fericiþi este
cel mai frumos lucru ºi asta mã
face sã mã simt împlinit”, ºi-a
motivat tânãrul dorinþa de a face
voluntariat.

Coordonatorul voluntarilor în
acest domeniu a fost desemnatã
Monica Dincã, profesor la Li-
ceul de Arte „Marin Sorescu”
din Craiova.

„Asistentul social al anului” a
fost Elena Iana, de la Centrul de
zi pentru copii „Sf. Nicolae” din
Filiaºi. „Asistenþa socialã este un
domeniu extraordinar, este o me-
serie pentru care am renunþat la
un loc de muncã în Craiova pen-
tru a merge la un centru social
din Filiaºi. Câteodatã simt cã
nici nu mã duc la serviciu, este
un lucru extraordinar”, au fost
cuvintele emoþionante ale tinerei
atunci când ºi-a ridicat premiul.

***
Organizatorii au dorit sã le mul-

þumeascã deopotrivã ºi tuturor
colaboratorilor, oferind diplome
de recunoºtinþã celor trei spitale
din Craiova în care s-au desfã-
ºurat campaniile de voluntariat –
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova, Spitalul Clinic Muni-
cipal Filantropia ºi Spitalul Clinic
de Boli Infecþioase „Victor
Babeº”. Recunoºtinþa s-a îndrep-
tat deopotrivã ºi spre colegiile
craiovene unde se formeazã ti-
nerii voluntari: Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti”, Colegiul Naþio-
nal „Carol I”, Colegiul Naþional
„Elena Cuza” ºi Liceul de Arte
„Marin Sorescu” din Craiova.
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Week-end maraton
cu pãpuºi ºi poveºti pe
scena Teatrului pentru
Copii ºi Tineret „Co-
libri”! Astãzi, 12 de-
cembrie, la ora 18.00,
„Frumoasa din pãdu-
rea adormitã”, cele-
brul basm al Fraþilor
Grimm, ia forma co-
mediei muzicale pentru
copii, pe un scenariu ºi
în regia lui Cristian Pe-
pino, cu scenografia
semnatã Vlad Tãnase,
pe muzica lui Dan Bã-
lan. Spectacolul plin de culoare ºi ritm îi are în distri-
buþie pe actorii Alla Cebotari, Rodica Prisãcaru, Ioni-
ca Dobrescu, Alis Ianoº, Adriana Ioncu, Marin Fagu,
Mugur Prisãcaru, Cosmin Dolea, Daniel Mirea ºi
Emanuel Popescu.

Mâine, 13 decembrie, la ora 11.00, intrã în scenã
„Pinocchio”, cu tot cu nãzdrãvãniile lui, în specta-
colul care îi poartã numele, adaptare dupã Carlo Col-
lodi, scenariul ºi regia Cristian Pepino, scenografia
Cristina Pepino, cu actorii Rodica Prisãcaru, Emanu-
el Popescu, Mugur Prisãcaru, Alla Cebotari, Geo Di-
nescu, Iulia Cârstea, Adriana Ioncu. Muzica este o
creaþie Dan Bãlan. Biletele se pot procura de la Agen-
þia Teatrului „Colibri”: astãzi între orele 10.00-13.00

Parohia „Sfântul Ioan Botezã-
torul”, din cartierul craiovean
Craioviþa Nouã, invitã credincio-
ºii duminicã, 13 decembrie, ora
11.00, la concertul de colinde
susþinut de Grupul coral al
Seminarului Teologic „Sfântul
Grigorie Teologul” ºi Grupul
coral al Parohiei „Sfântul Ioan
Botezãtorul”. Concertul va avea
loc dupã sãvârºirea Sfintei
Liturghii, în biserica parohialã
situatã pe strada „George
Enescu” nr. 79 (vizavi de
complexul comercial „Racheta”).

Manifestarea,
aflatã la cea de-a
IV-a ediþie, este
iniþiatã de pãrintele
paroh Marius
Neacºu ºi pãrintele
slujitor Cristin
Sperlea, profesor la
Seminarul Teologic
din Craiova, ºi are
un caracter carita-
bil. Acþiunea se
desfãºoarã sub
genericul „Dãruind
vei dobândi” ºi are

Spectacol al copiilor care au frecventat
atelierele Fabricii de poveºti electroCOLIBRI

ºi 16.00-19.00, iar
duminicã, în interva-
lul 10.00-13.00.

Dupã spectaco-
lul de duminicã, de
la ora 13.00, scena
va fi a celor peste
100 de copii care
au frecventat ate-
lierele Fabricii de
poveºti electroCO-
LIBRI, în perioada
octombrie-decem-
brie: „Dincolo de
poveste”  (coord.
Rodica Prisãcaru),

„Micii creatori” (coord. Ionica Dobrescu), „Pri-
mul pas pe scenã” (coord. Alis Ianoº), „Fabrica
de poveºti” (coord. Adriana Teodorescu), „Gaze-
tarul de teatru” ºi „Bebeti – magazinul de teatru”
(coord. Laura Pumnea), „Cine sunt eu” (coord.
Geo Dinescu), „Puppets occupy screen” (coord.
Iulia Enculescu). Potrivit unui comunicat de pre-
sã al Teatrului „Colibri”, înscrieri pentru o nouã
serie de ateliere se vor face dupã data de 10 ia-
nuarie 2016.

Pânã la sfârºitul lunii, copiii mai pot (re)vedea
pe scena instituþiei spectacolele „Prinþul Broascã”
(19 decembrie, ora 18.00) ºi „Cântãreþii din Bre-
men” (20 decembrie, ora 11.00).

Concert caritabil de colinde la Biserica
„Sfântul Ioan Botezãtorul” din Craioviþa Nouã

ca scop strângerea de fonduri
financiare ºi alimente neperisabi-
le pentru persoanele în vârstã.
„Dorim ºi anul acesta sã adu-
cem o micã bucurie în pragul
sfintelor sãrbãtori persoanelor
de vârsta a treia, care sunt
singure, bolnave ºi au nevoie de
sprijinul nostru. Facem pe
aceastã cale un apel cãtre toþi
credincioºii, sã fie solidari cu
noi ºi sã întindem o mânã de
ajutor celor aflaþi în singurãtate
ºi suferinþã”, a precizat pãrintele
paroh Marius Neacºu.

Dupã ce, iernile trecute, s-a des-
fãºurat în aer liber, în Piaþa „Mihai
Viteazul”, Alaiul Datinilor „Din
bãtrâni, din oameni buni” a avut
loc, în acest an, într-un spaþiu nou
– sala Teatrului pentru Copii ºi Ti-
neret „Colibri”. Ansambluri folclo-
rice, cete de colindãtori ºi soliºti
vocali din Dolj, Gorj, Argeº, Me-
hedinþi, Teleorman, Dâmboviþa ºi
Braºov au adus în mijlocul oraºu-
lui, timp de douã zile, 10 ºi 11 de-
cembrie, unele dintre cele mai fru-
moase tradiþii ºi obiceiuri pãstrate
azi cu precãdere la sate. I-a întâm-

Timp de douã zile, ansambluri folclorice,
cete de colindãtori ºi soliºti vocali din ºapte
judeþe ale þãrii au adus la Craiova unele din-
tre cele mai frumoase tradiþii ºi obiceiuri de
iarnã, reunite sub genericul Alaiul Datinilor
„Din bãtrâni, din oameni buni”. Evenimen-
tul a reunit peste 300 de artiºti de toate vâr-
stele ºi s-a înscris în seria celor care au mar-

cat împlinirea a 60 de ani de existenþã a Cen-
trului Judeþean pentru Conservarea ºi Pro-
movarea Culturii Tradiþionale Dolj, cunos-
cut înainte ca Centrul Creaþiei Populare Dolj.
Pe lângã spectacole, craiovenii s-au mai pu-
tut bucura de o expoziþie de fotografie ºi alta
culinarã, ambele reflectând tradiþii ºi obi-
ceiuri ale satului tradiþional românesc.

pinat pe invitaþii ºi participanþi la
eveniment Amelia Etegan, mana-
gerul Centrului Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Cultu-
rii Tradiþionale Dolj. „Se vede cã
este un proiect important pentru
dvs., cum este ºi pentru noi, pen-
tru cã este mesajul nostru de sãr-
bãtori adresat craiovenilor ºi dol-
jenilor”, le-a spus aceasta.

Datinile iernii, într-o expoziþie
de fotografie ºi alta culinarã

Datinile iernii au fost prezentate
nu numai pe scenã, ci s-au reflec-

tat ºi într-o expoziþie de fotografie
din arhiva instituþiei, asociatã cu
creaþiile copiilor care activeazã în
Cercul de picturã „Ghiþã Mitrãchi-
þã” din comuna doljeanã Bârca, sub
coordonarea Marinei Cârjan, ca ºi
într-o expoziþie de gastronomie tra-
diþionalã, „Dolju-n bucate de la
Bârca”. Tot din aceastã localitate
au adus frumoase cântece ºi jo-
curi populare micii membri ai An-
samblului „Hora Desnãþuiului”, pre-
gãtiþi de Marga Chiurtu. Minipro-
gramul lor artistic a precedat Ala-
iul Datinilor „Din bãtrâni, din
oameni buni”.

«Acest eveniment a fost bine
receptat de public indiferent sub
ce denumire sau în ce loc a fost
prezentat. Pentru cã el vine cu tra-
diþii ºi obiceiuri autentice, care vor-
besc despre aceastã perioadã a
Crãciunului ºi a Anului Nou. Avem
invitate grupuri ºi ansambluri folc-
lorice autentice, chiar premiate la
concursuri ºi festivaluri din þarã
ale genului. Unele de-a dreptul
spectaculoase, cum este Ansam-
blul „Colinda” din Mãþãu-Mioare-
le din Argeº», a declarat manage-
rul Amelia Etegan.

O istorie de 60 de ani
Centrul Judeþean pentru Con-

servarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Dolj a marcat prin

acest eveniment de final de an
ºase decenii de existenþã a insti-
tuþiei, cunoscutã ºi sub denumi-
rea de Centrul Creaþiei Populare
Dolj. «Toate evenimentele pe care
le-am organizat în aceastã lunã
decembrie au fost dedicate îm-
plinii a 60 de ani de la înfiinþarea
instituþiei noastre. Sunt ºase de-
cenii în care s-au creat proiecte
de anvergurã, aºa cum sunt Fes-
tivalul-Concurs Naþional al Inter-
preþilor Cântecului Popular Ro-

mânesc „Maria Tãnase”, care are
aproape o jumãtate de veac, Fes-
tivalul „Ioana Radu”, acest Alai
al Datinilor – de fapt, o reiterare
a Festivalului de Colinde ºi Mu-
zicã Sacrã. Apoi sunt proiecte
care s-au creat pe parcurs, pre-
cum „Dolju-n bucate”, „Tradiþiile
Verii”, „Alaiul Cãluºului”, care au
prins la public. Toate acestea vor-
besc despre o istorie a Centrului
Creaþiei Populare Dolj», a adãu-
gat Amelia Etegan.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU
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Premierul Manuel Valls a aver-
tizat ieri, cu douã zile înainte de
turul doi al alegerilor regionale,
cã o victorie a Frontului Naþio-
nal (FN, extremã dreapta) în acest
scrutin ar putea conduce la un
„rãzboi civil”. FN, care o obþi-
nut o victorie, în primul tur, în
ºase dintre cele 13 regiuni fran-
ceze, este dat ca perdant de mai
multe sondaje de opinie în Nord-
Pas-de-Calais ºi Provence-Alpes-
Côte d’Azur. „Ne afãm într-un

Primul avion
cu refugiaþi sirieni
a sosit în Canada

Un prim grup de 163 de
refugiaþi sirieni a fost întâmpi-
nat de primul ministru cana-
dian Justin Trudeau pe aeropor-
tul din Toronto unde sirienii au
sosit cu un avion militar în
noaptea de joi spre vineri. „Ne
vom aminti cu toþii de aceastã
zi”, a remarcat premierul, într-o
declaraþie fãcutã în faþa familii-
lor de refugiaþi, între care multe
mame cu copii. Avionul, utilizat
de obicei pentru transportul
trupelor militare, a aterizat pe
aeroportul din Toronto joi în
jurul orei locale 23:30 (vineri
04:30 GMT) venind de la
Beirut, dupã o escalã tehnicã în
Germania. Sub conducerea
noului guvern liberal al premie-
rului Justin Trudeau, Canada
este prima þarã din America de
Nord care îºi deschide porþile în
faþa refugiaþilor sirieni. Înainte
de alegerea sa la mijlocul lunii
octombrie, Justin Trudeau a
promis cã þara sa va primi pânã
la 31 decembrie 25.000 de
refugiaþi sirieni din Iordania,
Liban ºi Turcia. Ca urmare a
atentatelor de la Paris la 13
noiembrie ºi din cauza unor
dificultãþi de logisticã lucrurile
nu au putut sã se desfãºoare
mai repede, dar 10.000 de sirieni
vor putea fi gãzduiþi în cele din
urmã de Canada înainte de
sfârºitul lunii decembrie, dintre
care 8.000 sub sponsorizare
privatã. Alþi 15.000 sunt aºteptaþi
în ianuarie ºi februarie 2016 în
Canada.

Patru persoane
au murit,
dupã ce un
elicopter medical
s-a prãbuºit în SUA

Toþi cei patru pasageri ai
unui elicopter medical, care
transporta un pacient în stare
criticã, au murit, dupã ce
aparatul de zbor s-a prãbuºit în
statul american California. Un
elicopter al serviciului medical
Skylife a decolat de pe aeropor-
tul din Portville pentru a
transporta un pacient în stare
criticã la spitalul San Joaquin
din Bakersfield. La zece minute
de la decolare, Serviciul de
control aerian din districtul
Fresno a încercat sã ia legãtura
cu echipajul Skylife pentru a
verifica dacã totul este în
regulã, însã nu a reuºit. A
contactat turnurile de control
ale celor douã aeroporturi ºi
serviciul local de pompieri,
precum ºi poliþia localã. La
bordul elicopterului se aflau
pilotul, o asistentã, un parame-
dic ºi pacientul în stare criticã.
„Nu ºtim care este cauza exactã
a prãbuºirii în acest moment”,
a precizat un purtãtor de cuvânt
al serviciului Air Ambulance.
Autoritatea naþionalã responsa-
bilã de siguranþa în transport
(NTSB) a confirmat cã investi-
gheazã incidentul aviatic.

Comisia Europeanã va propune
înfiinþarea unei noi agenþii pentru se-
curizarea frontierelor externe, cu
forþe terestre ºi navale care vor pu-
tea desfãºura operaþiuni chiar dacã
guvernul unui stat va avea obiecþii,
mãsura fiind cel mai mare transfer
de suveranitate de la introducerea
euro. În contextul în care peste 1,2
miliarde de imigranþi extracomuni-
tari au pãtruns ilegal în spaþiul Uni-
unii Europene anul acesta, Comisia
Europeanã va prezenta sãptãmâna
viitoare un plan de înlocuire a ac-
tualei Agenþii pentru frontiere
(Frontex) cu o nouã forþã perma-
nentã pentru protejarea frontierelor.
Noua structurã, care va avea uni-
tãþi terestre ºi navale pentru secu-
rizarea graniþelor externe ale UE, va putea fi
mobilizatã rapid prin decizia Comisiei Europe-
ne, indiferent de eventualele obiecþii ale statelor
membre. Mãsura probabil va reprezenta cel mai
mare transfer de suveranitate de la crearea zo-
nei euro, în anul 1999. Proiectul reprezintã o
ultimã încercare de salvare a sistemului euro-
pean de liberã circulaþie fãrã paºaport (Schen-

gen) prin crearea unei forþe europene de poli-
þie, aºa cum cer de mult timp Franþa ºi Germa-
nia. Marea Britanie ºi Irlanda nu participã la în-
tregul sistem european în materie de migraþie,
astfel cã nu vor fi obligate sã contribuie la noua
structurã comunitarã. Liderii europeni discutã
de peste 15 ani despre posibilitatea înfiinþãrii
unei poliþii la nivel comunitar, dar iniþiativele au

întâmpinat rezistenþa statelor membre, care
argumenteazã cã monitorizarea ºi proteja-
rea frontierelor sunt atribuþii specifice su-
veranitãþii naþionale. Grecia, spre exemplu,
a acceptat abia recent propunerea UE de a
primi echipaje pentru patrule la frontiere,
pe fondul criticilor privind numãrul mare
de imigranþi extracomunitari intraþi pe te-
ritoriul elen ºi ajunºi în Europa Occidenta-
lã. Unul dintre cele mai contestate elemente
va fi prerogativa Comisiei Europene de a
decide mobilizarea efectivelor noii Agenþii
pentru protecþia frontierelor. Noua forþã
va avea acces ºi la frontierele externe ale
unor state membre Schengen care nu fac
parte din Uniunea Europeanã, precum
Norvegia. Chiar dacã statele membre vor
fi consultate, nu vor avea posibilitatea de
a bloca prin veto o decizie unilateralã a

Comisiei Europene de a mobiliza efective la fron-
tiere. “Actuala crizã a refugiaþilor a evidenþiat
limitele actualei Agenþii UE pentru frontiere
(Frontex) în abordarea ºi remedierea în mod
eficient a presiunilor create la nivelul graniþelor
externe ale Uniunii Europene”, argumenteazã
Dimitris Avramopoulos, comisarul european
pentru Migraþie, Afaceri Interne ºi Cetãþenie.

Peste 50 de persoane au murit ºi
alte 80 au fost rãnite, într-un triplu
atentat cu maºini capcanã într-un
oraº aflat sub controlul miliþiei kur-
de, din nord-estul Siriei. Atacul a
avut loc în oraºul Tel Tamer, din
nord-estul Siriei, o zonã controlatã
de miliþia kurdã din Siria (YPG), fi-
liera sirianã a miºcãrii Partidul Mun-
citorilor Kurdistan (PKK). Grupa-
rea YPG luptã împotriva reþelei te-
roriste Stat Islamic din Siria, fiind
susþinutã de forþele americane. Un
purtãtor de cuvânt al YPG, Redur
Xelil, a anunþat vineri cã bilanþul
celor decedaþi a crescut la 50-60
de persoane ºi peste 80 de oameni
au fost rãniþi. Cele trei atacuri au
vizat un spital, o piaþã comercialã ºi

Preºedintele rus Vladimir Putin
a cerut guvernului de la Moscova
sã dea în judecatã Ucraina, dacã
þara nu va plãti în aceastã lunã o
datorie de 3 miliarde de dolari cã-
tre Rusia. Putin a reamintit totoda-
tã cã Rusia este gata sã sprijine
Ucraina ºi sã împartã riscurile cu
Statele Unite, Europa ºi FMI. „Au
trecut patru ani, mai mult decât
suficient pentru a þine sub control
riscurile. Nu înþeleg asta. Mi-am
dat acordul sã dãm în judecatã
Ucraina”, a spus Putin. Autoritãþi-
le de la Moscova au anunþat cã sunt
dispuse la restructurarea datoriei
de 3 miliarde de dolari a Ucrainei
cãtre Rusia, dacã vor beneficia de
garanþii din partea Statelor Unite,
Uniunii Europene sau a unor insti-
tuþii financiare internaþionale, chiar
dacã Ucraina nu s-a adresat direct
autoritãþilor ruse în aceastã proble-
mã. Datoriile Ucrainei totalizeazã 70
de miliarde de dolari, dintre care
40 de miliarde cãtre instituþiile fi-

moment istoric, deoarece, în
fond, þara noastrã are douã opþi-
uni: existã o opþiune a extremei
drepte care, în fond, promovea-
zã disensiunea, iar aceastã disen-
siune poate conduce la rãzboi
civil. Existã ºi altã viziune, cea a
Republicii ºi valorilor, care este
unitatea”, a declarat Valls pentru
postul France Inter. „Nu ignor
dificultãþile cu care se confruntã
compatrioþii mei (...), cunosc su-
ferinþa multora dintre compatrio-

þii noºtri, dar nu doar vorbind
despre aceste suferinþe putem
avansa, exploatându-le, ci ofe-
rind rãspunsuri”, a continuat el.
„Trebuie sã oferim aceste rãs-
punsuri nu luni, ci pânã dumini-
cã, în regiunile în care stânga

poate învinge”, a subliniat ºeful
Guvernului. „Existã nouã regiuni
din 12 în Hexagon, patru regiuni
peste mãri, plus Corsica, în care
stânga este unitã ºi poate învin-
ge. Nu vorbim suficient despre
acest lucru”, a apreciat Valls.

Putin cere guvernului rus sã dea
în judecatã Ucraina dacã þara nu va

plãti datoria de 3 miliarde dolari
nanciare internaþionale. În luna no-
iembrie, preºedintele Putin a decla-
rat cã Moscova este dispusã sã per-
mitã Ucrainei sã depãºeascã terme-
nul limitã de rambursare a datoriei
de 3 miliarde de dolari, care expirã
în aceastã lunã, cu condiþia sã plã-
teascã 1 miliard de dolari pe an, în
perioada 2016-2018. Autoritãþile
din Rusia au refuzat sã participe la
un acord de restructurare a dato-
riilor Ucrainei, convenit cu credi-
torii de autoritãþile de la Kiev. Ru-
sia, care deþine obligaþiuni ucrai-
nene în valoare de 3 miliarde de
dolari, scadente pe 20 decembrie,
nu a participat, în octombrie, la vo-
tul referitor la reducerea cu 20% a
valorii datoriilor ucrainene ºi pre-
lungirea cu patru ani de maturitãþi-
lor. Rusia a cumpãrat obligaþiuni de
3 miliarde de dolari de la guvernul
fostului preºedinte ucrainean Vik-
tor Ianukovici cu puþin timp înain-
te ca acesta sã fie înlãturat de la
putere, la începutul anului 2014.

50 de morþi peste 80 de rãniþi în urma
unui triplu-atentat în nord-estul Siriei

o zonã rezidenþialã din Tel Tamer, a
precizat Redur Xelil. Potrivit unei
declaraþii postate pe site-ul sãu,
Forþele de securitate kurde au acu-
zat organizaþia teroristã Stat Islamic
pentru comiterea triplului atentat.
Tel Tamer se aflã în provincia Ha-
saka, aflatã, în mare parte, sub con-
trolul miliþiei kurde. Siria se con-
fruntã, începând din martie 2011,
cu revolte reprimate violent ºi cu
un conflict militar între serviciile de
securitate subordonate regimului
Bashar al-Assad, forþele opoziþiei ºi
grupuri teroriste, inclusiv organiza-
þia sunnitã Stat Islamic (Stat Isla-
mic în Irak ºi Siria / Stat Islamic în
Irak ºi Levant). Bilanþul conflictului
depãºeºte 250.000 de morþi.
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Ispita

Se difuzeazã la HBO,  HBO HD
ora 20:00

Cinci bãrbaþi însuraþi închi-
riazã împreunã un aparta-
ment în centrul oraºului, pe
care îl transformã într-un loc
al plãcerilor interzise ºi al
fanteziilor dincolo de orice
limitã. Dar fanteziile se trans-
formã în coºmar când des-
coperã cadavrul unei femei
în apartament, ºi îºi dau
seama cã unul dintre ei e
sigur implicat în acea crimã.

Singur acasã 2 -
Pierdut în New York

Se difuzeazã la Pro Tv, Pro Tv HD,
ora 20:30

În "Singur acasã 2: Pierdut în
New York", Kevin McCallister
(Macaulay Culkin) revine, de
aceastã datã având întreg
oraºul New York drept teren de
joacã. Dar nu va fi singur multã
vreme. Bandiþii de doi bani,
Harry ºi Marv (Joe Pesci ºi
Daniel Stern) despre care s-a
dus vestea, au mirosit ºi ei cã e
rost de ceva ºi, lingându-ºi
încã rãnile de la ultima întâlnire
cu Kevin, pun la cale o escro-
cherie pe scarã mare.

Quantum Apocalypse –
Ziua Judecãþii

Se difuzeazã la Antena 1, ora  02:00

Dacã pânã acum am fost
obiºnuiþi cu ideea cã suntem
în siguranþã pe propria noas-
trã planetã, Quantum Apoca-
lypse aratã cum omenirea se
aflã în faþa unei crize globale
care ar putea schimba viito-
rul rasei umane pentru tot-
deauna. Aceastã nouã ame-
ninþare vine de undeva din
spaþiu ºi se pare cã este
imposibil de împiedicat.

SÂMBÃTÃ - 12 decembrie

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

Aventuri
09:00 Politicã ºi delicateþuri
10:00 Zon@
10:30 Maºini, teste ºi verdicte
11:10 O datã’n viaþã
12:25 Eºti român!
12:35 O datã’n viaþã
14:00 Telejurnal
14:30 Geopolitice
15:00 Ora regelui
16:00 Chaplin ºi micul vagabond
2013, Biografic, Documentar
17:00 Gãri de poveste
18:00 Exclusiv în România
18:50 Kazahstan, þara mãreþei

stepe
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Gala Premiilor Naþionale

de Televiziune-decernate de
A.P.T.R

22:55 Starea zilei
23:00 Starea naþiei
00:00 Gala Premiilor Naþionale

de Televiziune
01:00 Chaplin ºi micul vagabond
2013, Biografic, Documentar
02:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
02:55 Telejurnal
03:45 Discover România
03:55 În grãdina Danei (R)
04:20 Viaþa satului
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

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

Dramã, Familie
11:30 Destine ca-n filme
12:30 Misterele istoriei
13:00 Deportaþii
14:10 Din nou acasã
2005, SUA, Familie
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Popasuri folclorice
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu, 2015
19:00 Arte , carte ºi capricii
20:10 Terenul de baseball
1989, SUA, Dramã, Familie
22:00 Momentart
22:20 Filmul de artã
22:30 Exiluri
2004, Franþa, Japonia, Aventuri,

Dramã
00:15 Din nou acasã (R)
2005, SUA, Familie
02:05 Deportaþii
03:00 Poveste dupã poveste
04:00 Memorialul Durerii
05:00 Popasuri folclorice
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

TVR 2

07:45 John Tucker trebuie sã
moarã

09:15 Justice League: War
10:35 Bessie
12:30 Jimmy P.
14:25 Diavolul se îmbracã de la

Prada
16:15 Punct ºi de la capãt
18:00 Din greºealã împreunã
20:00 Ispita
21:45 Bani murdari
23:35 Banshee
00:25 Episoade
00:55 Aferim!
02:40 Calcã apãsat: Povestea

lui Dewey Cox

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Ce se întâmplã doctore ?
11:00 Masterchef (R)
13:15 27 de rochii
2008, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
15:30 Vocea României (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Singur acasã 2 - Pierdut

în New York
1992, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Familie
23:00 Teleportaþi în adolescenþã
2010, Canada, SUA, Comedie
01:00 Jocul dorinþelor
2009, SUA, Dramã, SF, Thriller
04:30 27 de rochii (R)
2008, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
06:15 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
08:30 Teleshopping
09:00 Iertare (R)
11:00 Teleshopping
11:15 Rosario (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Chemarea inimii
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Lecþii de viaþã
20:00 Rosario
21:00 Dezvãluiri din lumea

telenovelelor
22:00 Corazón Esmeralda
23:00 Inimã de þigan
00:00 Iubiri vinovate
01:00 Lecþii de viaþã (R)
02:30 Doamne de poveste
03:30 Inimã de þigan (R)
2007, România, Romantic,

Dragoste
04:15 Acasã la români
05:00 Doamne de poveste (R)
05:45 Tânãr ºi Neliniºtit (R)

07:00 Poveste de dragoste (R)
08:30 La Mãruþã
10:00 La bloc (R)
12:15 Ce femeie! (R)
14:15 Arsenalul seducþiei (R)
16:15 La bloc
18:30 Ninja în vacanþã
20:30 Bãieþii din viaþa mea
23:15 Procedura standard
01:45 Bãieþii din viaþa mea (R)
04:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
09:30 Ham talent (R)
12:30 Camera Café
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Te cunosc de undeva
23:15 X Factor (R)
02:00 Quantum Apocalypse –

Ziua Judecãþii
2010, SUA, SF
03:45 Legea lui Jacob
2008, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Sport, dietã ºi o vedetã (R)
08:00 Teleshopping
08:30 Campionul
2006, Israel, Comedie, Dramã,

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

întors!
23:00 Blestemul 3: Cheia misterului
2009, SUA, Horror, Thriller
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Asta-i România! (R)
03:45 Pastila de râs (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Jurnalul STV Junior (R)
11:00 Focus Magazin (R)
11:45 Constantin 60 (R)
12:45 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
13:30 ...Mama ei de tranziþie!?!
2011, România, Comedie,

Dramã
16:00 Liceenii (R)
1987, România, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste
18:00 Focus
19:30 Focus Magazin
20:15 Lantul puterii
2000, SUA, Acþiune, Aventuri
22:15 Putere ºi Glorie (R)
2014, Istoric
01:00 Lantul puterii (R)
2000, SUA, Acþiune, Aventuri
03:00 ...Mama ei de tranziþie!?!

(R)
2011, România, Comedie,

Dramã
05:00 Jurnalul STV Junior (R)
05:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
06:00 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Rezumate UEFA

Champions League
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Teen Cribs
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Marea Þãcãnealã
15:35 Marea Þãcãnealã
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 Local Kombat Torino
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT

Next Generation
01:30 Fight Night "KO în lung

ºi în lat"
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În general
seninsâmbãtã, 12 decembrie - max: 7°C - min: -1°C

$
1 EURO ........................... 4,5297 ............. 45297
1 lirã sterlinã................................6,2612....................62612

1 dolar SUA.......................4,1326........41326
1 g AUR (preþ în lei)........141,4360.....1414360

Cursul pieþei valutare din 12 decembrie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA

12 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 12 decembrie 2015programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile



Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Savva: Inima de razboinic

Ora: 14:00 (3D, ro)

Gen film: Animatie, Aventuri, Fantastic

Poveste de dragoste

Ora: 16:00

Gen film: Comedie, Dragoste

Înainte de Craciun

Ora: 18:00

Gen film: Comedie

Steve Jobs

Ora: 20:00

Gen film: Biografic
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O zi în pantofii altcuiva

Se difuzeazã la HBO, ora 16:35

Max Simkin e un cizmar din New
York aflat la a patra generaþie în
meºteºugul sãu. Un om între douã
vârste care locuieºte cu mama lui,
Max nu are o viaþã prea interesantã,
singura lui preocupare fiind sã aibã
grijã de atelierul pe care i l-a lãsat
tatãl sãu înainte de a dispãrea, cu
mulþi ani în urmã. Îºi petrece zilele
reparând încãlþãmintea vecinilor sai
de cartier, fiind martor tãcut la felul
în care aceºtia trãiesc, de multe ori
dorindu-ºi sã fie în locul lor. Singu-
rul sãu prieten este Jimmy bãrbierul.

Bibliotecarul 3: Dracula
si Pocalul blestemat

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 23:30

Bibliotecarul Flynn Carsen recupe-
reaza piatra filosofalã în cadrul unei
licitaþii, dar la scurt timp îºi pierde
iubita, ceea ce îi cauzeazã o cãdere
nervoasã. Sfãtuit de prieteni sã îºi ia
o vacanþã, Flynn pleacã la New
Orleans, unde se îndrãgosteºte de o
cântãreaþã francezã, Simone Renoir.
La scurt timp aflã cã fata este pãzi-
toarea unei formule secrete care
poate sã reînvie vampirii. Între timp,
fostul ministru rus al apararii, Sergei
Kubichek cautã o metoda de a-l învia
pe Vlad Tepeº ºi de a forma o armatã
de zombi...

Hoþi de onoare

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  23:15

Jack Monahan (Antonio Banderas)
este un hoþ amator a cãrui viaþã nu
este deloc uºoarã. Soarta sa se va
schimba însã odatã cu întalnirea
cu Ripley (Morgan Freeman), un
coleg de branþã cu un background
profesional mult mai bogat decât al
sãu. Cum Ripley trebuie sã returneze
o datorie foarte mare unor mafioþi
ruºi pentru care acestia îl ameninþã
cu moartea, el decide sã punã la cale
o loviturã de o anvergurã deosebitã
antrenându-l ºi pe Monahan...

DUMINICÃ - 13 decembrie

07:00 Exclusiv în România (R)
07:50 Discover România (R)
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Foc încruciºat
14:00 Telejurnal
14:30 Puterea binelui
15:00 Tezaur folcloric
16:00 Politicã ºi delicateþuri
17:00 Gala Umorului
18:00 Lozul cel mare
18:35 Observatori la Parlamen-

tul European
19:30 Zâmbeºte, mâine va fi mai

bine
19:45 Vorbeºte corect!
20:00 Telejurnal
21:10 Comoara din tren
1967, SUA, Acþiune, Western
22:55 Garantat 100%
23:55 Nascuþi in 68
2008, Franþa, Dramã
02:45 Vorbeºte corect!
02:50 Zâmbeºte, mâine va fi mai

bine
03:00 Telejurnal
03:50 Geopolitice
04:15 Universul credinþei
05:35 Foc încruciºat
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

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

Dramã, Familie
11:20 Din dragoste pentru

Nichita
11:30 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu, 2015
12:00 Cap compas
12:30 A doua emigrare
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Iancu Jianul, zapciul
1980, România, Acþiune, Dramã,

Istoric
15:50 Din dragoste pentru

Nichita
16:00 Ediþia Jubiliarã Darclée

2015
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Drumul lui Leºe
19:30 Europa 360°
19:55 Din dragoste pentru

Nichita
20:10 P
Iancu Jianu, haiducul (R)
1981, România, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Istoric
21:55 Cartea cea de toate zilele
22:10 Din dragoste cu cele mai

bune intenþii
2011, Ungaria, România, Dramã
00:00 Poveste dupã poveste
00:55 Din dragoste pentru

Nichita
01:10 Gardenia
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 ROMÂNI GENIALI, mai

puþin cunoscuþi

TVR 2

07:20 Haide, Eddy!
09:00 Rio 2
10:45 Bernard ºi Doris
12:30 Totul despre Schmidt
14:35 Gardienii galaxiei
16:35 O zi în pantofii altcuiva
18:15 Rio 2
20:00 Exodus: Zei ºi regi
22:30 Cei rãmaºi
23:45 Edge of Tomorrow:

Prizonier în timp
01:40 Inamicul

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Masterchef (R)
12:15 Apropo Tv
13:30 Clipa de fericire (R)
15:15 Singur acasã 2 - Pierdut

în New York (R)
1992, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Familie
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Bãieþi rãi 2
2003, SUA, Acþiune, Comedie
23:30 Bibliotecarul 3: Dracula ºi

Pocalul blestemat
2008, SUA, Acþiune, Aventuri
01:30 Apropo Tv (R)
02:15 Jocul dorinþelor
2009, SUA, Dramã, SF, Thriller
05:45 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
08:30 Teleshopping
09:00 Lecþii de viaþã
11:00 Teleshopping
11:15 Rosario (R)
12:15 Dezvãluiri din lumea

telenovelelor (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Chemarea inimii
17:00 Zodiacul de acasã
18:00 Lecþii de viaþã
20:00 Film artistic
22:00 Corazón Esmeralda
23:00 Inimã de þigan
00:00 Zodiacul de acasã (R)
01:00 Lecþii de viaþã (R)
02:30 Doamne de poveste
03:30 Inimã de þigan (R)
04:15 Acasã la români
05:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
05:45  Vorbeºte lume (R)

07:15 Doamne de poveste
08:15 Arsenalul seducþiei (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Poveste de dragoste (R)
14:00 Ninja în vacanþã (R)
15:45 La bloc
18:00 Leu în deºert
20:30 Echipa de fotbal
22:15 Avanpostul
00:15 Echipa de fotbal (R)
02:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Te cunosc de undeva (R)
12:30 Camera Café
13:00 Observator
13:15 X Factor (R)
16:00 SuperBingo Metropolis
17:30 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Ham talent
23:15 Hoþi de onoare
2009, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
01:00 Ham talent (R)
03:15 Camera Café (R)
03:45 Hoþi de onoare (R)
2009, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
06:00 Observator

ANTENA 1

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

Romantic
09:00 Pastila de râs
09:30 Mama mea e cea mai

bunã
11:30 Sport, dietã ºi o vedetã
12:00 Pastila de râs
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Teleshopping
13:45 Testul de rezistenþã (R)
15:00 Maria Magdalena
2000, Italia, Dramã, Istoric
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Roata norocului
22:00 Ochii din umbrã
00:00 Gaura misterioasã
2009, SUA, Horror, Thriller
02:00 ªtirile Kanal D (R)
03:15 Ochii din umbrã (R)
05:00 DESCHIS LA DISTRAC-

ÞIE (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

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

design
09:20 Teleshopping
10:00 Secrete de stil
10:30 Mondenii (R)
2006, Romania, Comedie
11:00 Focus Magazin (R)
11:45 Secretele Labirintului
12:45 Harababura
1990, România, Comedie
14:30 Cronica cârcotaºilor (R)
18:00 Focus
19:15 Cireaºa de pe tort (R)
20:15 Schimb de mame (R)
22:00 Cred în mine
23:00 Constantin 60 (R)
00:00 Harababura (R)
1990, România, Comedie
02:30 Schimb de mame (R)
04:00 Cireaºa de pe tort (R)
05:00 Secrete de stil (R)
05:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Rezumate UEFA

Champions League
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Teen Cribs
15:00 Cupa Meseriaºilor

Episodul 4, Sezonul 1
15:30 Magazin UEFA Cham-

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

Next Generation
01:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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DISPOZIÞIA NR.22078
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

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

D I S P U N E:
Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Cra-

iova în ºedinþã ordinarã în data de 17.12.2015, ora 10,00 în
Sala Mare a Primãriei Municipiului Craiova.

     ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind luare act de cererea de demisie a
dlui. Cherciu Dan Adrian, din calitatea de consilier în cadrul Consiliu-
lui Local al Municipiului Craiova.

2. Proiect de hotãrâre privind validarea mandatului de consilier lo-
cal al dlui. Florescu Marinel.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului de
venituri ºi cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 11 luni ale
anului 2015.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetare a insti-
tuþiilor publice ºi a activitãþilor finanþate integral sau parþial din venituri
proprii, pe primele 11 luni ale anului 2015.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de
venituri ºi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2015.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de
venituri ºi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2015.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de ve-
nituri ºi cheltuieli al Poliþiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2015.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de
venituri ºi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneu-
moftiziologie ”Victor Babeº” Craiova, pe anul 2015.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului
de venituri ºi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie,
pe anul 2015.

10.Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de
venituri ºi cheltuieli ale activitãþilor aducãtoare de venituri proprii din
unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat din municipiul Craiova,
pe anul 2015.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului gene-
ral consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2015.

12.Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de
venituri ºi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului
Public ºi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2015.

13.Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului
de venituri ºi cheltuieli al S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L.,
pe anul 2015.

14.Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de
venituri ºi cheltuieli al S.C. Salubritate  Craiova S.R.L., pe anul 2015.

15.Proiect de hotãrâre privind mandatarea Primarului Municipiului
Craiova, doamna Lia-Olguþa Vasilescu, sã voteze în Adunarea Gene-
ralã a Acþionarilor Salubris Dolj, ordinea de zi din data de 21.12.2015.

16.Proiect de hotãrâre privind împuternicirea reprezentantului Con-
siliului Local al Municipiului Craiova-dl. Pîrvulescu Ionuþ Cosmin, de
a vota ordinea de zi în Adunarea Generalã Extraordinarã a Acþionari-
lor S.C. Compania de Apã „Oltenia” S.A., din data de 28.12.2015.

17.Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului
de funcþii ale Operei Române Craiova, pentru anul 2015.

18.Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentantului Consi-
liului Local al Municipiului Craiova, în Consiliul de Administraþie al

Sport Club Municipal Craiova.
19.Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gra-

tuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoa-
nele cu handicap accentuat ºi grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii
personali ºi asistenþii personali profesioniºti ai acestora, din munici-
piul Craiova, pentru luna ianuarie 2016.

20.Proiect de hotãrâre privind aprobarea repartizãrii locuinþei so-
ciale, situate în municipiul Craiova, str.Gîrleºti, bl.66, sc.1, ap.17.

21.Proiect de hotãrâre privind aprobarea schimbului de locuinþe
pentru tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închi-
riere nr.110044/2009 ºi nr.131326/2009.

22.Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de
închiriere care au ca obiect locuinþe pentru tineri destinate închirierii,
construite prin programe de investiþii la nivel naþional.

23.Proiect de hotãrâre privind cesiunea contractului de concesiune
nr.38415/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova
ºi dr. Dumitru Vica, cãtre dr. Popescu Veronica, medic titular al Cabi-
netului Medical Individual dr. Popescu Veronica.

24.Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de conce-
siune nr.274/2006, ce are ca obiect terenul situat în Parcul Nicolae
Romanescu, aferent Restaurantului Romantic.

25.Proiect de hotãrâre privind încetarea contractului de concesiu-
ne nr.38448/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craio-
va ºi dr.Vãdãstreanu Liliana, medic titular al Cabinetului Medical In-
dividual dr. Vãdãstreanu Liliana.

26.Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractului de
concesiune nr.37434/2006 încheiat între Consiliul Local al Munici-
piului Craiova ºi dr. Lupu Virginia, medic titular al Cabinetului Medi-
cal Individual dr. Lupu Virginia.

27.Proiect de hotãrâre privind aprobarea scoaterii la licitaþie publi-
cã, în vederea închirierii, a unui  spaþiu aparþinând domeniului public
al municipiului Craiova, administrat de Colegiul Naþional „Carol I”,
situat în str. Ion Maiorescu, nr.2.

28.Proiect de hotãrâre privind dezmembrarea terenului care aparþi-
ne domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Împãratul
Traian, nr.14-14A.

29.Proiect de hotãrâre privind transmiterea cãtre S.C. GDF SUEZ
Energy România S.A. a bunului „Tronson reþea utilitarã gaze naturale
deviatã str. Alunului”.

30.Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea
locurilor publice sau private din pieþele municipiului Craiova ºi din
Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2016.

31.Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor
care aparþin domeniului public al municipiului Craiova.

32.Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor
care aparþin domeniului privat al municipiului Craiova.

33.Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului
Local al Municipiului Craiova nr.390/2015 referitoare la aprobarea
Programului comun de acþiune pentru deszãpezirea, prevenirea ºi com-
baterea poleiului în municipiul Craiova, pentru iarna 2015-2016.

34.Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului de Investiþii al
S.C. Compania de Apã „Oltenia” S.A., aferent activelor date în ad-
ministrare sau concesiune cu finanþare din fondul Întreþinere, Înlocui-
re, Dezvoltare, pentru anul 2016.

35.Proiect de hotãrâre privind prelungirea termenului de valabilitate
al Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova.

36. Întrebãri ºi interpelãri.

                                                     Emisã azi  11.12.2015

                PRIMAR,                        PT. SECRETAR,

    Lia-Olguþa VASILESCU  Ovidiu MISCHIANU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC
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CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind administraþia

publicã localã,

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 17.12.2015, ora 14,00 la sediul consiliu-
lui judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Judeþean Dolj ºi Asociaþia Umanitarã

pentru Protejarea ºi Sprijinirea Rãniþilor, Invalizilor ºi Urmaºilor celor Cãzuþi în Timpul Revoluþiei din Decembrie 1989 – Dolj în
vederea organizãrii de activitãþi festive pentru marcarea zilei de 22 decembrie, Ziua Victoriei Revoluþiei Române ºi a Libertãþii.

2. Proiect de hotãrâre privind încheierea unui act adiþional la protocolul de cooperare nr.108/2005 încheiat între Con-
siliul Judeþean Dolj, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj ºi Instituþia Prefectului Judeþul Dolj, privind stimularea tinerilor
capabili de performanþã din învãþãmântul preuniversitar doljean pentru premierea elevilor sportivi care au obþinut perfor-
manþe la diferite competiþii sportive internaþionale cu ocazia Galei Sportului ªcolar Doljean.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea unui act adiþional la protocolul de colaborare nr.1/22.10.2015 încheiat între
Consiliul Judeþean Dolj, Autoritatea Teritorialã de Ordine Publicã Dolj ºi Inspectoratul de Poliþie Judeþean Dolj.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al judeþului Dolj pe anul 2015.
5. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale de care beneficiazã domnul ªtefârþã Emilian, manager la

Muzeul de Artã Craiova.
6. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale de care beneficiazã domnul Ridiche Florin, manager la

Muzeul Olteniei Craiova.
7. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale de care beneficiazã domnul Dindiricã Lucian Costin,

manager la Biblioteca Judeþeanã ”Alexandru ºi Aristia Aman”.
8. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale de care beneficiazã doamna Etegan Amelia Loredana

manager la Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj.
9. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale de care beneficiazã domnul Radu Augustin, manager la

ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii ”Cornetti”.
10. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale de care beneficiazã domnul Pâncu Bogdan Mihai, director

al Clubului Sportiv Judeþean ªtiinþa ”U” Craiova.
11. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale de care beneficiazã domnul Stãnicã Marin, director execu-

tiv al Direcþiei Publice Comunitare de Evidenþã a Persoanelor Dolj.
12.  Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale de care beneficiazã domnul Dobrescu Constantin, direc-

tor al Direcþiei Judeþene de Pazã ºi Servicii Dolj.
13. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale de care beneficiazã domnul Stancu Florin Ionuþ, director

general al Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj.
14. Proiect de hotãrâre privind majorarea drepturilor salariale de care beneficiazã domnul Stanciu Aurel, director execu-

tiv al Camerei Agricole Dolj.
15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna.
16. Proiect de hotãrâre privind modificarea elementelor de identificare ale drumului judeþean DJ 554.
17. Proiect de hotãrâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al judeþului Dolj.
18. Proiect de hotãrâre privind închirierea unor spaþii aflate în domeniul public al judeþului Dolj ºi în administrarea

Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova.
19. Proiect de hotãrâre de aprobare a Master Planului privind alimentarea cu apã ºi evacuarea apelor uzate în judeþul Dolj

(pentru orizontul de timp 2014 – 2044).
20. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului Judeþului Dolj la S.C. Compania de Apã ”Oltenia” S.A. sã

voteze în adunarea generalã ordinarã din 28.12.2015 luarea unor mãsuri.
21. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de finanþare pentru proiectul cod SMIS 44972 ”Centru turistic

pentru agrement ºi sport” ºi aprobarea cheltuielilor necesare finalizãrii acestuia.
22. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de finanþare pentru proiectul cod SMIS 6036 ”Reabilitarea,

modernizarea, dezvoltarea ºi echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova” ºi
aprobarea cheltuielilor necesare finalizãrii acestuia.

23. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de finanþare pentru proiectul cod SMIS 692 ”Centru de coordonare
ºi conducere a intervenþiei în caz de dezastre în regiunea transfrontalierã” ºi aprobarea cheltuielilor necesare finalizãrii acestuia.

24. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de finanþare pentru proiectul cod SMIS 45697 ”Centrul Inter-
naþional Constantin Brâncuºi – Centru Turistic Interactiv” ºi aprobarea cheltuielilor necesare finalizãrii acestuia.

25. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de finanþare pentru proiectul ”Optimizarea capacitãþii de inter-
venþie în situaþii de urgenþã în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 54042 ºi aprobarea cheltuielilor necesare finalizãrii
acestuia.

26. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de finanþare pentru proiectul cod SMIS 666 ”Centru transfron-
talier pentru informaþii ºi comunicaþii Dolj – Vratsa” ºi aprobarea cheltuielilor necesare finalizãrii acestuia.

27. Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico-economice – faza DALI – pentru obiectivul de investiþii:
”Modernizare  DJ 552, Craiova – Mofleni – Bucovãþ-Terpeziþa-Sãlcuþa-Caraula-Cetate, km 4+200-71+771”.

28. Proiect de hotãrâre privind atribuirea licenþei de traseu pentru traseul T104 Calafat-Rast-Bechet-, cuprins în ”Pro-
gramul de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeþean, perioada 2013-2019-actualizare 2015”,

29. Diverse – interpelãri.

ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

   NR.  1056                                                  Emisã astãzi, 11.12.2015

            Contrasemneazã,
  P R E ª E D I N T E,                            SECRETAR,

              ION PRIOTEASA                                      GHEORGHE BARBÃRASÃ

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.

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
-  viþei cu greutatea

între 100 - 400 Kg.
Informaþii supli-

mentare la telefon:
0251417534.

Serviciul Extern de
Prevenire ºi Protecþie
angajeazã personal
calificat (bãrbat): curs
SSM minim 80 ore ºi
curs Cadru Tehnic
PSI. Posesor permis
conducere cat. B
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CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae doresc sã fiu
angajat la un patron cu maºi-
na proprie, marca Espero.
Telefon: 0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domiciliu
Telefion: 0251/446.535;
0760/071.644.
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964; 0351/
416.198.
Pregãtesc studenþi - elevi
la contabilitate. Telefon:
0722/943.220.
Îngrijesc bãtrânã 4 ore pe
zi. Telefon: 0765/546.216.
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îm-
bunãtãþiri Valea Roºie
(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 de-
comandate etaj 1. Telefon:
0763/857.756.

Vând apartament 2 came-
re decomandate, micro-
centralã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 came-
re decomandate Brazdã
parter. Telefon: 0762/
280.739.

CASE
Vând sau schimb cu o ca-
merã cãmin Craiova, casã
locuibilã comuna Periºor +
dependinþe, apã curentã,
canalizare la poartã, teren
5500 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/291.623.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Telefon:
0251/418.864.
VÂND urgent casã Catar-
giu, 45.000 Euro. Telefon:
0722/297.009.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile superîm-
bunãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.
Vând casã 350 mp Ca-
targiu. Telefon: 0770/
928.527.
Vând casã 5 camere,  Iºal-
niþa, vad comercial negocia-
bil. Telefon: 0766/325.453.

Casã Seaca de Câmp ul-
tracentral 3 camere, beci,
2 sãli lungime 30 m, mo-
bilatã, teren 5000 mp cu
spaþiu comercial. Preþ
70.000 lei. Telefon: 0351/
455.617.
VÂND casã Mîrºani. Tele-
fon: 0732/089.127; 0732/
651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 camere
+ anexã cu 2 camere  ºi
teren 2000 mp, comuna
Valea Stanciului, sat Gre-
ceºti. Preþ 22.000 Lei ne-
gociabil. Telefon: 0761/
546.959.
Vând casã Rânca, demi-
sol, parter + etaj 1 + man-
sardã - 5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie open
space, 3 balcoane, cen-
tralã pe lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu grã-
tar. Situatã la 50 m de pâr-
tia de ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/250.327.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Gogo-
ºu - Dolj. Telefon:
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.

TERENURI
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon: 0729/
170.160.

Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp, preþ
negociabil. Telefon: 0766/
689.036.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp, par-
celat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând teren Negoieºti 2,5
ha, casã cu dependinþe,
vie - 3000 m, fântânã, porþi
de fier la asfalt central. Te-
lefon: 0723/692.884.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056, 0744/563.640.
Vând teren între case în Po-
poveni 2500 sau 5000 mp.
Telefon: 0744/262.358 sau
0764/008.033.
Vând teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de Sus,
lângã Peco Albeºti. Tele-
fon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp Cen-
tura Nord. Telefon: 0728/
800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în sa-
tul Urzica Mare, la strada
principalã, ultra-central, cu
utilitãþi. Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/566.352.

Vând 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  car-
tier ªimnicu de Jos la DJ,
cadastru fãcut. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Te-
lefon: 0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Tele-
fon: 0744/780.550.
Vând Dacia 1310. Tele-
fon: 0770/333.559; 0351/
401.251.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar- de nouã, superîntreþi-
nutã, toate consumabile-
le schimbate recent, fãrã
nici un defect. Tele-
fon:0766/ 632.388.
Vand Seat Leon 1.6. Inma-
triculata RO; - An fabrica-
tie: 2003; Km: 195000; -
105 CP; Benzina; Euro 4;
- Aer Conditionat; 6 airba-
guri; - Geamuri Electrice;
Inchidere centralizata; ABS;
Servodirectie; Xenon; - In-
terior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii la
telefon: 0765/312.168.

Peugeot 206 an fabrica-
þie 2008, benzinã ºi GPL.
Telefon: 0755/010.320.

VÂNZÃRI DIVERSE
Avantajos calorifer din fon-
tã, jenþi cu pneuri pentru
Dacia ºi canistre. Telefon:
0251/416.455.
Vând mixer cofetãrie (
PLANETARIA) 3 funcþii
marcã Germanã. Telefon:
0752/ 236.667.
Vând loc de veci Sineas-
ca douã gropi suprapu-
se, bocanci din piele mã-
rimea 43 îmblãniþi. Telefon:
0771/385.734.
Vând douã cuþite de ghi-
lotinã noi-1,15ml preþ 100
lei. Telefon: 0351/803.490
dupã ora 15.00.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W, ca-
nistre aluminiu  20 litri noi,
reductor oxigen sudurã,
alternator 12vV nou, ar-
zãtoare gaz sobã D 600.
Telefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3
roþi - 60 lei negociabil, cã-
ruþ copil sport - 50 lei. Te-
lefon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 12 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:

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
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anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

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

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

Vând maºini de tricotat Fine-
þea, triploc, maºinã de surfi-
lat. Telefon: 0745/589.825.
Vând hotã nouã, mãturã
electricã. Telefon: 0351/
459.314.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând frigider ARCTIC (pa-
tru sertare la congelator)
cazan de þuicã 100 litri.
Telefon: 0725/576.141.
Vând sãpun de casã 5 lei
/ Kg, cruce de marmurã
1200/100 - scrisã - 80 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând clasoare cu timbre
pentru copiii. Telefon:
0729/684.222.
Vând canapea, fotolii, ºifoni-
er, mobilã bucãtãrie, servan-
tã, bibliotecã, aragaz, frigider,
masã, scaune, saltea copil
relaxa. 0770/298.240.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radiator
cu 3 trepte ALASCA nou.
Telefon: 0770/687.430.

Vând 3 locuri de veci în ci-
mitirul Sineasca. Telefon:
0763/506.962; 0768/
437.838.
Vând cauciucuri de varã
Goodrich dimensiunile
185/65/14, 125 lei buca-
ta. Telefon: 0720/880.474.
Vând douã locuri de veci
cimitir ªeþu – Sinaia - Izvor,
cripte suprapuse, lucrare
marmurã. Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor color
Philips 100 lei, bicicletã
copii 50 lei, 2 gropi fãcute
Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto. Telefon: 0351/
181.202; 0773/970.204.
Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
ºubã îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 nefolosit.
Telefon: 0720/231.610.
Vând convenabil 2 salte-
le relaxa, 1 ladã frigorificã
5 sertare. Telefon: 0745/
602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea, po-
lizor 2500 W, sobã tera-
cotã cu toate furniturile, Tv
color D- 1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calorife-
re fontã, televizor color,
preþuri mici. Telefon: 0729/
977.036.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni Te-
lefon: 0769/669.736.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând 2 locuri de veci supra-
puse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsite
fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn mela-
minate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de spãlat, ba-
zin 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 iar-
nã. Telefon: 0767/153.551.
Vând cinci bare cornier de
70 lungi de 2.80 m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding diago-
nala 70 cm. Telefon: 0770/
303.445.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Primesc în gazdã un bãiat.
Telefon: 0765/957.791.

Închiriez una camerã
la bloc la 2 fete sala-
riate cu posibilitãþi de
platã a ut i l i tã þ i lor  -
zona Materna. Tele-
fon: 0726/497.404.
Închiriez apartament
mobilat Valea Roºie.
Telefon: 0351/433.875
Închiriez apartament
patru camere nemobi-
lat, ultracentral (Univer-
sitate), 100 mp pentru
birouri sau locuit. Tele-
fon: 0741/015.360 ºi
0741/962.214.

MATRIMONIALE
66-170-85 doresc cãsãtorie
– prietenie doamnã 55-62
ani, nefumãtoare, singurã,
modestã, plãcutã. Telefon:
0351/181.202.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul (me-
seria), foarte profitabil. Tele-
fon: 0723/684.511.
Singura argintãrie din Craiova,
situatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde gãsiþi biju-
terii lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/ob-
iect. Telefon: 0351/423.493.
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Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
13:45 – HANDBAL (M) – Liga Naþiona-

lã: CSM Bucureºti – HCM Minaur Baia Mare
/ 16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Genoa –
Bologna / 18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I:
Astra – Petrolul, Dinamo – Pandurii / 23:05
– FOTBAL Spania – La Liga: Las Palmas –
Betis.

DIGI SPORT 2
12:30 – TENIS – International Premier

Tennis League, la New Delhi, în India / 15:00
– RUGBY – Champions Cup: Glasgow War-
riors – Scarlets / 17:00 – FOTBAL Spania –
La Liga: Barcelona – Deportivo / 19:45 –
BASCHET (M) – Liga Naþionalã: CSM CSU
Oradea – Steaua CSM Eximbank / 21:45 –
FOTBAL Italia – Serie A: Udinese – Inter.

DIGI SPORT 3
16:00 – TENIS – International Premier

Tennis League, la New Delhi, în India /
19:15, 21:30 – FOTBAL Spania – La Liga:
Celta Vigo – Espanyol, Sevilla – Sporting
Gijon.

DIGI SPORT 4
14:30 – FOTBAL Scoþia – Premier Lea-

gue: Aberdeen – Hearts / 17:00 – FOTBAL
Franþa – Ligue 1: Reims – Nice / 19:00 –
FOTBAL Italia – Serie A: Sassuolo – Torino
/ 21:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Mon-
tpellier – Guingamp.

DOLCE SPORT 1
16:30 – FOTBAL Germania – Bundesli-

ga: Wolfsburg – Hamburg / 20:30 – FOT-
BAL – Liga I: Dinamo – Pandurii / 23:05 –
FOTBAL Spania – La Liga: Las Palmas –
Betis.

DOLCE SPORT 2
18:00 – FOTBAL – Liga I: Astra – Petro-

lul / 21:30 – FOTBAL Spania – La Liga:
Sevilla – Sporting Gijon.

DOLCE SPORT 3
17:00, 19:15 – FOTBAL Spania – La Liga:

Barcelona – Deportivo, Celta Vigo – Espa-
nyol.

DOLCE SPORT 4
16:30 – FOTBAL Germania – Bundesli-

ga: Werder Bremen – FC Koln / 19:15 –
FOTBAL Spania – La Liga: Levante – Gra-
nada.

SPORT.RO
21:00 – SPORTURI DE CONTACT –

Local Kombat, Galã la Torino, în Italia.
EUROSPORT 1
10:15 – SCHI ALPIN (M) – Cupa Mon-

dialã, la Val d’Isère, în Franþa / 11:30 – SCHI
ALPIN (F) – CM, la Are, în Suedia / 12:30
– BIATLON (F) – CM, la Hochfilzen, în
Austria / 13:15 – SCHI ALPIN (M) – CM,
la Val d’Isère / 14:45, 17:00, 19:30 – FOT-
BAL Anglia – Premier League: Norwich –
Everton, Manchester City – Swansea, Bour-
nemouth – Manchester United / 21:30 –
SNOOKER – Circuitul European, în Gibral-
tar: etapa a 2-a.

EUROSPORT 2
12:00 – SCHI FOND (F) – Cupa Mon-

dialã, la Davos, în Elveþia / 13:30 – SNOW-
BOARD – CM FIS, la Carezza, în Italia /
16:30, 19:30 – FOTBAL Germania – Bun-
desliga: Bayern Munchen – Ingolstadt, Bay-
er Leverkusen – Monchengladbach / 21:45
– PATINAJ ARTISTIC – Grand Prix, la Bar-
celona, în Spania.

LOOK TV
14:30 – FOTBAL Scoþia – Premier Lea-

gue: Aberdeen – Hearts / 20:30 – FOTBAL

– Liga I: Dinamo – Pandurii.
LOOK PLUS
18:00– FOTBAL – Liga I: Astra – Petrolul.

Duminicã
DIGI SPORT 1
14:00 – FOTBAL – Liga I: CS U Craiova

– FC Voluntari / 16:00 – FOTBAL Italia –
Serie A: Milan – Verona / 18:00 – FOTBAL
Franþa – Ligue 1: Marseille – Gazelec Ajac-
cio / 20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Boto-
ºani – CFR Cluj.

DIGI SPORT 2
11:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: CSM

Târgoviºte – Dinamo / 13:00 – FOTBAL
Spania – La Liga: Rayo Vallecano – Malaga
/ 15:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Mo-
naco – St. Etienne / 17:00 – FOTBAL Spa-
nia – La Liga: Eibar – Valencia / 19:00 –
FOTBAL Italia – Serie A: Napoli – Roma /
21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Villar-
real – Real Madrid.

DIGI SPORT 3
14:30 – FOTBAL Scoþia – Premier Lea-

gue: St. Johnstone – Celtic / 17:15 – RUG-
BY – Champions Cup: Toulon – Leinster /
19:15 – FOTBAL Spania – La Liga: Atletico
Madrid – Athletic Bilbao / 21:45 – FOTBAL
Italia – Serie A: Juventus – Fiorentina.

DIGI SPORT 4
13:30 – VOLEI (M) – Divizia A1: Muni-

cipal Zalãu – Dinamo Bucureºti / 15:30 –
FOTBAL Belgia – Pro League: Standard Lie-
ge – FC Bruges / 18:00 – FOTBAL Franþa –
Ligue 1: Angers – Bordeaux / 20:00 – BAS-
CHET (M) – Liga Naþionalã: SCM U Craio-
va – BCM U Piteºti / 22:00 – FOTBAL Franþa
– Ligue 1: Paris SG – Lyon.

DOLCE SPORT 1
14:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: CS U

Craiova – FC Voluntari, FC Botoºani – CFR
Cluj.

* Pânã la închiderea ediþiei, site-ul Dol-
ce Sport nu fãcuse public ºi programul ce-
lorlalte trei canale.

EUROSPORT 1
10:15 – SCHI ALPIN (M) – Cupa Mon-

dialã, la Val d’Isère, în Franþa / 11:30 –
SCHI ALPIN (F) – CM, la Are, în Suedia /
12:15 – BIATLON (F) – CM, la Hochfil-
zen, în Austria / 13:30 – SCHI ALPIN (M)
– CM, la Val d’Isère / 14:30 – SCHI AL-
PIN (F) – CM, la Are / 15:30 – SÃRITURI
CU SCHIURILE – CM, la Nizhny Tagil, în
Rusia / 18:00 – FOTBAL Anglia – Premier
League: Liverpool – West Brom / 21:00 –
SNOOKER – Circuitul European, în Gibral-
tar: finala.

EUROSPORT 2
11:45 – SCHI FOND (M, F) – Cupa

Mondialã, la Davos, în Elveþia / 14:00 –
SNOOKER – Circuitul European, în Gibral-
tar: sferturi de finalã / 16:30, 18:30 – FOT-
BAL Germania – Bundesliga: Augsburg –
Schalke, Dortmund – Frankfurt.

TVR 2
9:00, 12:30 – FOTBAL – Campionatul

Mondial al cluburilor, sferturi de finalã: Club
America – Guangzhou Evergrande, Mazem-
be – Sanfrecce Hiroshima.

LOOK TV
17:15 – RUGBY – Champions Cup: Tou-

lon – Leinster / 20:30 – FOTBAL – Liga I:
FC Botoºani – CFR Cluj.

LOOK PLUS
14:00 – FOTBAL – Liga I: CS U Craiova

– FC Voluntari.

GRUPA A: Fenerbahce – Celtic 1-1 (Markovic 39 / Com-
mons 75), Ajax – Molde 1-1 (Van de Beek 14 / Singh 29).

Clasament: 1. MOLDE 11p, 2. FENERBAHCE 9p, 3.
Ajax 7p, 4. Celtic 3p.

GRUPA B: FC Sion – Liverpool 0-0, Bordeaux – Rubin
Kazan 2-2 (Laborde 58, Rolan 63 / Kanunnikov 31, Ustinov
76).

Clasament: 1. LIVERPOOL 10p, 2. SION 9p, 3. Rubin
6p, 4. Bordeaux 4p.

GRUPA C: Qabala – FK Krasnodar 0-3 (Sigurdsson 26,
Pereyra 40, Wanderson 76), Dortmund – PAOK Salonic 0-
1 (Mak 33).

Clasament: 1. KRASNODAR 13p, 2. DORTMUND 10p,
3. Salonic 7p, 4. Qabala 2p.

GRUPA D: Napoli – Legia Varºovia 5-2 (Chalobah 32,
Insigne 39, Callejon 57, Mertens 65, 90+1; la gazde, Vlad
Chiricheº a jucat pânã în minutul 79), Midtjylland – Bruges
1-1 (Sisto 27 / Vossen 68).

Clasament: 1. NAPOLI 18p, 2. MIDTJYLLAND 7p, 3.
Bruges 5p, 4. Legia 4p.

GRUPA E: Viktoria Plzen – Villarreal 3-3 (Kolar 8 pen.,
Kovarik 65, Horava 90 / Bakambu 40, Dos Santos 62, Bru-
no 90+4), Rapid Viena – Dinamo Minsk 2-1 (Hofmann 29,
Jelic 59 / Mohammed Mounir 64).

Clasament: 1. RAPID VIENA 15p, 2. VILLARREAL 13p,
3. Plzen 4p, 4. Minsk 3p.

GRUPA F: Groningen – Braga 0-0, Liberec – Marseille
2-4 (Bakos 75 pen., Sural 76 / Batshuayi 14, N’Koudou 43,
Barrada 48, Ocampos 90+4).

Clasament: 1. BRAGA 13p, 2. MARSEILLE 12p, 3. Li-
berec 7p, 4. Groningen 2p.

GRUPA G: St. Etienne – Lazio 1-1 (Eysseric 76 / Matri
52; ªtefan Radu nu a fãcut parte din lotul formaþiei oaspe-
te), Dnepr – Rosenborg 3-0 (Matheus 35, 60, Shakhov 79).

Clasament: 1. LAZIO 14p, 2. ST. ETIENNE 9p, 3. Dnepr
7p, 4. Rosenborg 2p.

GRUPA H: Sporting Lisabona – Beºiktaº 3-1 (Slimani
67, Ruiz 72, Gutierrez 77 / Gomez 58), Skenderbeu Korce
– Lokomotiv Moscova 0-3 (Tarasov 18, Niasse 88, Same-
dov 90).

Clasament: 1. LOKOMOTIV 11p, 2. SPORTING 10p,
3. Beºiktaº 9p, 4. Skenderbeu 3p.

GRUPA I: Lech Poznan – FC Basel 0-1 (Boetius 50),
Fiorentina – Belenenses 1-0 (Babacar 67; la italieni, Ciprian
Tãtãruºanu a fost rezervã).

Clasament: 1. BASEL 13p, 2. FIORENTINA 10p, 3.
Lech 5p, 4. Belenenses 5p.

GRUPA J: Tottenham – Monaco 4-1 (Lamela 2, 15, 37,
Carroll 77 / El Shaarawy 61), Anderlecht – Qarabag 2-1
(Najar 28, Okaka 31 / Quintana 26).

Clasament: 1. TOTTENHAM 13p, 2. ANDERLECHT
10p, 3. Monaco 6p, 4. Qarabag 4p.

GRUPA K: Asteras Tripolis – Schalke 0-4 (Di Santo 29,
Choupo-Moting 37, 78, Meyer 86; la gazde, Dorin Goian a
jucat pânã în minutul 63), APOEL Nicosia – Sparta Praga
1-3 (Cavenaghi 6 / Julis 63, Lafata 77, 87).

Clasament: 1. SCHALKE 14p, 2. SPARTA 12p, 3. Aste-
ras 4p, 4. Nicosia 3p.

GRUPA L: Bilbao – AZ Alkmaar 2-2 (Kike Sola 43, San
Jose 47 pen. / Van Overeem 26, Saborit 88 aut.), Partizan
Belgrad – Augsburg 1-3 (Oumarou 11 / Hong 45+2, Verha-
egh 50, Bobadilla 89).

Clasament: 1. BILBAO 13p, 2. AUGSBURG 9p, 3. Par-
tizan 9p, 4. Alkmaar 4p.
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Toate cele trei echipe craiove-
ne de salã rãmase în focurile
competiþiilor interne evoluazã în
acest final de sãptãmânã pe pro-
priul parchet.

Astfel, primele vor intra în luptã
voleibalistele, care urmazã a în-
frunta astãzi, de la ora 13:00, într-
un derby al subsolului clasamen-
tului, pe CS “U” Cluj. Tehnicia-
nul Alexandru Cosma a prefaþat
întâlnirea din Sala Sporturilor Ion
Constantinescu: “Suntem obligaþi
sã obþinem o victorie în meciul cu
echipa din Cluj. Dupã multe în-
frângeri este cazul sã mai acumu-
lãm ºi noi puncte în clasament,
sã ne mai creºtem ºi moralul pen-
tru acest final de tur”.

Dupã acest meci, de la ora

Final de sãptãmânã plin, în Bãnie

17:30, la Polivalentã, va intra în
scenã team-ul de volei bãieþi, li-
der neînvins în Divizia A1. Oa-
menii lui Dan Pascu dau piept
cu echipa care-i urmeazã în cla-
sament, Explorãri Baia Mare.
Tot un joc cu a doua clasatã au
disputat alb-albaºtrii ºi în inter-
mediara de miercuri, când au
surclasat, în Bãnie, Caransebe-
ºul, 3-0. Rezultat bifat atunci ºi
de maramureºeni, de asemenea
pe teren propriu, cu Tricolorul
Ploieºti.

Odatã devenitã istorie cu Baia
Mare, SCM U va lua drumul Gre-
ciei pentru returul din “optimi-
le” CEV Cup, contra lui Olym-
piacos Pireu. Încleºtarea va fi
marþi ºi pleacã de la scorul de

3-2 în favoarea elenilor.
Încheindu-ne periplul, dumini-

cã, de la ora 20:00 (Dolce Sport
4), baschetbaliºtii noºtri se iau la
trântã cu BCM U Piteºti, într-un
joc din prima etapã a returului.
Runda trecutã, craiovenii au pus
punct unei serii de trei eºecuri
consecutive, trecând, la Plovalen-
tã, cu 108-94, de nou promovata
Phoenix Galaþi. În schimb, piteº-
tenii au cedat în Trivale în faþa
celeilalte grupãri olteneºti din Liga
Naþionalã, Energia Târgu Jiu,
scor 80-87.

Amintind ºi cele întâmplate în
debutul campionatului, Craiova
s-a impus la capãtul uni meci
ce a avut nevoie de prelungiri,
64-58 (52-52).

VOLEI (F) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 11-A
Astãzi: SCM U CRAIOVA – CS “U” Cluj (ora 13:00), Medicina Tg. Mureº

– Unic Piatra Neamþ, CSM Bucureºti – CSM Lugoj, Alba Blaj – Rapid Bucu-
reºti.

Mâine: CSM Târgoviºte – Dinamo Bucureºti.
Luni: ªtiinþa Bacãu – Penicilina Iaºi.
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
* - un joc mai puþin.

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 10-A
Astãzi: SCM U CRAIOVA – Explorãri Baia Mare (ora 17:30), AS VC Caran-

sebeº – Tomis Constanþa, Unirea Dej – Piatra Neamþ, Tricolorul Ploieºti –
CSM Bucureºti.

Mâine: Municipal Zalãu – Dinamo Bucureºti.
Asearã, dupã închiderea ediþiei: CS “U” Cluj – Arcada Galaþi.
1. CRAIOVA 24 7. Ploieºti 14
2. Baia Mare 20 8. CSM Buc. 10
3. Zalãu 19 9. Dej 9
4. Galaþi 18 10. Dinamo 7
5. Caransebeº 18 11. “U” Cluj 7
6. Constanþa 15 12. Piatra N. 1

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 12-A
Astãzi: Atlassib Sibiu – BC Timiºoara, Phoenix Galaþi – Energia Tg. Jiu,

CSM CSU Oradea – Steaua CSM Eximbank.
Mâine: SCM U CRAIOVA – BCM U Piteºti (ora 20:00, Digi Sport 4)
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Dinamo Bucureºti – U-BT Cluj, Gaz Metan

Mediaº – BC Mureº.
1. Oradea (8/2) 18 7. U-BT Cluj (6/4) 16
2. Sibiu (7/4) 18 8. Tg. Jiu (5/5) 15
3. Mureº (7/3) 17 9. Galaþi ( 4/7) 15
4. Dinamo (6/5) 17 10. Piteºti (5/6) 13
5. CRAIOVA (6/5) 17 11. Timiºoara (1/10) 12
6. Steaua (7/2) 16 12. Mediaº (1/10) 12
BCM-U Piteºti a început campionatul cu o penalizare de 3 puncte.

Palatul Congresului, din Paris, va
gãzdui în aceastã searã tragerea la sorþi
a Campionatului European din vara
anului viitor. Marele eveniment, care va
debuta la ora 19:00, va fi transmis în

GRUPA C: Argentina – Brazilia
19-23, Franþa – DR Congo 29-16,
Germania – Coreea de Sud 40-28.

Asearã dupã închiderea ediþiei,
în ultima rundã: Argentina (2p) –
Coreea de Sud (4p), Brazilia (7p) –
Franþa (7p), DR Congo (0p) –
Germania (4p).

GRUPA D: Kazahstan – Rusia 19-
42, Spania – Puerto Rico 39-13,
ROMÂNIA – Norvegia 22-26.

Asearã dupã închiderea ediþiei,
în ultima rundã: Puerto Rico (0p)
– Kazahstan (0p), ROMÂNIA (4p) –
Rusia (8p), Norvegia (6p) – Spania
(6p).

GRUPA A – Asearã dupã închide-
rea ediþiei, în ultima rundã:
Ungaria (6p) – Japonia (2p), Tunisia
(0p) – Serbia (3p), Danemarca (6p)
– Muntenegru (7p).

GRUPA B – Asearã dupã închi-
derea ediþiei, în ultima rundã:
China (2p) – Angola (2p), Olanda
(7p) – Polonia (6p), Cuba (0p) –
Suedia (7p).

Mai departe merg primele patru
clasate din fiecare grupã.

România, indiferent de rezultatul
partidei de Rusia, nu mai putea
evita locul 4, astfel cã în optimile
de finalã va juca, cu locul 1 din

Emoþii pentru “tricolori”

Azi se stabilesc grupele
Europeanului de fotbal din 2016

direct, în România, de canalul Dolce
Sport.

Calificatã dupã 8 ani la un turneu
final, naþionala þãrii noastre face parte
din a treia urnã valoricã.

Componenþa urnelor la tragerea la sorþi este urmãtoarea:

Urna 1: Franþa, Spania, Germania, An-
glia, Portugalia, Belgia;

Urna 2: Italia, Rusia, Elveþia, Austria,
Croaþia, Ucraina;

Urna 3: Cehia, Suedia, Polonia, ROMÂ-
NIA, Slovacia, Ungaria;

Urna 4: Turcia, Irlanda, Islanda, Þara
Galilor, Albania, Irlanda de Nord.

Turneul final al Campionatului European va avea loc între 10 iunie ºi 10 iulie, în 9 oraºe din
Franþa: Paris (douã arene), Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux, Saint-Etienne, Nice, Lens, Toulouse.

HANDBAL (F) – CAMPIONATUL MONDIAL
Rezultate consemnate, joi searã, în etapa a 4-a a fazei grupelor

Grupa C (Brazilia/Franþa).
Optimile de finalã se vor disputa

simetric, duminicã ºi luni, meciul
“tricolorelor” fiind ultimul al
acestei faze (luni, 21:45).
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Universitatea Craiova se mai
agaþã de puþinele ºanse pe care
le mai are sã prindã play-off-ul,
iar victoria în meciul cu FC Vo-
luntari este esenþialã pentru a
mai rãmâne în luptã. La ultimul
meci de acasã în 2015, pe teren
nu se vor afla suspendaþii Bawab
ºi Bãluþã ºi accidentaþii Acka ºi
Popov. Dupã ce echipa a câºti-
gat doar 1 punct în ultimele 3
meciuri, Emil Sãndoi sperã într-
o redresare, care sã înceapã
duminicã, iar ca obiectiv pentru
ultimele cinci meciuri este obþi-
nerea a cel puþin 13 puncte. „Am
reuºit de atâtea ori sã revenim,
sã sperãm cã o facem ºi acum.
În tur, dupã primele opt etape
am obþinut ºase puncte, iar în
ultimele cinci am câºtigat 13
puncte, care ne-au adus aproa-
pe de play-off. În retur, dupã opt
meciuri am acumulat opt punc-
te, ne dorim sã obþinem mãcar
13 din urmãtoarele cinci jocuri.
Acum, din pãcate, nu ne mai
bazãm doar pe noi, aºteptãm ºi
paºii greºiþi ai adversarelor la
play-off. Nu-i vom avea pe Acka
ºi Popov, stoperii cu care înce-
pusem campionatul, parcã e un
blestem al nostru acesta al fun-
daºilor centrali, ºi în campiona-
tul trecut ºi în acesta suntem
nevoiþi sã improvizãm, sã folo-
sim soluþii de avarie.  În plus ne
lipsesc Bawab ºi Bãluþã în avan-
posturi, dar sunt convins cã ju-
cãtorii care vor intra vor încer-
ca sã suplineascã aceste absen-
þe ºi vor face o partidã bunã“.

Sãndoi s-a referit ºi la derby-
ul pierdut cu Steaua, la Piteºti:
“Alegerea Stelei sã joace la Pi-
teºti s-a dovedit foarte bunã. Au
avut un stadion arhiplin, care, cu
excepþia bãieþilor veniþi din Cra-
iova, cãrora doresc sã le mulþu-
mesc pentru încurajãri, au sus-
þinut frenetic echipa bucureºtea-
nã. Mã aºteptam sincer la un sta-
dion împãrþit. Nu a fost aºa:
Steaua se pare cã este iubitã în
Piteºti. Nu am stat bine la capi-
tolul joc colectiv, am avut o po-
sesie slabã. Dar, sã ºtiþi cã, in-

Duminicã, alb-albaºtrii joacã
ultimul meci al anului pe teren

propriu, împotriva lui FC Voluntari

FC Voluntari: Balauru – L.
Rus, S. Rãdoi, Novakovic, Bri-
ceag – Vâlceanu, Goossens, To-
doran - Kone, M. Costea, Pan-
cu. Rezerve: Botaº – Maftei,
Spahija, Voduþ, Novac, Tchou-
tou, Ad. Bãlan.

Antrenor: Gheorghe Mulþescu.

Universitatea Craiova – FC Voluntari
Duminicã, ora 14, stadion: “Extensiv”

Universitatea: Bãlgrãdean –
Achim, Iliev, Kay, Vãtãjelu –
Madson, Zlatinski, Mateiu – Ban-
cu, Ivan, Nuno Rocha. Rezerve:
Straton – Dumitraº, Izvoranu,
Ferfelea, Curelea, Herghelegiu,
Mãzãrache.

Antrenor: Emil Sãndoi.

1. Astra 21 12 6 3 34-24 42
2. Viitorul 21 11 7 3 42-21 40
3. Pandurii 21 11 6 4 28-21 39
4. Dinamo 21 10 7 4 27-21 37
5. Steaua 21 9 7 5 27-20 34
6. ASA 21 7 10 4 24-18 31
7. CSMS Iaºi 21 7 7 7 16-21 28
8. Craiova 21 7 6 8 22-22 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 21 1 9 11 17-35 12
14. Petrolul 21 2 8 11 15-25 8

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.
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Liga I – etapa a XXII-a

Meciurile Concordia – ACS Poli ºi ASA – CSMS Iaºi
s-au jucat asearã.

Astra – Petrolul, sâmbãtã, ora 18

Dinamo – Pandurii, sâmbãtã, ora 20.30

„U” Craiova – FC Voluntari, duminicã, ora 14

FC Botoºani – CFR Cluj, duminicã, ora 20.30

Viitorul – Steaua, luni, ora 20.30

diferent de adversar, de fiecare
datã am încercat sã ne impunem
stilul, sã dominãm”.

Vãtãjelu:
“Nu dezarmãm,
luptãm
pânã la capãt”

Marcator în tur contra Volunta-
riului, Bogdan Vãtãjelu a vorbit
despre ºansele la play-off ºi starea
de spirit din lot: „Starea de spirit la
echipã nu este cea mai bunã, þi-
nând cont cã ultima victorie e cea
de la Chiajna. Nu ne convine si-
tuaþia din clasament, dar nu ne rã-
mâne decât sã mergem la victorie
în fiecare etapã de acum înainte.
ªtim cã nu mai sunt echipe mici,
cã pe acest final de sezon toatã
lumea vrea puncte, necesare fie în
bãtãlia pentru evitarea retrogradã-
rii, fie pentru intrarea în play-off.
În ceea ce ne priveºte, putem mai
mult. Am arãtat cu Dinamo, cu
ASA, cu Pandurii cã putem. Play-
off-ul este un obiectiv personal, dar
ºi al echipei. Ieºirea din el ar fi o
dezamãgire, mai ales cã nu cred
cã un jucãtor poate ajunge la Euro
din play-out. Noi nu dezarmãm ºi
vom lupta pânã în ultima etapã. Ne
dorim sã fim în primele ºase echi-
pe ale campionatului“.  Vãtãjelu a
vorbit ºi despre partida de la Pi-
teºti ºi a cerut scuze suporterilor
în numele echipei: „În ultimele
meciuri ne-a lipsit Bawab, dar sunt
sigur cã toþi cei care vor intra vor
face totul sã marcheze. Inclusiv cu
Steaua, care împotriva noastrã a
fãcut cel mai bun meci al ei din
acest campionat. Mã bucur cã atâ-
þia suporteri au venit la Piteºti sã
ne susþinã, ne pare rãu cã noi, la
rândul nostru, nu le-am oferit mo-
tive de satisfacþie. Dezamãgirea
noastrã a fost la fel de mare ºi,
probabil, din acest motiv, fiind
foarte supãraþi, am ezitat sã mer-
gem la galerie dupã fluierul final“.

Voluntariul, alt
“look” cu Mulþescu

De la venirea lui “Smurd”
Mulþescu, Voluntariul are o altã
exprimare, reuºind ºi rezultate
remarcabile precum remizele de
la Giurgiu ºi Botoºani ºi cea de
acasã cu CFR (în care ilfovenii
au condus cu 2-0), victoria în
faþa Petrolului. Mulþescu mizea-
zã pe jucãtori cu experienþã pre-
cum Pancu, Maftei, Rus, Todo-
ran ºi M. Costea, în acelaºi timp
oferind credit tinerilor împru-
mutaþi de la alte echipe, precum
Briceag (Craiova) sau Vâlceanu
(Steaua). În tur, Universitatea s-
a impus cu 2-1, prin golurile
marcate de Bãluþã ºi Vãtãjelu.
“În primul rând trebuie sã ne
atingem obiectivul pe termen
scurt, victoria cu Voluntari. În-
tâlnim o echipã disciplinatã, cu
jucãtori experimentaþi, aflaþi pe
final de carierã. Dar nu trebuie
sã ne fie fricã de adversar, ci
sã gestionãm bine momentele
din joc. Sã fim atenþi la finali-
zare, pentru cã problemele avu-
te în campionatul precedent în
avanposturi s-au perpetuat ºi în
actuala stagiune“ spune Emil
Sãndoi.
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