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Pânã la Boboteazã ºi ceva mai încolo suntem în to-
iul sãrbãtorilor de iarnã, cu obiceiurile ºi tradiþiile de
acum împãmântenite. Forfota e imensã ºi se resimte la
tot pasul, în marile spaþii comerciale, pe arterele de
circulaþie, zilele sunt calme ºi n-au apucat sã muºte
încã din gerul crud, absenþa zãpezii estompând din
misterul sãrbãtorilor îndelung aºteptate de copii, dar ºi
de adulþi. Se aud colindele tradiþionale, vin pluguºorul,
sorcovitul, capra, steaua, obiceiuri perene, ce conferã

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Mã rog mereu, Popescule, la Dum-
nezeu sã mã fereascã de boli, de
hoþi ºi de politicieni.
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inefabilul momentului. Copiii împodobesc bradul cu
globuleþe colorate ºi betealã multicolorã, aºteptându-l
cu o emoþie greu strunitã pe Moº Crãciun cu darurile
antamate. Chiar dacã multe virtuþi ale Crãciunului au
cãzut în desuetudine, curatã rãmânând sãrbãtoarea
îndeosebi la þarã, la oraº lãcomia devenind barbarã,
indiferenþa ºi absenþa solicitudinii nemaicuplând deplin
cu omenia, accentuând în schimb fragilitatea individu-
lui rãstignit pe crucea efemeritãþii însingurate.
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Cum va fi vremea de Crãciun
ºi Revelion

Administraþia Naþionalã de Meteorolo-
gie (ANM) a realizat o estimare a evolu-
þiei valorilor termice ºi a precipitaþiilor pen-
tru intervalul 22 decembrie 2015 – 3 ia-
nuarie 2016, care vizeazã toate regiunile
þãrii: Banat, Criºana, Transilvania, Mara-
mureº, Moldova, Dobrogea, Muntenia,
Oltenia, precum ºi zona montanã. În Olte-
nia, vremea se va menþine mult mai caldã
decât în mod obiºnuit în perioada 22-28
decembrie ºi în special în zilele de 23 ºi 24
decembrie, astfel cã se vor înregistra, în
medie, temperaturi maxime de 6...13 gra-
de ºi minime de -1...3 grade. Apoi, sunt
estimate valori în scãdere, astfel cã sfâr-
ºitul de an, dar ºi primele zile de ianuarie
vor fi caracterizate de o vreme apropiatã
de normalul termic al perioadei, respectiv
o medie regionalã de 2...5 grade ziua ºi -
4...-2 grade noaptea. Probabilitatea pen-
tru precipitaþii locale, slabe cantitativ, va
creºte în zilele de 28 ºi 29 decembrie ºi
dupã data de 1 ianuarie. 

37.000 de poliþiºti, jandarmi,
pompieri, mobilizaþi în perioada
sãrbãtorilor

Aproximativ 37.000 de poliþiºti, jandarmi,
poliþiºti de frontierã, pompieri, personal
SMURD vor fi mobilizaþi în perioada sãr-
bãtorilor, a anunþat, ieri, ministrul Afaceri-
lor Interne, Petre Tobã, precizând cã zil-
nic vor fi gata de intervenþie 293 echipaje
SMURD ºi peste 750 echipaje de ambu-
lanþã. De asemenea, MAI are pregãtite 6
elicoptere pe structuri, supraveghere ru-
tierã, 7 elicoptere SMURD ºi 2 avioane
medicale, iar zilnic vor fi gata de interven-
þie 293 echipaje SMURD ºi peste 750 echi-
paje de ambulanþã. “La programul de asi-
gurare a siguranþei, structurile MAI, pen-
tru realizarea acestui deziderat, au partici-
pat la aproximativ 2.500 de acþiuni pe sãp-
tãmânã ºi vor continua în acelaºi ritm. Din
punctul de vedere al mãsurilor luate de
cPoliþia de Frontierã, începând din 19 no-
iembrie la punctele de frontierã se reali-
zeazã verificãri sistematice care presupun
realizarea unor controale în vederea sta-
bilirii identitãþii participanþilor la trafic ºi
verificãrii datelor acestora. Aceastã mã-
surã a fost adoptatã în concordanþã cu
mãsuri similare adoptate în alte state eu-
ropene, cum ar fi Germania, Austria, Slo-
venia, Ungaria, Suedia, Norvegia, Franþa
ºi Malta”, a declarat Petre Tobã.

Guvernul a adoptat, ieri, ordonanþa de
urgenþã pentru prorogarea termenului de
intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 pri-
vind procedura insolvenþei persoanelor
fizice, astfel încât aceasta ar urma sã fie
aplicatã abia din decembrie 2016. Legea
privind procedura insolvenþei persoane-
lor fizice prevede ca orice cetãþean aflat
în incapacitate de platã a datoriilor, nu din
vina sa, sã îºi poatã reeºalona datoriile,
pe baza unui plan de redresare financia-
rã, pe o perioadã de cinci ani.

Amânarea este o greºealã ºi un lucru
nedrept la adresa tuturor celor care aº-
teaptã ºansa unei redresãri financiare,
susþine deputatul PSD Ana Birchall, iniþiator al
proiectului, comentând astfel decizia Cabinetu-
lui Cioloº. Deputatul a adãugat cã motivul amâ-
nãrii intrãrii în vigoare a legii – întârzierea ela-
borãrii normelor de aplicare – este unul nefun-
damentat. “Pentru mine este de neînþeles de ce
instituþiile cu atribuþii în elaborarea normelor
metodologice nu au dus la îndeplinire toþi paºii
rãmaºi, astfel încât Legea insolvenþei persoa-
nelor fizice sã fie aplicatã la termenul prevãzut
în lege, iar debitorii persoane fizice sã poatã
beneficia de toate beneficiile pe care le-am pre-
vãzut la redactarea proiectului de lege. Am fã-
cut mai multe interpelãri la Guvern ºi la institu-

Zile libere în 2016: Calendarul sãrbãtorilor legale

Preºedintele Klaus Iohannis a
promulgat, ieri, legea pentru
completarea Statutului deputaþi-
lor ºi senatorilor, care introduce
pensiile speciale pentru parlamen-
tari, act normativ care a fost re-
examinat de Parlament. Preºedin-
tele nu mai putea respinge pro-
iectul de lege, singura cale de atac
ar fi fost doar contestarea aces-
teia la Curtea Constituþionalã,
însã ºeful statului anunþase cã nu
va recurge la acest instrument
constituþional.

Marþi, 15 decembrie, senatorii
ºi deputaþii au adoptat proiectul de
lege privind pensiile speciale ale
parlamentarilor, în urma reexami-
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þiile abilitate pentru a preîntâmpina acest dez-
nodãmânt, dar fãrã rezultat”, a declarat Birchall,
potrivit unui comunicat de presã.

Instituþiile abilitate au avut la dispoziþie ºase
luni pentru elaborarea normelor metodologice,
care pot fi redactate în câteva zile dacã existã
realã voinþã la nivel instituþional, mai susþine
deputatul. “Cei care au decis amânarea proiec-
tului sunt direct rãspunzãtori în faþa românilor
care aºteptau ca acest act normativ sã le per-
mitã ieºirea din necazul financiar în care au in-
trat, fãrã voia lor. Legea insolvenþei persoane-
lor fizice, proiect pe care l-am iniþiat în 2014 ºi
care a fost adoptat în Parlament pe 20 mai a.c.,

ulterior promulgat de preºedinte pe 18
iunie, oferã pentru prima datã români-
lor, debitori de bunã-credinþã aflaþi într-
un necaz financiar, posibilitatea de a fi
protejaþi de riscul de a rãmâne pe dru-
muri, de a-ºi pierde bunurile agonisite
de o viaþã sau sã continue sã fie urmã-
riþi financiar pentru diferenþa rezultatã
din valoarea iniþialã a imobilului ºi preþul
obþinut dupã executarea silitã”, a mai
spus Ana Birchall.

Dan Suciu a subliniat cã, deºi “nu a
dorit sã amâne aplicarea legii, Guvernul
a fost nevoit” sã recurgã la aceastã so-
luþie din cauza faptului cã etapele pro-

cedurale pentru punerea în practicã a actului
normativ nu au fost parcurse, iar normele me-
todologice nu au fost gata. “S-a ajuns în aceas-
tã situaþie deoarece niciunul dintre paºii prevã-
zuþi de lege nu a fost parcurs. (...) Erau terme-
ne foarte clare legate de aceºti paºi”, a declarat
Suciu. Purtãtorul de cuvânt al Guvernului a mai
spus cã, la nivelul Executivului, a fost stabilit
un plan de acþiune, pentru perioada urmãtoare,
astfel încât toþi aceºti paºi sã fie fãcuþi, una
dintre etape referindu-se la constituirea comi-
siilor de insolvenþã, la nivel central, ºi stabili-
rea onorariilor pentru administratorii judiciari
ai datornicilor.

nãrii cerute de Klaus Iohannis, ast-
fel încât aceºtia vor beneficia de
pensie doar dacã nu sunt realeºi
ºi au încheiat cel puþin un mandat
complet de parlamentar. Parlamen-
tarii vor primi o pensie specialã,
calculatã în funcþie de numãrul de
mandate încheiate, însã în limita
a cel mult trei, cuantumul fiind de
0,55% din indemnizaþia de parla-
mentar. Pentru a beneficia de pen-
sie, ei vor trebui sã fi încheiat cel
puþin un mandat complet.

Un parlamentar cu un mandat
ar urma sã primeascã o astfel de
pensie de aproximativ 1.550 de lei,
cel cu douã mandate ar primi
3.100 de lei, iar cei cu minimum

trei mandate ar câºtiga, în plus,
aproximativ 4.600 de lei. Nu be-
neficiazã de indemnizaþia pentru
limitã de vârstã deputaþii ºi sena-
torii care au fost condamnaþi de-
finitiv pentru comiterea, în calita-
te de deputat sau senator, a unei
infracþiuni de corupþie prevãzutã
la art. 289 - 291 din Legea Codu-

lui Penal. Comisia de Statut a in-
trodus ºi alte infracþiuni pentru
care deputaþii ºi senatorii, dacã au
fost condamnaþi, nu vor benefi-
cia de pensii speciale, ºi anume
pentru infracþiunile prevãzute la
art. 254- 257, adicã pentru ultraj,
tulburarea de posesie, distrugere
calificatã, distrugere în culpã.

Preºedintele Klaus Iohannis a promulgat ºi legea privind modificarea
Statutului senatorilor ºi deputaþilor prin care aceºtia nu vor mai benefi-
cia de maºini pentru deplasarea în teritoriu, ci vor primi o sumã fixã
suplimentarã la venituri pentru a-ºi deconta singuri transportul. Suma
nu este cuprinsã în lege, ci rãmâne sã fie stabilitã de conducerea Parla-
mentului, cuantumul fixat în acest moment fiind de 1.400 de lei.

Românii vor avea 12 zile libere în 2016, sta-
bilite pentru sãrbãtori publice sau religioase,
dintre care ºapte sunt în timpul sãptãmânii, ce-
lelalte cinci fiind în weekend. Acestea sunt ur-
mãtoarele: 1 ianuarie (vineri), 2 ianuarie (sâm-
bãtã) – Anul Nou; 24 ianuarie (duminicã) – Ziua
Unirii Principatelor Române; 1 mai (duminicã),
2 mai (luni) – Paºtele; 1 mai (duminicã) – Ziua
Muncii; 19 iunie (duminicã), 20 iunie (luni) –
Rusalii; 15 august (luni) – Adormirea Maicii
Domnului; 30 noiembrie (miercuri) – Sfântul
Andrei; 1 decembrie (joi) – Ziua Naþionalã a
României; 25 decembrie (duminicã), 26 decem-
brie (luni) – Crãciunul.

Codul Muncii prevede 12 zile libere acordate
cu ocazia sãrbãtorilor legale, respectiv câte douã
zile pentru Anul Nou, Paºte, Rusalii ºi Crãciun

ºi câte o zi pentru Ziua Internaþionalã a Muncii,
Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Andrei ºi
Ziua Naþionalã a României. În plus, Guvernul a
decis ca ºi Ziua Unirii Principatelor Române (24
ianuarie) sã fie zi liberã.

Primele zile libere din 2016 sunt 1 ºi 2 ianua-
rie (vineri ºi sâmbãtã), urmate de Ziua Unirii
Principatelor Române, 24 ianuarie (duminicã)
ºi de zilele acordate de Paºte, respectiv 1 ºi 2
mai (duminicã ºi luni). În cazul Paºtelui cato-
lic, zilele libere declarate sunt 27 ºi 28 martie
(duminicã ºi luni). În 2016, Ziua Internaþionalã
a Muncii (1 mai) coincide cu prima zi de Paºte
(ortodox). Rusaliile vor fi sãrbãtorite, în 2016,
în zilele de 19 iunie - 20 iunie (duminicã ºi -
luni), iar Adormirea Maicii Domnului (15 au-
gust) este într-o zi de luni.

Codul Muncii prevede cã, prin hotãrâre a
Guvernului, se vor stabili programe de lucru
adecvate pentru unitãþile sanitare ºi pentru cele
de alimentaþie publicã, în scopul asigurãrii asis-
tenþei sanitare ºi, respectiv, al aprovizionãrii
populaþiei cu produse alimentare de strictã ne-
cesitate, a cãror aplicare este obligatorie. De
asemenea, salariaþii care sunt nevoiþi sã lucreze
în zilele declarate sãrbãtori legale trebuie sã be-
neficieze de timp liber corespunzãtor în urmã-
toarele 30 de zile. În cazul în care, din motive
justificate, nu se acordã zile libere, ei trebuie sã
primeascã, pentru munca prestatã în zilele de
sãrbãtoare legalã, un spor la salariul de bazã, ce
nu poate fi mai mic de sutã la sutã din salariul
de bazã corespunzãtor muncii prestate în pro-
gramul normal de lucru.
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Pânã la Boboteazã ºi ceva

mai încolo suntem în toiul sãr-
bãtorilor de iarnã, cu obiceiu-
rile ºi tradiþiile de acum îm-
pãmântenite. Forfota e imen-
sã ºi se resimte la tot pasul,
în marile spaþii comerciale, pe
arterele de circulaþie, zilele
sunt calme ºi n-au apucat sã
muºte încã din gerul crud, ab-
senþa zãpezii estompând din
misterul sãrbãtorilor îndelung
aºteptate de copii, dar ºi de
adulþi. Se aud colindele tradi-
þionale, vin pluguºorul, sorco-

MIRCEA CANÞÃR
vitul, capra, steaua, obiceiuri
perene, ce conferã inefabilul
momentului. Copiii împodo-
besc bradul cu globuleþe co-
lorate ºi betealã multicolorã,
aºteptându-l cu o emoþie greu
strunitã pe Moº Crãciun cu
darurile antamate. Chiar dacã
multe virtuþi ale Crãciunului
au cãzut în desuetudine, cu-
ratã rãmânând sãrbãtoarea
îndeosebi la þarã, la oraº lã-
comia devenind barbarã, indi-
ferenþa ºi absenþa solicitudi-
nii nemaicuplând deplin cu

omenia, accentuând în schimb
fragilitatea individului rãstig-
nit pe crucea efemeritãþii în-
singurate. Smerenia, mila ºi
curãþenia rãmân încã deseori
aproape de fiinþa umanã, dar
avem dificultãþi multiple, de
înþelegere, de la o vreme, ne-
decantate convingãtor, cu Bi-
serica, ºi eforturile fertilei în-
þelepciuni sunt timide. Sãrbã-
torile de iarnã la capãtul unor
rãtãciri pline de zbucium con-
ferã liniºte ºi speranþa unui
nou început. Un aspect esen-

În ajunul CrãciunuluiÎn ajunul CrãciunuluiÎn ajunul CrãciunuluiÎn ajunul CrãciunuluiÎn ajunul Crãciunului
þial al Crãciunului rãmâne nim-
bul lui de reculegere, de bu-
curie curatã ºi de speranþã.
Cum spuneam, mereu Crãciu-
nul poartã un mesaj de liniº-
te. Aºa stând lucrurile, e foar-
te greu sã asociezi sensul Crã-
ciunului, cum ne sugera un
înþelept, cu naºterea Româ-
niei post-totalitare. Liniºtea
poate fi resemnare, efect al
fricii, semn iminent al rãbdã-
rii. Liniºtea Crãciunului e în-
cãrcatã de aºteptare ºi în-
seamnã puterea de a relua lu-

crurile de la capãt cu forþã ºi
înþelepciune sporite pe dru-
mul cu dureri ºi bucurii hãrã-
zite. Patimile omului fiind ne-
numãrate, ca nisipul mãrii,
nici una dintre ele nesemã-
nând cu alta. Crãciunul este un
motiv de bucurie ºi bunãtate,
dar mai ales de miºcãtoare
nostalgie. În mijlocul celor
dragi, hãrþuiþi de simþul dato-
riei, înþelegem mai bine ros-
tul nostru pe pãmânt. Crãciun
fericit ºi luminã, cât mai multã
luminã, tuturor!

În zilele de Crãciun, doljenii care au ne-
voie de îngrijiri medicale se pot adresa ser-
viciilor de primiri urgenþe ºi camerelor de
gardã ale spitalelor. Reprezentanþii Direcþiei
de Sãnãtate Publicã Dolj au anunþat cã în
perioada 25-27 decembrie a.c. unitãþile sa-
nitare au program de zile libere, asigurând
doar urgenþele. Serviciul Judeþean de Am-
bulanþã ºi SMURD au activitate continuã,
fiind apelabile la
telefon 112.

Cabinetele de
medicinã de fa-
milie  asigurã
permanenþa prin
centrele de per-
manenþã cu
f u n c þ i o n a r e
non-stop din lo-
calitãþile: Amã-
raºtii  de Jos,
Bechet, Brabo-
va, Bulzesti-Fra-
þila, Gherceºti,
Ghidici, Goicea,
Murgaºi, Pleniþa, Piscu Vechi, Vârvoru de
Jos, Sadova ºi Craiova – strada „George
Enescu” nr.76, bl. 15 (Craioviþa Nouã) ºi
strada „Împãratul Traian” nr.213, bl.P4.

Urgenþele stomatologice sunt asigurate
nonstop de cabinetele de medicinã dentarã de

Spitalele asigurã doar
„urgenþele” de Crãciun

În 24 ºi 31 decembrie 2015, o
parte din unitãþile teritoriale retail
ºi toate centrele de afaceri corpo-
rate vor avea program redus cu
publicul, pânã la ora 13:00, însã
aproximativ 100 unitãþi BCR vor
avea program normal de lucru.
Unitãþile BCR din mall-uri vor
funcþiona dupã programul acesto-
ra. „Programul de lucru cu publi-
cul este afiºat la loc vizibil în toate
unitãþile bãncii. BCR a luat toate
mãsurile pentru a asigura colecta-
rea numerarului de la clienþii bãn-
cii. Va fi asiguratã ºi alimentarea
cu cash a bancomatelor (ATM), a
automatelor de schimb valutar
(ASV) ºi a maºinilor multifuncþio-

Unitãþile BCR nu vor avea program în zilele
de 25, 26 decembrie 2015 ºi 1, 2 ianuarie 2016

Unitãþile Bãncii Comerciale Române teritoriale retail ºi centrele de afaceri corporate nu vor avea
program cu publicul în zilele de 25, 26 decembrie 2015 ºi 1, 2 ianuarie 2016 (sãrbãtori legale).

nale (MFM) ce vor fi permanent
la dispoziþia clienþilor, 24 de ore din
24, 7 zile din 7, inclusiv sãrbãtori-
le legale”, se precizeazã într-un
comunicat de presã al BCR.

Suport Tehnic în utilizarea
serviciilor de Internet ºi Mobile
Banking, nonstop

În aceastã perioadã, deþinãtorii
de carduri BCR vor putea face plãþi
la oricare dintre comercianþii care
acceptã carduri, iar serviciul de
Asistenþã de urgenþã pentru deþi-
nãtorii de carduri va fi, ca de obi-
cei, disponibil 24 de ore din 24.
Mai mult, clienþii bãncii vor avea

acces 24/7 la propriile resurse fi-
nanciare ºi vor putea sã efectueze
operaþiuni bancare. Aceste opera-
þiuni se fac prin internet, utilizând
Click 24 Banking BCR; de la ori-
ce calculator, accesând 24bankin-
g.ro; de pe telefonul mobil, utili-
zând aplicaþia Touch 24 Banking
BCR pentru iPhone ºi Android sau
accesând m.24banking.ro de pe
telefonul mobil. Operaþiuni banca-
re se pot face ºi utilizand  Alo 24
Banking BCR (apel gratuit In-
foBCR, la numãrul 0800.801.BCR
(0800.801.227) din orice reþea
naþionalã, disponibil non-stop) sau
prin intermediul echipamentelor de
tip self service disponibile atât în

zonele Easy 24 Banking sau la terþi.
“În plus, clienþii care apeleazã In-
foBCR vor beneficia non-stop de
urmãtoarele servicii: Suport Teh-
nic în utilizarea serviciilor de In-
ternet ºi Mobile Banking; Asisten-

þã de urgenþã pentru deþinãtorii de
carduri BCR ºi Informaþii perso-
nalizate si generale despre produ-
sele ºi serviciile BCR”, se mai pre-
cizeazã în comunicat.

MARGA BULUGEAN

Prima conferinþã de presã a organizaþiei
judeþene ALDE Dolj s-a desfãºurat ieri, asta
dupã ce în urmã cu douã luni a luat fiinþã
oficial aceastã organizaþie. Tot ieri s-a pre-
zentat conducerea formaþiunii politice, ju-
deþul fiind reprezentat de un parlament,
deputatul Ion Cupã, în calitate de preºedin-
te iar Doru Ghinea ocupã funcþia de preºe-
dinte executiv. Organizaþia municipalã va fi
condusã de prof. Mircea Nãstase, fost in-
spector general al ISJ Dolj, fost director al
Colegiului Naþional Elena Cuza, candidat la
Primãria municipiului Craiova.

„Acum douã luni ne-am înfiinþat oficial,
am parcurs toate etapele ºi vrem sã avem
o relaþie deschisã, transparentã bazatã pe
respect cu presa localã ºi centralã. Noi, ca
organizaþie, suntem o echipã, la ora asta
avem deja organizaþii locale în peste 80 %
din localitãþile doljene, vom finaliza astfel
organizarea în ianuarie 2016. Analizãm foar-
te bine, cântãrim toate lucrurile pentru cã
avem mare grijã ce candidaþi scoatem la
înaintare ºi asta pentru cã suntem un par-
tid nou pe scena politicii doljene....”, a
subliniat deputatul Ion Cupã.

Acesta a mai discutat despre motivele
pentru care ALDE, la nivel naþional a refu-

ALDE are organizaþii în 80% dinALDE are organizaþii în 80% dinALDE are organizaþii în 80% dinALDE are organizaþii în 80% dinALDE are organizaþii în 80% din
numãrul localitãþilor din Doljnumãrul localitãþilor din Doljnumãrul localitãþilor din Doljnumãrul localitãþilor din Doljnumãrul localitãþilor din Dolj

zat sã voteze bugetul, totul fiind legat de
legea irigaþiilor. Preºedintele organizaþiei
municipale, Mircea Nãstase a subliniat im-
portanþa unei finanþãri consistente la Edu-
caþie ºi faptul cã foarte multe unitãþi ºcola-
re se pot moderniza accesând fonduri eu-
ropene. „Dacã nu tratezi Educaþie ca o temã
prioritarã nu poþi sã ai aºteptãri armonioa-
se. Bugetul pe educaþie nu este numai pen-
tru salariile dascãlilor. Pe noi, ca dascãli ne
intereseazã ºi partea de investiþii în infras-
tructura ºcolarã...”, a subliniat prof. Mir-
cea Nãstase.

MARGA BULUGEAN

la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova
(strada „Tabaci” nr. 1),Spitalul Municipal Fi-
lantropia Craiova (strada Brestii nr. 8) ºi Spi-
talul Municipal Calafat. La nivelul Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Dolj funcþioneazã serviciul
de gardã epidemiologie  zilnic între orele 8.00
ºi 22.00, telefon 0251/55.48.72.

De asemenea, potrivit DSP Dolj, farma-
ciile cu program nonstop, în relaþie cu CAS

Dolj, sunt ur-
mãtoarele Ane-
dio Farm – stra-
da „George
Enescu”, com-
plex Racheta,
nr. 76, bloc 15,
Craiova; Farm
Galan. – „Calea
Bucureºti” nr.
37,bloc 21e
parter, Craiova;
Farmacia Trei F.
- str Calea Bu-
curesti,bl 17 b
parter,Craiova;

Medplastik Tehnology – strada „Tabaci” nr.
22, Craiova; Urania Farm – Calea Bucu-
reºti nr. 29, bl. 17c, parter; Prima Ware-
house – strada „Tabaci” nr. 10, zona a, zona
b, zona c, Craiova.

RADU ILICEANU
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ªapte deþinuþi de la Penitencia-
rul de Maximã Siguranþã Craiova
au stârnit o revoltã în celule, dis-
trugând geamurile, obiectele sa-
nitare ºi saltelele, apoi s-au luat la
bãtaie cu angajaþii unitãþii care ve-
niserã sã punã capãt protestului.
Potrivit reprezentanþilor unitãþii de
detenþie, scandalul a izbucnit în
noaptea de sâmbãtã spre dumini-
cã, puþin dupã miezul nopþii, a fost
pornit de trei deþinuþi nemulþumiþi
de programul de difuzare a pro-
gramului TV, care se opreºte la
ora 23.00. Alþi patru deþinuþi su-
pãraþi cã agenþii nu þin cont de

Condamnat deja ºi aflat în penitenciar,
unde ispãºeºte o pedeapsã de 4 ani ºi 6 luni
închisoare cu executare primitã într-un do-
sar vizând fapte de corupþie, fostul judecã-
tor Marius Bogdan Diaconescu, de la Tri-
bunalul Dolj, a primit, ieri, o nouã pedeapsã,
în cel de-al doilea dosar în care a fost trimis
în judecatã de DNA Craiova. Fostul magis-
trat a fost condamnat la 7 ani ºi 6 luni de
detenþie pentru luare de mitã în formã conti-
nuatã, pedeapsã contopitã cu cea veche, re-
zultând, în total, 7 ani ºi 6 luni:

 „Condamnã pe inculpatul Diaconescu
Marius Bogdan la pedeapsa de 7 ani ºi 6
luni închisoare pentru sãvârºirea infracþiu-
nii de luare de mitã în formã continuatã (3
acte materiale). Contopeºte pedeapsa apli-
catã inculpatului în cauza dedusã judecãþii
cu pedeapsa de 4 ani si 6 luni închisoare

Anchetã la PMS Craiova dupã oAnchetã la PMS Craiova dupã oAnchetã la PMS Craiova dupã oAnchetã la PMS Craiova dupã oAnchetã la PMS Craiova dupã o
revoltã a deþinuþilorrevoltã a deþinuþilorrevoltã a deþinuþilorrevoltã a deþinuþilorrevoltã a deþinuþilor

Mai mulþi deþinuþi de la Penitenciarul
de Maximã Siguranþã Craiova au pro-
vocat o micã revoltã, în noaptea de
sâmbãtã spre duminicã, nemulþumiþi de
orele de difuzare a programului TV.
Grupa de intervenþie a unitãþii de de-
tenþie a restabilit ordinea, dupã ce de-

þinuþii au distrus mai multe bunuri, iar
acum se desfãºoarã atât o anchetã in-
ternã, la nivelul penitenciarului, cât ºi
o anchetã a Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova vizând comiterea
infracþiunilor de distrugere, ultraj ºi
abuz în serviciu.

cererile lor s-au alãturat protesta-
tarilor ºi au început sã distrugã
mobilierul din camere.

Echipele de intervenþie au fost
solicitate pentru a pune capãt pro-
testului, totul s-a încheiat, însã, din
câte se pare, trei deþinuþi, dar ºi
agenþi ai PMS au fost rãniþi în in-
cident, astfel cã au fost demarate
douã anchete. Una este internã,
desfãºuratã de o comisie din ca-
drul Administraþiei Naþionale a Pe-
nitenciarelor, iar cea de-a doua este
coordonatã de Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova, unde a
fost deschis un dosar penal în care

se fac verificãri cu privire la co-
miterea infracþiunilor de distruge-
re, ultraj ºi abuz în serviciu.

Reprezentanþii Penitenciarului
Craiova au confirmat evenimen-
tul ºi au precizat cã mai multe
detalii nu pot fi fãcute publice
decât la finalizarea anchetei pro-
curorilor. „Este vorba despre trei
deþinuþi care au distrus bunurile
aflate în camera de deþinere, an-
trenând în aceastã formã de pro-
test ºi alte patru persoane din
cadrul secþiei de deþinere în care
sunt cazaþi. Aceºtia au contestat
programul de difuzare a semna-

lului TV, luni-vineri pânã la
23.00, sâmbãta pânã la ora
24.00, iar duminica pânã la ora
23.00. Imediat dupã producerea
acestui incident, personalul peni-
tenciarului a intervenit, cu respec-
tarea prevederilor legale în vigoa-
re, pentru restabilirea liniºtii, a
fost informat judecãtorul de su-
praveghere a privãrii de liberta-
te ºi a sesizat Parchetul de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova, pentru

efectuarea cercetãrilor referitoa-
re la sãvârºirea infracþiunilor de
distrugere, ultraj ºi eventual abuz
în serviciu. De asemenea, la ni-
velul penitenciarului a fost de-
clanºatã o cercetare administra-
tivã, pentru a stabili circumstan-
þele producerii acestui eveni-
ment”, a precizat subcomisar de
penitenciare Marian Gînjoveanu,
purtãtorul de cuvânt al Peniten-
ciarului Craiova.

Pentru luare de mitã în formã continuatã,

Fostul judecãtor Bogdan Diaconescu,
condamnat la 7 ani ºi 6 luni de puºcãrie

Fostul judecãtor Marius Bogdan Diaconescu, de la Tribunalul Dolj, condamnat
deja pentru infracþiuni de corupþie ºi aflat în penitenciar unde îºi ispãºeºte
pedeapsa, a primit, ieri, a doua condamnare, într-un alt dosar, pentru luare de
mitã în formã continuatã. Curtea de Apel Craiova i-a aplicat o pedeapsã de 7 ani ºi
6 luni, pe care a contopit-o cu cea anterioarã, de 4 ani ºi 6 luni, urmând ca fostul
magistrat sã execute, în total, 7 ani ºi 6 luni de puºcãrie. Hotãrârea nu este defini-
tivã, putând fi atacatã cu apel la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

aplicatã aceluiaºi inculpat, prin sentinþa
penalã nr. 90 din 14 septembrie 2012, defi-
nitivã prin decizia penalã nr. 347 de la
30.01.2014 a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Jus-
tiþie, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 7
ani ºi 6 luni închisoare”, se aratã în hotãrâ-
rea Curþii de Apel Craiova. În plus, instanþa
a decis confiscarea de la inculpat a sumelor
de 15.000 euro, 45.000 euro ºi respectiv
4.000 lei ºi l-a obligat la plata sumei de 17.200
lei cheltuieli judiciare statului. Sentinþa nu este
definitivã, putând fi atacatã cu apel la Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie.

Anul trecut, pe 31 iulie, procurorii Direc-
þiei Naþionale Anticorupþie (DNA) – Servi-
ciul Teritorial Craiova l-au trimis în judecatã
pe Marius Bogdan Diaconescu, judecãtor la
Secþia Penalã a Tribunalului Dolj la data fap-
telor, sub acuzaþia de luare de mitã în formã

continuatã (3 acte materia-
le). În rechizitoriul întocmit
la finalizarea cercetãrilor,
procurorii au reþinut cã în
perioada 2007-2009, incul-
patul Diaconescu Marius
Bogdan, în calitate de jude-
cãtor la Secþia Penalã a Tri-
bunalului Dolj ºi preºedinte
al completului de judecatã
învestit cu soluþionarea unui
dosarul penal, a pretins ºi
primit de la doi inculpaþi, în
mod repetat, dar în realiza-
rea aceleiaºi rezoluþii infrac-

þionale, bani ºi alte foloase care nu i
se cuveneau, pentru înlocuirea sau
revocarea mãsurilor preventive lua-
te împotriva acestora; ridicarea se-
chestrului asigurãtor instituit asupra
bunurilor firmelor în care aveau in-
terese; aplicarea unei pedepse cât
mai blânde.
ªpagã în bani, bunuri ºi servicii

Concret, „în luna ianuarie 2007,
prin intermediul unui martor denun-
þãtor, inculpatul Diaconescu Marius
Bogdan a pretins de la 2 denunþã-
tori suma de 20.000 de euro pentru
a înlocui sau revoca mãsura preven-
tivã a obligãrii de a nu pãrãsi loca-
litatea de domiciliu, în executarea
cãreia se aflau. Din suma pretinsã,
prin intermediul aceleiaºi persoane,
inculpatul a primit suma de 15.000
de euro cu câteva zile înainte de ter-
menul de judecatã din 17.01.2007,
când judecãtorul a dispus înlocui-
rea acestei mãsuri preventive cu
mãsura obligãrii de a nu pãrãsi þa-
ra. În perioada aprilie 2007 – mai 2008,
inculpatul Diaconescu Marius Bogdan a
pretins ºi primit de la aceiaºi denunþãtori,
direct sau prin acelaºi intermediar, pentru
sine ºi persoane din anturajul sãu bunuri
(alimente, bãuturi, haine) ºi finanþarea unor
servicii (transport, hoteliere), în valoare to-
talã de 45.000 de euro ºi 4.000 lei. În pri-
mãvara anului 2007 a acceptat ºi promisiu-
nea remiterii sumei de 50.000 de euro pen-
tru a dispune ridicarea sechestrului asigu-
rãtor, instituit asupra bunurilor mobile ºi
imobile ce aparþineau unor societãþi comer-
ciale. Aceastã sumã de bani nu a fost remi-
sã întrucât nici una din hotãrârile pronun-
þate de inculpat, prin care a ridicat mãsuri-
le asigurãtorii la datele de 20.06.2007,

19.09.2007, 23.01.2008 ºi 16.04.2008, nu
a rãmas definitivã, fiind desfiinþate de Cur-
tea de Apel Craiova. În luna ianuarie 2009,
inculpatul Diaconescu Marius Bogdan a
pretins de la aceiaºi denunþãtori suma de
200.000 euro în scopul de a pronunþa pe
fondul cauzei o hotãrâre favorabilã acesto-
ra. Suma pretinsã nu a fost remisã respectiv
primitã, cauza fiind soluþionatã pe fond de
un alt judecãtor”, se aratã în rechizitoriul
procurorilor DNA Craiova.

Concluzionând, anchetatorii au precizat cã
Bogdan Diaconescu a pretins suma totalã de
270.000 euro, din care a primit efectiv
15.000 euro ºi a pretins ºi primit de la aceiaºi
denunþãtori bunuri ºi servicii în valoare to-
talã de 45.000 euro ºi 4.000 lei.
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Am pãºit cu mare curiozitate
la Centrul de Restaurare al Mitro-
poliei Oltenia, care se aflã el în-
suºi într-o clãdire frumos recon-
diþionatã, de pe strada „Brestei”.
ªtiam cã, peste câteva zile, aºtep-
tãm Crãciunul ºi ce surprizã mai
potrivitã decât sã vã povestim de-
spre taina facerii unei icoane, acea
icoanã care ne vesteºte, în fieca-
re searã de Crãciun, Naºterea
Mântuitorului.

Iatã-ne, aºadar, plimbându-ne
printre bancurile de lucru pe care
sunt aºezate fel ºi fel de icoane.
Este o dimineaþã cu mult soare,
un soare atipic pentru o zi de sfâr-
ºit de decembrie, dar care ne aju-
tã pe noi sã vedem cât de înnegri-
te sunt icoanele ºi ce muncã deo-
sebitã fac restauratorii noºtri. De
sub pelicula de fum ºi praf, chi-
purile sfinþilor aproape cã nu se
mai zãresc. În unele icoane apar
doar ca niºte siluete alungite, nea-
vând nimic din culoarea caldã pe
care o reflectã în lumina cande-
lei. Ajutându-se de câte un beþi-
ºor subþire, înmuiat în soluþii spe-
ciale, degetele restauratorilor se
plimbã acum cu grijã pe deasupra
lor. Doar privindu-le feþele îþi poþi

Ne aflãm în Ajunul Crãciunului. Am dat gata
pregãtirile pentru masa de sãrbãtori, am împa-
chetat frumos cadourile pentru cei dragi ºi le-am
aºezat deja sub brãduþul împodobit. Este mo-
mentul când colindele sosesc ºoptit ºi în sufletele
noastre, vestindu-ne „Hristos se naºte!”. De pe o
crenguþã a bradului, învãluitã în zeci de luminiþe,
icoana Naºterii Domnului, pictatã pe sticla unui
glob curat, strãluceºte în toatã casa.

da seama cât de mult se concen-
treazã, fiindcã altfel în jurul lor
domneºte o liniºte odihnitoare.

Modestia Rebecãi
Rebeca Popescu este studentã

în anul III Artã Sacrã, la Faculta-
tea de Teologie din Craiova. O re-
marcãm pentru cã lucreazã cu faþa
aproape lipitã de rama icoanei.
Când îºi ridicã ochii, privirea îi re-
vine de undeva departe, de parcã
s-ar întoarce dintr-o cãlãtorie.

„Fac niºte teste de curãþare.
Încerc mai multe soluþii, începând
de la cea mai slabã ºi pânã la una
mai puternicã, ca sã vãd la care
dintre ele rãspunde ºi cu care se
curãþa mai uºor mizeria. Acum
curãþ numai canturile, nu o sã in-
tervin pe feþele icoanei”, ne spune,
cu o voce joasã. Lucreazã la o icoa-
nã cu faþã dublã, datatã din secolul
al XVIII-lea, pe care ºi-a ales-o
singurã dintre sutele care se aflã
în depozitul Mitropoliei. „Nu pot
sã ºtiu dacã este verde sau albas-
trã, o sã vedem la final”, ne rãs-
punde, zâmbind, când o întrebãm
ce culoare are, de fapt, icoana.
Modestia transpare când ne vor-
beºte despre picturile noi, picturile

ei. „Am pictat ºi eu icoane, dar mi
se pare mult mai frumos procesul
de restaurare decât acela de a pic-
ta o icoanã nouã. Este un proces
mult mai complex ºi cred cã are o
valoare mult mai mare decât orice
aº putea picta eu”.

Salvatã 100%
Privindu-i cum migãlesc pe su-

prafeþe mai mici de un centimetru
de picturã, încercând sã înþelegem
ce vãd restauratorii într-o icoanã.
ªi ajungem sã-i cunoaºtem, mai
întâi, pe ei.

Ilona Nica lucreazã sigurã pe ea.
Are în faþã o icoanã mare cât un
birou ºi înmoaie beþigaºul într-o
sticluþã inscripþionatã ca-ntr-un la-
borator de chimie. Curãþã cu mare
atenþie un segment minuscul. „Am
aici un fragment de iconostas. Este
partea superioarã unde este cru-
cea, datatã secolul al XIX-lea. Am
fãcut mai întâi o consolidare pro-
filacticã, pentru cã aveam zone cu
desprinderi, iar acum fac testul de
curãþare”. În convingerea cu care
vorbeºte ghicim cã, pentru ea, pro-
cesul de restaurare nu este o mun-
cã grea. Dincolo de migalã, rezul-
tatul este cel care conteazã: o icoa-
nã este, pur ºi simplu, salvatã. „Sã
readuci la viaþã un obiect vechi este
ceva foarte frumos. Aceastã icoa-
nã are destule probleme, dar poate
fi salvatã, de fapt va fi salvatã
100%. Este o muncã lungã, poate
pânã la varã, dar important este cã
icoana va fi salvatã”.

Vopseluri cu miere ºi pigmenþi
naturali

În atelierul Mitropoliei se resta-
ureazã icoane pictate pe suport de

lemn, unele cu o vechime de aproa-
pe 200 sau chiar 300 de ani. Re-
stauratorilor le revine o mare res-
ponsabilitate, trebuie sã þinã cont
de douã instanþe, cea esteticã ºi cea
istoricã. „Nu avem voie sã facem
nici un fals estetic, sã ducem ceva
nou, ºi nici sã facem un fals isto-
ric”, ne conduce, în lumea restau-
rãrii, lect. univ. dr. Alexandrina
Bãdescu, restaurator specialist.
Restauratorii folosesc lupe specia-
le, microscoape care pot mãri zo-
nele studiate pânã la 100-150 de
ori, aparate de mãsurat PH-ul so-
luþiilor ºi gramajele cleiurilor, pra-
furilor ºi solvenþilor. Pensulele ºi
spatulele sunt foarte fine, iar solu-
þiile se þin în sticluþe din sticlã pen-
tru cã nu se folosesc plastice ºi alte
materiale inflamabile.

În prima etapã se consolideazã
lemnul ºi se fac testele de curãþa-
re. Se chituiesc zonele din care lip-
seºte culoarea originalã, iar apoi se
completeazã pictura. „Nu este o
repictare – trebuie precizat – nu se
picteazã din nou, ci se integreazã
cromatic. Este o tehnicã specialã
de restaurare în care zonele lacu-
nare sunt readuse la starea iniþialã.
Dar într-o anumitã tehnicã, de li-
niuþe suprapuse, care este vizibilã
faþã de original”, ne explicã Alexan-
drina Bãdescu.

Când priveºte de la distanþã o
icoanã restauratã, nu se vede nici
o diferenþã, dar la o apropiere de
jumãtate de metru se observã unde
au intervenit restauratorii ºi care
este partea originalã. „Completarea
se face dupã model, iar unde nu
existã se face o integrare abstrac-
tã, cu treceri de culoare de la o
nuanþã la alta. Dacã noi am recom-

pune fãrã sã avem o imagine, am
face un fals istoric”, ni se spune.

La restaurarea icoanelor se fo-
losesc vopseluri pe bazã de mie-
re, care sunt mai rezistente ºi elas-
tice, producând transparenþe. Re-
stauratorii specialiºti spun cã în-
cearcã, pe cât posibil, sã se apro-
pie de vopselurile de acum câteva
sute de ani ºi, de aceea, folosesc
pigmenþi naturali.

Icoana, un pacient tãcut
O restaurare la o icoanã poate

sã dureze o sãptãmânã sau poate
sã dureze ºi câþiva ani, în funcþie
de mãrime ºi cât de ample sunt
formele de degradare. În laborato-
rul în care ne aflãm, cu feþele aple-
cate spre icoane, lucreazã studenþi
ai Facultãþii de Teologie, speciali-
zare Artã Sacrã, care se pregãtesc
pentru a fi restauratori.

„Aceºti tineri sunt îndrãgostiþi
de restaurare. Piesele pe care fie-
care ºi le-au ales au o vechime de
sute de ani ºi trebuie sã aibã mare
dragoste ºi rãbdare ca sã lucreze
aºa ceva. Pacientul nu spune «au,
mã doare» ºi atunci trebuie sã
avem înþelegere ºi suflet ca sã ne
oprim atunci când trebuie. ªi sã
facem tot ce trebuie fãrã sã-l doa-
rã, la modul poetic spus”, ne mãr-
turiseºte lect. univ. dr. Dana Posto-
lache, expert naþional în restaura-
rea picturii.

Cele 33 de icoane care se resta-
ureazã acum vor fi gata în luna iu-
nie. Dupã cei trei ani de studiu,
reprezintã diploma lor de absolvire
ºi vor fi aºezate toate în muzeul
aflat într-o clãdire alãturatã, unde
se pot fi admirate acum lucrãrile
absolvenþilor din anul trecut.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Printr-un comunicat de presã cu
nr. 47/23.12.2015, Direcþia Jude-
þeanã de Statisticã Dolj informea-
zã cã efectivul salariaþilor, la nive-
lul judeþului Dolj, la sfârºitul lunii
octombrie 2015, a fost de 124.754

persoane, în creºtere cu 60
persoane faþã de luna septembrie
2015 ºi cu 2013 persoane faþã de
luna octombrie 2014. Din total,
84.391 (67,6%) salariaþi sunt în
servicii, 37.418 (30,0%) salariaþi
în industrie ºi construcþii ºi 2945
(2,4%) salariaþi în agriculturã, vâ-
nãtoare ºi servicii anexe, silvicul-
turã ºi pescuit.

Câºtigul salarial mediu brut în
luna octombrie 2015 a fost de
2.325 lei/persoanã. Câºtiguri pes-
te media judeþului au realizat sala-
riaþii din industrie ºi construcþii
(2.333 lei) ºi din servicii (2.330 lei),
iar sub media judeþului salariaþii din
agriculturã, vânãtoare ºi servicii
anexe (2.029 lei).

Câºtigul salarial mediu net în
luna octombrie 2015 a fost de
1.673 lei, iar pe principalele ramuri
s-au înregistrat urmãtoarele nive-
le: 1.678 lei în servicii, 1.673 lei în
industrie ºi construcþii ºi 1.464 lei
în agriculturã, vânãtoare ºi servi-
cii anexe.

În clasamentul judeþelor Româ-
niei, judeþul Dolj ocupã:

♦ locul al 15-lea dupã câºtigul
salarial mediu net pe economie;

♦ locul al 26-lea dupã câºtigul
salarial mediu net din agriculturã,
vânãtoare ºi servicii anexe, silvi-
culturã ºi pescuit;

♦ locul al 16-lea dupã câºtigul
salarial mediu net din industrie ºi
construcþii;

♦ locul al 11-lea dupã câºtigul
salarial mediu net din servicii.

Dupã numãrul
ºomerilor,
judeþul Dolj
este “fruncea”

Numãrul ºomerilor înregistraþi
la sfârºitul lunii octombrie 2015 a
fost de 25.356 persoane, în scã-
dere cu 535 persoane faþã de luna
octombrie 2014. Din totalul ºome-
rilor 10.561 persoane sunt de sex
feminin. Din numãrul ºomerilor
5.419 (21,4%) provin din mediul
urban ºi 19937 (78,6%) din me-
diul rural. În mediul urban 51,9%
din numãrul ºomerilor au fost fe-
mei, iar în mediul rural 38,9%.

Din totalul de 25.356 persoane,
3.312 persoane beneficiazã de in-
demnizaþie de ºomaj (75%) ºi 988
persoane beneficiazã de indemni-
zaþie de ºomaj (50%). Numãrul
ºomerilor neindemnizaþi în luna
octombrie 2015 era de 21.056

Nimic nou de la Statisticã!

Efectivul salariaþilor de 124.754 per-
soane claseazã judeþul Dolj pe locul al
XII-lea pe þarã. Câºtigul salarial mediu
brut (2.325 lei/persoanã) poziþioneazã

judeþul Dolj pe locul al XV-lea pe þarã
(2.594 lei /persoanã). Dupã numãrul
ºomerilor, judeþul Dolj se situeazã tot pe
primul loc pe þarã.

(83,0%) persoane. La sfârºitul lu-
nii octombrie 2015, din totalul
ºomerilor înregistraþi 14,8% au
vârsta sub 25 ani, 6,8% între

25-29 ani, 21,0% între 30-39
ani, 28,8% între 40-49 ani, 13,9%
au între 50-55 ani, iar 14,7% au
peste 55 ani. Dintre aceºtia 20.293
persoane (80,0%) sunt persoane
cu studii primare, gimnaziale ºi
profesionale, 4.067 (16,0%) sunt
persoane cu studii medii, iar 996
persoane (4,0%) sunt persoane cu
studii superioare.

Rata ºomajului înregistratã în
luna octombrie 2015 a fost de
8,9% în raport cu populaþia acti-
vã civilã totalã (8,7% în luna sep-
tembrie 2015 ºi 8,9% în luna oc-
tombrie 2014). Pentru femei, rata
ºomajului în luna octombrie 2015
a fost de 8,0% (7,7% în luna sep-
tembrie 2015 ºi 7,7% în luna oc-
tombrie 2014). Rata ºomajului în
judeþul Dolj (8,9%) s-a situat pes-
te nivelul ratei ºomajului la nivel
naþional (4,9%), ocupând locul al
5-lea pe þarã.

Au scãzut
exporturile

Exporturile de bunuri la nive-
lul judeþului Dolj au deþinut 2,1%
din valoarea exporturilor Româ-
niei.  Exporturile de bunuri
(FOB), la nivelul judeþului Dolj
au fost în perioada 01.01.-
31.08.2015 de 738.142 mii euro,

cu 8,9% mai mici (-71.906 mii
euro) faþã de perioada 01.01.-
31.08.2014.

Exporturile situeazã judeþul
Dolj pe locul al 13-lea pe þarã.
Produsele industriale au repre-
zentat 92,8% în total exporturi,
iar produsele din agriculturã ºi
silviculturã au deþinut o ponde-
re de numai 7,2%.

În structura pe mãrfuri a ex-
porturilor cinci secþiuni deþin
94,5% din total exporturi.

Pe locul I ca pondere în total
exporturi se situeazã exporturile
de ”Mijloace de transport” cu
51,3% înregistrând o scãdere cu
10,9% faþã de perioada 01.01.-
31.08.2014.

Pe locul al II-lea s-au situat ex-
porturile de “Maºini, aparate ºi
echipamente electrice” cu 24,7%
din total exporturi, fiind mai mici
cu 57.318 mii euro (-23,9%) de-
cât în perioada 01.01.-
31.08.2014.

Exporturile din secþiunea “Ma-
terii textile ºi articole din aces-
tea” ocupã locul al III-lea cu
8,1% din total exporturi ºi au
crescut cu 2.201 mii euro faþã
de perioada 01.01.-31.08.2014.

O pondere mai micã deþin sec-
þiunile: “Produse vegetale” care
ocupã locul al IV-lea cu 7,1% ºi
“Materiale plastice, cauciuc ºi ar-
ticole din acestea” care ocupã lo-
cul al V-lea cu 3,3%.

Exporturile judeþului Dolj s-au
îndreptat, în special, cãtre Ger-
mania (20,4%), Italia (20,4%),
Marea Britanie (16,5%), Franþa
(7,5%), Belgia (3,1%) ºi Olan-
da (2,6%).

Ponderea
importurilor
de bunuri
din judeþul Dolj
în cadrul
României
a fost de 1,5%

Importurile de bunuri (CIF)
derulate în perioada 01.01.-
31.08.2015 au fost de 620.698
mii euro, cu 40.196 mii euro (-
6,1%) mai puþin decât în perioa-
da 01.01.-31.08.2014. În clasa-
mentul pe þarã, judeþul Dolj se
situeazã pe locul al 13-lea, deþi-

nând 1,5% din valoarea impor-
turilor României. Cinci secþiuni
de mãrfuri deþin 86,1% din to-
talul importurilor. În perioada
01.01.-31.08.2015, cele mai im-
portante au fost importurile de
“Maºini, aparate ºi echipamente
electrice“, reprezentând 37,9%.
Nivelul acestei secþiuni a scãzut
cu 42.431 mii euro (-15,3%)
comparativ cu  perioada 01.01.-
31.08.2014.

Importurile din secþiunea
“Mijloace de transport”, au
crescut  cu 2.160 mii  euro
(+1,3%) faþã de perioada
01.01.-31.08.2014. Acestea ocu-
pã locul al II-lea ºi deþin 27,9%
din total importuri (25,9% în
perioada 01.01.-31.08.2014). Pe
locul al III-lea ca pondere în to-
tal importuri (8,5%) s-au situat
importurile de “Metale comune
ºi articole din acestea” care au
crescut cu 459 mii euro (+0,9%)
faþã de perioada 01.01.-
31.08.2014. Importurile de “Ma-
terii textile ºi articole din aces-
tea” ocupã locul al IV-lea cu
6,9% în total importuri, iar im-
porturile de “Materiale plastice,
cauciuc ºi articole din acestea-
”ocupã locul al V-lea cu 4,9%.

Germania,
partenerul
economic cel
mai important

Principalele þãri din care au
provenit importurile judeþului Dolj
sunt: Germania (22,7%), Italia
(13,0%), Turcia (8,7%), Marea
Britanie (8,3%), Cehia (6,3%),
Polonia (5,7%) ºi  Franþa (5,7%).

Balanþa comercialã în perioa-
da 01.01.-31.08.2015 prezintã
un excedent de 143.034 mii euro
– preþuri FOB faþã de perioada
corespunzãtoare din anul prece-
dent când s-a înregistrat un ex-
cedent de 176401 mii euro.

Gradul de acoperire a impor-
turilor prin exporturi în perioada
01.01.-31.08.2015 a fost de
124,0% faþã de 127,8% în pe-
rioada 01.01.-31.08.2014.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU
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Exilat vreme de vreo jumãtate de veac

din agenda sãrbãtorilor noastre de iarnã,
Crãciunul a fost substituit de un uzurpator,
cu o falsã aurã dospitã pe la niºte notariate
strãine: cu un Moº, Gerilã, pe care nici el
ºi cu atât mai mult noi n-am avea cine ºtie
ce motive sã ne ofuscãm. Dincolo de gus-
tul perfid identic cu cel al cafelei nechezol
ºi dincolo de zarva de prin centre urbane,
în intimitatea caselor noastre el a continuat
sã revinã, în toatã strãlucirea tradiþiei. Sub-
stituirea onomasticã, ticãloasã în determi-
narea ei, a cãpãtat nu o datã aspectul unui
caraghioslâc nelipsit de un iz umoristic.

Revenit, cu exact 26 de ani în urmã,
Moºul (cel Vechi, cel Bãtrân ºi Neînlocui-
bilul) ºi-a acordat seducãtoarea sa menire
aerului de libertate la care am ieºit dintr-un
tunel îmbâcsit nu de puþine mucegaiuri.

Faptul cã tãria Libertãþii s-a dovedit din
cale-afarã de îmbãtãtoare e deja o altã po-
veste. ªi dovada cea mai concludentã cã
n-am ieºit, cu totul, damful acelei neprihã-
nite beþii se simte încã în mahmureala în-
tinsã peste Þarã ºi iscodind în intimitatea
multora dintre noi. Mai ales în sacrul mo-
ment al Sãrbãtorii Naºterii Domnului care
ne regãseºte sechestraþi, din proprii nepu-

tinþe ºi prin proprii pãcate, prinºi în iþele
aceloraºi sentimente de ne-unire; de dezbi-
nare. Motivele nu lipsesc ºi, multe ºi diver-
se, denunþã, în origine, tocmai absenþa ce-
lei mai curate dintre trãirile promise: comu-
niunea. Ori, cu o vorbã strãveche ºi tâl-
cuitoare, cuminecãtura.

ªi vremile sunt altele, grele, uneori indi-
gerabile, alimentate de un capitalism ce-a
substituit, la rându-i, pe Dumnezeu cu Ba-
nul (religia profitului l-a numit Papa Fran-
cisc), meritul cu ºmecheria, cunoºtinþa cu
ignoranþa, miraculoasa doinã cu maneaua
ºi înþelepciunea cu stupiditatea.

De aici, inegalitatea ca un blestem, pier-
derea simþului pietãþii ºi al compasiunii pe
care se înãlþase, la temelia ethosului strã-
bun, acel sentiment al cumpãtãrii ce ne-a
susþinut prin veacuri de mari încercãri.

Lãsându-le, o clipã deoparte, sã nu le
dãm totuºi uitãrii. Poate cã, tocmai în ast-
fel de clipe singulare ale anului, reînviate în
memorie, din mãrturiile celor ce le-au con-
servat, în viu grai ori în litera scrisã, a în-
vãlui bucuria Crãciunului cu pildele lor sa-
pienþiale n-ar fi deloc zadarnic. Iar Moºul
ºi-ar regãsi un prilej în plus sã ne ia sub
protecþia sa sacralã.

Rotary Probitas ºi ColoursRotary Probitas ºi ColoursRotary Probitas ºi ColoursRotary Probitas ºi ColoursRotary Probitas ºi Colours
Cinema au bucurat 240 de copiiCinema au bucurat 240 de copiiCinema au bucurat 240 de copiiCinema au bucurat 240 de copiiCinema au bucurat 240 de copii

Pompierii doljeni –
„Moºi Crãciuni” pentru o zi

Cadrele Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã
„Oltenia” al judeþului Dolj
au strâns 5.000 de lei, din
contribuþii benevole, bani cu
care au achiziþionat o serie
de bunuri extrem de utile
care au fost donate, ieri,
Complexului „Sf.  Maria” –
Centrul de Îngrijire ºi Asis-
tenþã din Craiova ºi Centru-
lui de Recuperare ºi Reabi-
litare a Persoanelor cu Han-
dicap „Sf.  Dumitru” din
Filiaºi. Este vorba despre un
fotoliu rulant pentru per-
soanele nedeplasabile, un robot de bucã-
tãrie, materiale de curãþenie, douã cup-
toare electrice, o staþie de cãlcat, un fier
de cãlcat, fructe ºi prãjituri, bunuri care
sã le facã sãrbãtorile mai frumoase per-
soanelor internate aici. Nu a fost uitat nici
Cristi Becheanu, din Segarcea, puºtiul

care, în anul 2013, a ajutat la salvarea lui
Gabriel, de numai 3 ani, dintr-o fântânã
cu diametrul de 30 cm. Moº Crãciun al
ISU Dolj i-a adus în dar îmbrãcãminte,
încãlþãminte, dulciuri ºi fructe, dupã cum
au anunþat reprezentanþii unitãþii.

CARMEN ZUICAN

Rotary Craiova Probitas în parteneriat cu
Colours Cinema au adus bucuria sãrbãtorilor
în inimile a 240 de copii instituþionalizaþi sau
cu o situaþie fi-
nanciarã preca-
rã. Copiii au be-
neficiat de o pro-
iecþie gratuitã a
unui film animat
3D ºi au primit
cadouri de Crã-
ciun. „Este al
doilea an în care
aducem copii la
film. Am realizat
însemnãtatea
acestui proiect
când am aflat cã
pentru unii copii
este prima oarã când intrã într-o salã de ci-
nema. Rotary Craiova Probitas va fi întot-
deauna alãturi de copii ºi va încerca sã aducã
o razã de speranþã în viaþa lor. În aceeaºi di-

recþie oferim ºi bursele Rotary Probitas lice-
enilor din Craiova cu rezultate excelente la
învãþãturã ºi o situaþie financiarã mai puþin

favorabilã”, a
declarat Victor
Ilie, preºedinte
Rotary Craiova
Probitas. În cele
douã zile de des-
fãºurare a pro-
iectului, copiii
instituþionalizaþi
aflaþi în grija Di-
recþiei Generale
de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia
Copilului Dolj,
împreunã cu alþi
copii din Vârvor

ºi Mischii, au vizionat filme de animaþie 3D,
iar la intrarea în salã au primit popcorn ºi suc.
La finalul filmului, fiecare din cei 240 de co-
pii a primit o plasã cu cadouri de Crãciun.

Sãrbãtoare de galã, ieri, la Cen-
trul Multifuncþional Craiova – 32
de tineri sportivi au fost premiaþi
de Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj, împreunã cu antrenorii care
i-au pregãtit, suportul financiar
fiind suportat de Consiliul Jude-
þean Dolj. „Este o omoare pen-
tru mine sã particip la aceastã ma-
nifestare. Trebuie sã-i ajutãm pe
elevi în continuare sã practice
sportul, iar aceºtia meritã sã fie
recompensaþi. Nu puteam sã ofe-
rim premii fãrã sprijinul Consi-
liului Judeþean Dolj”, a declarat
prof. Elena Lavinia Craiovea-
nu, inspector general al ISJ Dolj.

Gala sportului ªcolar doljean – un adevãrat spectacolGala sportului ªcolar doljean – un adevãrat spectacolGala sportului ªcolar doljean – un adevãrat spectacolGala sportului ªcolar doljean – un adevãrat spectacolGala sportului ªcolar doljean – un adevãrat spectacol
Ieri, la Centrul Multifuncþional Craiova a avut loc Gala Sportu-

lui ªcolar din Dolj, manifestare organizatã de Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj, cu sprijinul financiar (50.000 lei, bani care au mers
cãtre premianþi) al Consiliului Judeþean Dolj. Aºa cum se cuvine
în astfel de situaþii, la acþiune au participat ºi autoritãþile publice,
prefectul de Dolj oficiind ºi câteva premieri.

„Mondialii” –
premiaþi de prefect

Prima categorie premiatã a fost
cea a celor care au obþinut perfor-
manþe la Campionatele Mondiale,
în diverse discipline: lupte, scrimã,
karate. Cel care a oferit diplomele
a fost prefectul de Dolj, Nicolae
Sorin Rãducan, care a menþionat:
„Este o mare onoare pentru mine
sã particip la cea de-a XX-a Galã
a Sportului ªcolar din Dolj. Este
un mic gest fãcut pentru ei. Am
fãcut sport în liceu ºi ºtiu ce în-
seamnã sã munceºti atât pentru a
obþine rezultate la ºcoalã, cât ºi
pentru performanþã sportivã. Nu-

mi rãmâne decât sã-i felicit pe
aceºti copii ºi sã le urez cât mai
multe succese”.

Premii ºi pentru cei de la „Eu-
ropene”, „Balcanice” ºi alte com-
petiþii de anvergurã

Pentru rezultatele obþinute la
Campionatele Mondiale au fost
premiaþi ºapte sportivi, alãturi de
patru antrenori.Performanþele ob-
þinute la Campionatele Europene le-
au adus recompense unui numãr
de zece sportivi, împreunã cu
cinci antrenori. La Campionatele
Balcanice au obþinut rezultate me-
ritorii cinci tineri, pregãtiþi de trei
manageri. De asemenea, au fost
premiaþi ºi zece sportivi, împreu-
nã cu cinci antrenori, care s-au
clasat pe locuri de frunte la diver-
se competiþii internaþionale.

„Vreau la Rio”
Sportiva „numãrul unu” a fost

luptãtoarea  ªtefania Priceputu,
antrenatã de  Valentin Boboºca.
ªtefania, care a obþinut medalia de
aur la Campionatul Mondial de lupte
pe plajã ºi „bronz” la Campionate-
le Mondiale tradiþionale are o do-
rinþã: „ªtiu cã nu am vârsta de par-
ticipare la Jocurile Olimpice de la
Rio, dar sper ca Federaþia Româ-
nã de Lupte sã-mi obþinã o dero-
gare. Ar fi cea mai mare împlinire
pentru mine”, a declarat ªtefania
Priceputu.

CRISTI PÃTRU
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Un real ajutor a venit din partea a
opt companii partenere World Visi-
on (Kasiova, IT Six Global Services,
Hella, Centrul Dagmar D.V., Kirchhoff

Aproape 5.000 de copiiAproape 5.000 de copiiAproape 5.000 de copiiAproape 5.000 de copiiAproape 5.000 de copii
din satele doljene au primitdin satele doljene au primitdin satele doljene au primitdin satele doljene au primitdin satele doljene au primit
cadouri de la Moº Crãciuncadouri de la Moº Crãciuncadouri de la Moº Crãciuncadouri de la Moº Crãciuncadouri de la Moº Crãciun

Prin campania „Eºti om bun, fii ºi tu Moº Crãciun!”, World
Vision România – Biroul Zonal Dolj a reuºit ºi anul acesta
sã aducã bucurie copiilor de la sat în prag de sãrbãtoare.
4.950 de copii din comunitãþile partenere World Vision în
judeþul Dolj au primit dulciuri din partea fundaþiei, iar prin
mobilizarea partenerilor 418 copii de grãdiniþã ºi clasele pri-
mare au primit cadouri constând în jucãrii, dulciuri, rechizi-
te ºi articole de îmbrãcãminte.

Automotive Romania, Network One
Distribution, Restaurantele Stadio –
Restaurant cu Atrium ºi Social 1 –
Restaurant cu Bar din Bucureºti), din

partea ªcolii
Gimnaziale
„ S f â n t u l
Gheorghe”
din Craiova ºi a trei donatori indivi-
duali. Ei au devenit Moº Crãciun
pentru 418 copii, de la mai multe grã-
diniþe ºi ºcoli partenere World Visi-
on în judeþul Dolj: Grãdiniþa Ciocane
– ªcoala Gimnazialã Braloºtiþa, Struc-
turile Valcom ºi Urdiniþa – ªcoala
Gimnazialã Brabova, Structurile Leor-
doasa, Piria ºi Novacu – ªcoala pro-
fesionalã „Constantin Argetoianu”
din Argetoaia, Grãdiniþa cu program
prelungit Bucovãþ, Grãdiniþa Mihãi-
þa – ªcoala Gimnazialã „Coþofenii din
Dos, Structura Sopot – ªcoala Gim-
nazialã Beloþ.

Pentru a-i cunoaºte ºi a le oferi da-
rurile, angajaþii companiilor au luat par-
te, alãturi de reprezentanþii World Visi-
on, la serbãrile organizate de ºcolile
partenere ºi au avut parte la rândul lor
de surprize frumoase. Copiii i-au întâm-
pinat cu colinde, poezii ºi scenete de
iarnã, iar la primirea cadourilor i-au rãs-
plãtit cu zâmbete, emoþie ºi o bucurie
caldã ºi sincerã.

Prin proiectul ,,Nikolaus
Konvoi”, 4 000 de copii au
primit pachete shoebox

Bucuria sãrbãtorilor de iarnã a
fost simþitã de copiii din comunitã-
þile partenere World Vision în jude-
þul Dolj, chiar de la începutul lunii
decembrie, atunci când prin proiec-
tul „Nikolaus Konvoi” al asociaþiei
Hinsehen & Helfen din Germania
ºi prin intermediul partenerilor lo-
cali Cummins Generator Technolo-
gies Romania, 4.000 de copii au pri-
mit pachete shoebox.

Proiectul „Nikolaus Konvoi”,
aflat la a doua ediþie, are misiunea
de a de a ajuta copiii din regiunile
foarte sãrace din sudul României
prin strângerea ºi donarea de ca-
douri de sãrbãtori. Anul acesta
strângerea cadourilor a început în
luna octombrie, iar pachetele, con-
stând în jucãrii, articole de igienã,

rechizite sau articole de îmbrãcã-
minte, au fost realizate de copii de
la ºcoli ºi grãdiniþe din Germania,
precum ºi din donaþii de la diferite
companii germane. La primirea lor
copiii au fost extrem de entuzias-
maþi ºi curioºi sã descopere ce se
aflã înãuntru. Ei le-au desfãcut cu
nerãbdare ºi s-au bucurat de da-
rurile primite. Pe lângã pachetele
de cadouri, copiii din familiile cele
mai vulnerabile au mai primit arti-
cole de îmbrãcãminte, iar pãrinþii
lor alimente.

Acest gen de iniþiative sunt des-
fãºurate de World Vision România
prin birourile sale zonale cu scopul
de a oferi copiilor ºanse de dezvolta-
re ºi educare. Ele fac parte din pro-
iecte complexe centrate pe bunãsta-
rea copilului în care sunt incluºi co-
piii alãturi de familiile ºi comunitãþile
din care fac parte.

RADU ILICEANU

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Micuþii i-au întâmpinat curioºi,
iar þinuta festivã a militarilor a fãcut
ca acest moment sã fie unul, cu to-
tul ºi cu totul special. Militarii, pro-
fund emoþionaþi, au arãtat cã de fapt,
în spatele vitejilor din teatrele de
operaþiuni, se aflã persoane nobile,
sensibile, care au fost marcate de
drama unor copilaºi cu dizabilitãþi.
„Am fost la douã centre pentru a
face o bucurie micuþilor. Aceastã
acþiune a fost organizatã la iniþiati-
va colegilor de la comandamentului

Militarii doljeni au fãcut pe Moº CrãciunMilitarii doljeni au fãcut pe Moº CrãciunMilitarii doljeni au fãcut pe Moº CrãciunMilitarii doljeni au fãcut pe Moº CrãciunMilitarii doljeni au fãcut pe Moº Crãciun
Militarii din cadrul comandamentului Brigãzii 2 Infanterie „Ro-

vine” au fãcut, ieri, pe spiriduºii lui Moº Crãciun pentru copilaºii
de la Casa de tip familial „Sf. Vasile” ºi Complexul de Servicii Comu-
nitare „Vis de copil”. Militarii doljeni nu sunt la primul lor gest de
suflet, aceºtia au arãtat mai tot timpul cã sunt solidari cu comunitatea
localã, iar de Paºti ºi de Crãciun au fost mereu alãturi de cei mici.

Brigãzii II Infanterie, Batalionul Lo-
gisticã 116 „Iancu Jianu”; Batalio-
nul 20 Infanterie Dolj; Batalionul 205
Apãrare Antiaerianã „Gen Gh. Pâr-
vulescu”, Batalionul 26 Infanterie
„Scorpionii Roºii” ºi Asociaþia Scor-
pionilor Roºii. Au dorit sã fie alãturi
de aceºti copii, au dorit sã facã mici
cadouri constând în dulciuri, jucãrii
ºi fructe. Am ales copiii. Am vrut sã
ne venim la ei, pentru cã noi consi-
derãm cã sãrbãtorile de iarnã aduc
bucurii în special copiilor ºi am do-

rit sã fim alãturi de ei... ”, a subliniat
lt. col. Oliver Anghel, Relaþii Publi-
ce, Brigada II Infanterie Rovine.

Colinde, spiriduºi,
Crãciuniþã ºi... Moº Crãciun

Militarii doljeni au susþinut ºi un
mic program artistic, colinde de Crã-
ciun. Prezenþa Moºului a fost punc-
tul culminant. Moºul a oferit pache-
tele fiecãrui copil în parte ºi le-a urat
sãrbãtori fericite. «Aceastã iniþiativã
a noastrã a devenit deja o tradiþie. O
pregãtim cu mare drag, fiind implicaþi
mai mulþi militari. Desigur, îi vom vizi-
ta ºi la anul, vom încerca sã fim ºi mai
darnici, pentru cã pentru noi, vizita
de astãzi (n.r. de ieri) a fost lecþie...
Vrem sã le oferim cât mai multã bucu-
rie acestor micuþi. Dãruieºti ºi câºtigi...
Te simþi mai bine, mai împlinit sufle-
teºte. Spiriduºii sunt militarii noºtri,
din cadrul Garnizoanei Craiova, de la
Muzica Militarã. Moº Crãciun ºi Crã-
ciuniþa sunt de asemenea militari ai
Brigãzii ºi au venit cu toatã deschide-

rea pentru a aduce un zâmbet pe chi-
purile celor mici. Emoþia a fost mare
mai ales la Centrul „Vis de Copil” pen-
tru cã nu am putut sã rezistãm, am
vãzut aceºti micuþi cu dizabilitãþi ºi am
simþit ceva în sufletul nostru, un gol

enorm ºi emoþia este fireascã. Cu toþi
suntem pãrinþi ºi e greu sã vezi copii în
suferinþã. Ne bucurãm aºadar cã am
reuºit sã aducem aceastã bucurie...», a
mai spus lt. col. Oliver Anghel.

MARGA BULUGEAN
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Precum în chip firesc, mare e
bucuria familiei în care se prãznu-
ieºte un nou nãscut, cu atât mai
mare bucurie este pentru întreaga
familie creºtinã, când sãrbãtoreºte
întruparea lui Dumnezeu ca om.
Omenirea se bucurã la aceastã prãz-
nuire a Naºterii Domnului  pentru
cã Dumnezeu S-a fãcut om pentru
mântuirea ei. Fiul lui Dumnezeu S-
a pogorât pe pãmânt ºi S-a întrupat
în liniºte ºi fãrã zarvã. Aºa cum pi-
cãtura de rouã cade peste þarinã, la
fel puterea Celui Preaînalt a umbrit-
o pe Preacurata Fecioarã ºi S-a nãs-
cut de la ea Mântuitorul lumii. Dar
lumea n-a observat mãreaþa lucra-
re înfãptuitã de Dumnezeu. Oame-
nii erau ocupaþi fiecare cu treburile
lui, atenþia lor era îndreptatã spre
grijile zilnice ºi spre zgomotoasele
întâmplãri ale lumii.  Roma îºi con-
solida stãpânirea asupra popoare-
lor ºi puterea de stat. Grecia dez-
volta artele ºi se deda unei subtile
înrobiri a pãcatelor trupeºti. Popoa-
rele orientale se strãduiau sã gã-

Naºterea
Domnului
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seascã în manifestãrile naturii rãs-
punsuri la toate întrebãrile spiritu-
lui. Iudeii doreau fierbinte elibera-
rea de sub puterea strãinã ºi aºtep-
tau izbãvitorul în persoana lui Me-
sia – împãratul pãmântesc. Însã tre-
burile cotidiene nu-i mulþumeau pe
oameni, chiar când aveau spor. Tot
mai tare se auzea „dorul duhului”
dupã adevãr ºi se simþea cã lumea,
împotmolitã în deºertãciune ºi în
vicii, se îndrepta spre pieire.  Nu
doar iudeii aºteptau un izbãvitor, dar
ºi cei mai vrednici dintre pãgâni erau
în aºteptarea cuiva care sã mântu-
iascã lumea de la pieire. Dar fieca-
re îºi închipuia în felul sãu venirea
acestuia ºi, fiind ei înºiºi trupeºti,
nu se puteau gândi la ceva duhov-
nicesc. Iudeii cer semne, iar elinii
cautã înþelepciune (I Cor. l, 22).
Nimeni nu aºtepta un Mântuitor
blând ºi smerit cu inima, acoperit
nu de slavã pãmânteascã, ci cereas-
cã. ªi tocmai aºa a fost cu „Cel ce
voia ca toþi sã se mântuiascã ºi sã
ajungã la cunoºtinþa adevãrului”.

Nu cu o putere din afarã sau prin
trufaºã înþelepciune a venit El sã
domneascã peste popoare, nu „în-
fricoºând cu nãluciri”, ci în chip de
rob a venit Mântuitorul, ca sã ia
asupra Sa pãcatul lui Adam, sã
poarte pe umerii Sãi povara ome-
neascã, fiind gata sã primeascã pe
fiecare. Fiul Omului n-a venit ca sã
i se slujeascã, ci ca El sã slujeascã
ºi sã-ªi dea sufletul rãscumpãrare
pentru mulþi (Marcu 10,45; Matei
20, 28).  Potrivit cu aceasta, El Se
naºte în peºterã, într-un mãrunt
orãºel, în care familia bogatã doar
în virtuþi a sãracului dulgher, drep-
tul Iosif, sosise pentru perioada re-
censãmântului. Nimeni dintre pã-
mânteni nu-ºi închipuia cã într-o
asemenea sãrãcie va apãrea Izbãvi-
torul ºi cã astfel va veni la oameni
Cel Ce împãrãþeºte peste toate fãp-
turile. Pãstorii îi auzirã pe îngeri
cântând venirea lui Hristos în trup
– acei sãrmani pãstori din Bethle-
em, al cãror singur izvor de înþe-
lepciune era cartea deschisã a înþe-

lepciunii lui Dumnezeu, arãtatã în
frumuseþea zidirilor Sale, neatinse
de pãcãtoasa mânã omeneascã. Iar
celeilalte pãrþi a omenirii, care nu a
auzit cântarea îngereascã, prin lu-
mina strãlucitoare a stelei ce s-a
aprins pe cer, cerul parcã le-a vor-
bit tuturor celor care au cunoscut
slava lui Dumnezeu. Steaua i-a adus
la Ierusalim, unde au auzit cuvân-
tul scris al lui Dumnezeu, iar apoi
la Bethleem, unde au vãzut Cuvân-
tul întrupat, pe Dumnezeu în trup,
ºi s-au închinat Soarelui Dreptãþii.
Irod, auzind de naºterea Veºnicului
împãrat, cãutã sã-L omoare; negã-
sindu-L, el ucise o mulþime de
prunci, dar nu reuºi sã-L omoare
pe Cel nãscut tainic în peºterã. Tai-
na aceasta rãmânea ascunsã pen-
tru cei ce trãiau dupã stihiile lumii
acesteia. „El era printre oameni, dar
ei nu l-au cunoscut” (Ioan. l, 31).
ªi a venit vremea când lumina de la
Bethleem s-a întins peste toate mar-

ginile lumii. „Astãzi va fi iarãºi pace!
Unii au fost gata sã-L omoare pe
Prunc ºi se strãduiesc sã îi ºteargã
numele, alþii parcã nici nu-L obser-
vã. Dar El este printre noi, desco-
perindu-Se acelora care „încearcã
mãrturiile Lui ºi îl cautã cu toatã
inima lor” (Ps. 118, 2), iar noi cu
toþii suntem fraþi între noi ºi fraþi
mai mici ai lui Hristos, ºi fii credin-
cioºi ai lui Dumnezeu. În aceastã
Împãrãþie a lui Dumnezeu, nici nu
se poate nãdãjdui sã fie decât bu-
curie ºi strãlucire, cãci Însuºi Dum-
nezeu e cu noi, iar traiul vieþii noas-
tre nu poate sã înfloreascã decât în
pace ºi liniºte, cãci în aceastã grã-
dinã a Împãrãþiei lui Dumnezeu, nu
se aude decât un singur cor al în-
gerilor, care în cer ºi pe pãmânt
cântã: Slavã întru cei de Sus lui
Dumnezeu ºi pe pãmânt pace, în-
tru oameni bunãvoire! Amin.

Preot LIVIU SÃNDOI

Micuþa balerinã craioveancã
Ella Bogheanu va studia la Viena

A obþinut rezultate remarcabile la com-
petiþiile interne ºi internaþionale, iar ascen-
siunea ei cãtre o carierã de succes în do-
meniul baletului continuã cu o realizare
de excepþie. Este vorba despre micuþa
balerinã craioveancã Ella Bogheanu, ele-
vã a ºcolii Dance Conspiracy, care, pe
14 decembrie a.c., în urma unei audiþii la
care au acces doar copiii invitaþi oficial, a
fost declaratã admisã la Academia de Ba-
let a Operei de Stat din Viena.  Pregãtirea
Ellei a fost asiguratã de profesorii Alina ºi
Marius Onofrei. „Este prima noastrã ele-
vã admisã la o instituþie de o asemenea
talie. Suntem mândri cã i-am fost profe-
sori ºi vom fi în continuare alãturi de ea.
Vã promitem cã Ella nu va rãmâne un

caz izolat, ci cu siguranþã o deschizãtoare de drumuri ºi pentru alþi copii talentaþi de la Dance
Conspiracy”, a declarat Marius Onofrei, preºedinte Dance Conspiracy. MAGDA BRATU

Artiºti ai Operei RomâneArtiºti ai Operei RomâneArtiºti ai Operei RomâneArtiºti ai Operei RomâneArtiºti ai Operei Române
Craiova evolueazã,Craiova evolueazã,Craiova evolueazã,Craiova evolueazã,Craiova evolueazã,
de Crãciun, la Seoulde Crãciun, la Seoulde Crãciun, la Seoulde Crãciun, la Seoulde Crãciun, la Seoul

Chiar de Crãciun – pe 25, 26 ºi 27 decem-
brie –, câþiva artiºti craioveni reprezintã Opera
Românã Craiova în capitala Coreei de Sud, la
Seoul, unde Sejong Center prezintã premiera
„Carmen” de Georges Bizet. Soprana Noemi
Modra va da viaþã rolului Frasquita, iar teno-
rul Florin Ormeniºan îl va interpreta pe Re-
mendado, într-o producþie a cãrei regie este
semnatã de managerul Operei Române Craio-
va, Antoniu Zamfir. Din distribuþie fac parte ºi
alþi soliºti cunoscuþi publicului craiovean: Ra-
mona Zaharia (Carmen), Bogdan Zahariea (Don
Jose), Valeria Sepe (Micaela), George Andgu-
ladze (Escamillo), Dragoljub Bajic (Zuniga),
Dan Patacã (Dancairo) ºi Ljubica Vranes (Mer-
cedes), iar la pupitrul dirijoral se va afla maes-
trul Gaetano Soliman.

MAGDA BRATU
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Expoziþie-eveniment, deschisã la Secþia de
Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei în perioa-
da 19 noiembrie 2015 – 31 ianuarie 2016 ºi cu-
prinzând peste 1.000 de piese din aur ºi argint,
din tezaurul a 32 de muzee din România, „Aurul
ºi argintul antic al României” mai poate fi vi-
zitatã de publicul craiovean doar trei zile în acest
an: pe 28, 29 ºi 30 decembrie, între orele 9.00 ºi
17.00. ªi celelalte douã secþii ale instituþiei, de
ªtiinþele Naturii ºi de Etnografie, rãmân deschi-
se, însã doar marþi, 29 decembrie, ºi miercuri,
30 decembrie, în acelaºi interval orar. Din 31
decembrie 2015, inclusiv, pânã pe 3 ianuarie
2016, inclusiv, Muzeul Olteniei va fi închis, ur-
mând ca luni, 4 ianuarie 2016, expoziþia „Aurul ºi argintul antic al României” sã poatã fi
vizitatã din nou. Celelalte douã secþii se vor redeschide, dupã programul obiºnuit, din 5 ianua-
rie 2016. Potrivit managerului Muzeului Olteniei, Florin Ridiche, „Aurul ºi argintul antic al
României” a înregistrat un numãr-record de vizitatori de când a fost vernisatã la Craiova ºi
pânã în prezent: 4.500! MAGDA BRATU

Biblioteca Judeþeanã are program cu publiculBiblioteca Judeþeanã are program cu publiculBiblioteca Judeþeanã are program cu publiculBiblioteca Judeþeanã are program cu publiculBiblioteca Judeþeanã are program cu publicul
în perioada 28-31 decembrieîn perioada 28-31 decembrieîn perioada 28-31 decembrieîn perioada 28-31 decembrieîn perioada 28-31 decembrie

Craiovenii care, pânã la sfârºitul anului, doresc sã împrumute sau sã restituie o carte
ori sã studieze la sãlile de lecturã ale Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”
mai au la dispoziþie câteva zile. Astãzi,
24 decembrie, instituþia are program
scurt cu publicul: de la ora 8.00 la ora
13.00. Închis va fi pe 25 ºi 26 decem-
brie – sãrbãtoare legalã, ca ºi pe 27
decembrie – zi de weekend. Biblioteca
îºi va relua programul obiºnuit luni 28
decembrie, marþi 29 decembrie ºi
miercuri 30 decembrie, între orele 8.00
ºi 19.00, dar va fi deschisã ºi joi, 31
decembrie, între orele 8.00 ºi 13.00.
Primele trei zile ale noului an nu va fi
program cu publicul, activitatea urmând
sã reînceapã luni, 4 ianuarie 2016.

MAGDA BRATU
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Cele mai mari douã riscuri pen-
tru economia britanicã în 2016
sunt legate de Brexit, considerã
majoritatea analiºtilor intervievaþi
de Bloomberg, în timp ce majo-
rarea dobânzilor în SUA ºi cam-
pania prezidenþialã americanã nu
figureazã pe lista posibilelor pro-
bleme. Astfel, 43% dintre analiºti
au spus cã cel mai mare risc este
ieºirea Marii Britanii din Uniunea
Europeanã, în timp ce 13% sunt
îngrijoraþi de incertitudinile pro-
vocate de apropierea referendu-
mului. O proporþie de 39% din-
tre respondenþi au menþionat cã
Brexitul (ieºirea Marii Britanii din
UE) este al doilea risc important
la care este expusã economia bri-
tanicã. Votul referitor la aparte-
nenþa la UE a Marii Britanii ar putea avea
loc cel mai devreme la jumãtatea anului
2016 ºi cel târziu pânã la sfârºitul lui 2017.
Exit-ul din UE al þãrii ar avea repercusiuni
asupra lirei sterline ºi a obligaþiunilor bri-
tanice ºi ar declanºa negocieri pentru toa-
te tipurile de acorduri, în timp ce compa-
niile strãine se vor întreba dacã este înþe-
lept sã investeascã în Marea Britanie. “Ris-
cul din 2016 este legat de încrederea in-

Explozie pe un aeroport din Istanbul:
O femeie a fost ucisã, iar alta rãnitã

O femeie de serviciu a fost ucisã, iar alta
a fost rãnitã, ieri, într-o explozie în incinta
Sabiha Gokcen, cel de-al doilea cel mai
important aeroport din Istanbul, potrivit
agenþiei Dogan, care precizeazã cã autori-
tãþile anchetau dacã este vorba despre o
bombã. Compania low-cost Pegasus a
anunþat cã explozia de pe Aeroportul
Sabiha Gokcen, situat pe malul asiatic al
oraºului, a avut loc la ora localã 2.05
(2.05, ora României), când în zona respecti-
vã nu se aflau pasageri. Compania a
anunþat cã operaþiunile sale pe aeroport
continuau în mod normal. Poliþiºti înar-
maþi cu puºti ºi purtând veste antiglonþ au
fost trimiºi, în urma exploziei, sã consolide-
ze securitatea la intrãrile pe aeroport. Ei
controlau vehicule, iar un elicopter de
poliþie survola zona, potrivit agenþiei de
presã de stat Anadolu. Potrivit Anadolu,
una dintre femeile de serviciu a fost rãnitã
la nivelul capului, iar cealaltã la nivelul
unei mâini. Poliþia a refuzat sã facã
declaraþii în legãturã cu acest incident.
Aeroportul a anunþat cã au fost declanºate
anchete cu privire la cauza exploziei, iar
traficul aerian decurgea în mod normmal.
Kurzi, activiºti de stânga sau militanþi
islamiºti comit frecvent atacuri cu bombã
în Turcia. Un conflict vechi de aproximativ
30 de ani între stat ºi activiºti din cadrul
Partidului Muncitorilor din Kurdistan
(PKK) a reizbucnit în partea de sud-est a
þãrii, cu o populaþie majoritar kurdã, dupã
prãbuºirea unui armistiþiu, în iulie. Potrivit
site-ului sãu, aeroportul a deservit aproxi-
mativ 26 de milioane de pasageri în
primele 11 luni ale acestui an, reprezentând
mai puþin de jumãtate din numãrul de
pasageri deserviþi de Aeroportul Ataturk,
situat pe malul european al Istanbulului.

Tensiuni între Grecia ºi Cehia
Grecia ºi-a rechemat ambasadorul în

Cehia pentru consultãri, la Atena, în urma
unei intensificãri a tensiunilor cu Praga.
Atena a luat aceastã decizie dupã ce
preºedintele ceh Milos Zeman a declarat cã
Cehia ar trebui sã adopte moneda euro la o
zi dupã o ieºire a Greciei din zona euro.
“Singura mea preocupare în privinþa
adoptãrii (monedei) euro în cadrul actualu-
lui mecanism de stabilizare este cã plãtito-
rii de taxe cehi vor plãti datoriile Greciei”,
a mai declarat Zeman într-un interviu
pentru agenþia slovacã de presã Tasr. “Am
fost foarte dezamãgit de rezultatul negocie-
rilor care aproape cã au condus la aºa-
numitul Grexit, dar care s-au încheiat cu o
rãmânere a Greciei în zona euro”, a mai
spus ºeful statului ceh. Ministerul grec de
Externe a contactat Praga ºi a transmis cã
“Cehia a intrat în UE ºi cu susþinerea
Greciei ºi nu s-a comentat pe aceastã
temã”. Însã Guvernul ceh nu a reacþionat ºi
nici nu a prezentat scuze. Ministerul ceh de
Externe a confirmat pentru Euronews cã
Grecia ºi-a rechemat ambasadorul la
Praga ºi a anunþat cã ºefii diplomaþiilor
celor douã þãri urmau sã discute la telefon
despre acest incident diplomatic.

Peste 3.400 de strãini au primit interdicþie
de a intra în Franþa dupã atentatele
de la Paris

Peste 3.400 de strãini au primit interdic-
þie de intrare în Franþa dupã atentatele
comise pe 13-14 noiembrie la Paris, anunþã
ministrul francez de Interne, Bernard
Cazeneuve. “Din 14 noiembrie pânã astãzi,
3.414 persoane nu au primit permisiunea
de a intra în Franþa din cauza riscurilor la
adresa securitãþii ºi ordinii publice”, a
declarat Cazeneuve. “Franþa a restabilit
din 14 noiembrie verificãrile la frontiere,
în conformitate cu prevederile Tratatului
Schengen”, a amintit ministrul de Interne.
Militanþi ai reþelei teroriste Stat Islamic
au omorât 130 de persoane, în Paris, pe
13-14 noiembrie.

Preºedintele Statelor Unite, Barack
Obama, intenþioneazã sã organizeze un
summit pe tema crizei globale a refu-
giaþilor, cu ocazia Adunãrii Generale
ONU din 2016, programatã în septem-
brie. „Anul 2015 a relevat, cu o clari-
tate dureroasã, cã sistemele noastre,
abordãrile ºi finanþarea în materie de
refugiaþi sunt inadecvate”, a declarat
Samantha Power, ambasadorul SUA
la Naþiunile Unite. „Preºedintele Barack
Obama va gãzdui un summit, cu oca-
zia Adunãrii Generale ONU din 2016,
pe tema modalitãþilor de a oferi asis-
tenþã zecilor de milioane de refugiaþi
care fug de rãzboaie ºi de alte crize”, a
precizat oficialul american. Potrivit
estimãrilor ONU, circa 60 de milioane
de oameni au fost nevoiþi sã îºi pãrã-
seascã locuinþele în ultimii ani, numã-
rul fiind cel mai ridicat de dupã al II-
lea Rãzboi Mondial. În cursul anului

Ucraina a ajuns la un acord cu separatiº-
tii proruºi pentru un armistiþiu în perioada
sãrbãtorilor de Crãciun ºi Anul Nou, care a
intrat în vigoare la miezul nopþii de marþi spre
miercuri. O purtãtoare de cuvânt a negocia-
torului de pace ucrainean a declarat cã noul
acord a fost redactat în capitala belarusã
Minsk, în cadrul ultimei runde de negocieri
pentru pace. “Avem un acord privind un ar-
mistiþiu complet ºi necondiþionat care va în-
cepe la ora 0.00, în noaptea de 22 spre 23
decembrie”, a scris marþi pe Facebook Dar-
ka Olifer, secretarul de presã al lui Leonid
Kucima, negociatorul de pace din partea
Ucrainei ºi fost preºedinte al þãrii. “Aceastã
iniþiativã este necesarã în special pentru ca
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Ucraina ºi separatiºtii au încheiat un armistiþiu
în perioada sãrbãtorilor de Crãciun ºi Anul Nou

civilii care trãiesc (în estul separatist al Ucrai-
nei) sã poatã petrece Crãciunul ºi Anul Nou
în pace”, a adãugat ea. “Ne aºteptãm ºi spe-
rãm ca oamenii din estul Ucrainei sã se poa-
tã bucura de zilele de Crãciun ºi Anul Nou în
pace ºi sã menþinem aceste condiþii pe vii-
tor”, a declarat Martin Sajdik, emisar al Or-
ganizaþiei pentru Securitate ºi Cooperare în
Europa (OSCE). Un reprezentant al provin-
ciei separatiste Lugansk a afirmat cã noul
acord era necesar din cauza încãlcãrilor re-
petate ale armistiþiului existent. Sajdik a mai
spus cã cele douã pãrþi implicate în conflict
au convenit de asemenea sã-ºi limiteze de-
plasãrile trupelor ºi tancurilor de-a lungul li-
niei de front de 500 de kilometri. “Am con-

venit cã cele douã pãrþi se vor abþine de la
efectuarea unor manevre militare ºi îºi vor
reduce la minimum deplasãrile de trupe”, a
precizat el. Pãrþile din conflict au încheiat la 1
septembrie un armistiþiu care a redus semni-
ficativ schimburile de focuri de artilerie ºi ra-
chete de-a lungul unei zone-tampon care se-
parã zona de conflict de restul Ucrainei. Dar
o intensificare a violenþelor de sãptãmâna tre-
cutã ameninþa sã submineze armistiþiul din
septembrie. Kievul a raportat marþi 30 de ca-
zuri în care insurgenþii au încãlcat armistiþiul
de-a lungul liniei de front. ONU estimeazã cã
peste 9.000 de persoane, majoritatea civili,
au murit de la declanºarea conflictului armat
în estul Ucrainei, în aprilie 2014.

Barack Obama va organiza, în 2016, un summit
ONU pe tema crizei globale a refugiaþilor

vestitorilor. Investiþiile strãine directe ar
putea fi reþinute pânã când va exista mai
multã claritate în privinþa relaþiei Marii Bri-
tanii cu UE”, a declarat Azad Zangana, eco-
nomist la Schroders Investment Manage-
ment în Londra. Pe locul al treilea au fost
menþionate riscurile legate de creºterea
economiei mondiale. Organizaþia pentru
Cooperare ºi Dezvoltare Economicã a re-
dus luna trecutã estimarea privind la avan-

sul economiei globale, pe fondul înce-
tinirii pieþelor emergente, care influen-
þeazã ºi state dezvoltate, ca Germania
ºi Japonia. Discuþiile referitoare la ie-
ºirea Marii Britanii din UE au apãrut
acum aproape trei ani, când premierul
David Cameron a promis organizarea
unui referendum pe aceastã temã. Vo-
latilitatea lirei sterline a atins sãptãmâ-
na trecutã cel mai ridicat nivel dupã
luna mai, dupã ce Cameron a spus cã
este momentul pentru stabilirea unor
noi termeni pentru apartenenþa Marii
Britanii la Uniune. Dupã un astfel de
acord, care ar putea avea loc la un sum-
mit al liderilor UE din 18-19 februarie,
premierul britanic va putea începe pro-
cesul legislativ pentru organizarea re-
ferendumului, iar votul ar urma sã aibã
loc în termen de patru luni. Sondajele
de opinie efectuate în rândul populaþiei

nu sunt concludente. Douã sondaje tele-
fonice de sãptãmâna trecutã au arãtat un
avans de 21, respectiv 17 puncte procen-
tuale în favoarea rãmânerii în UE, în timp
ce douã sondaje online au arãtat scoruri
foarte apropiate, pro ºi contra. Alte ris-
curi menþionate de analiºti sunt cele pro-
venite de pe piaþa imobiliarã, terorism, bu-
lele speculative ºi deficitul de cont curent.

2015, peste un milion de imigranþi din
Orientul Mijlociu ºi din Africa au ajuns
în spaþiul Uniunii Europene, distribui-
rea acestora generând disensiuni pu-
ternice între statele membre. De ase-
menea, iniþiativa Administraþiei Barack
Obama de a primi în Statele Unite
10.000 de refugiaþi sirieni a stârnit po-
lemici dure. Summitul din 2016 se va
concentra pe necesitatea oferirii de
asistenþã refugiaþilor din Asia, Africa
ºi America de Sud, a precizat Saman-
tha Power. „Din nefericire, lista refu-
giaþilor continuã sã creascã, iar comu-
nitatea internaþionalã nu a avut capa-
citatea de a rezolva aceastã problemã”,
a subliniat Samantha Power. Înaintea
summitului, programat în septembrie,
Statele Unite vor continua sã exercite
presiuni asupra þãrilor, prin interme-
diul ONU, pentru intensificarea asis-
tenþei destinate refugiaþilor.
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07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Colinde cu Angela

Gheoghiu
09:00 Starea naþiei
10:00 Lumea ºi noi
11:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
12:00 Teleshopping
12:30 „Noapte de Crãciun”
13:20 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
14:55 Colinde cu Angela

Gheoghiu
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Interes general
18:00 Tezaur folcloric-Sãrbãtori

în Maramureº
19:00 Concert special de

Crãciun al Corului Naþional de
Camerã Madrigal

19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:10 O noapte minunatã
1999, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
22:45 Starea zilei
22:50 Starea naþiei
23:50 Tezaur folcloric-Sãrbãtori

în Maramureº
01:00 Concert special de

Crãciun al Corului Naþional de
Camerã Madrigal

01:55 Starea naþiei
02:45 „Noapte de Crãciun”
03:35 Telejurnal

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Arta fericirii
09:20 Colinde cu Angela

Gheorghiu
09:30 Sfinþi ºi meserii
10:00 Micul lord
12:00 La fix
13:00 Colinde cu Angela

Gheorghiu
13:10 Jurnal de secol
13:20 Arta fericirii
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 Mariana Nicolesco

Colinde de la Vatican
17:00 Toatã muzica din inimã
2013, Italia, Comedie
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Colinde cu Angela

Gheorghiu
18:40 În Ajun cu Moº Crãciun ?
20:10 Crãciunul la Castel
2011, SUA, Comedie, Dramã,

Familie, Romantic
21:50 Între cer ºi pãmânt
22:30 Credo
00:30 Dorinta de Craciun
1998, SUA, Dramã
02:05 Mariana Nicolesco

Colinde de la Vatican

TVR 2

07:20 All Is Bright
09:05 Circul
10:45 Filme ºi vedete
11:15 SpongeBob: Aventuri pe

uscat 3D
12:50 Graþie ºi durere
13:50 Garfield 2
15:10 Gardienii galaxiei
17:10 Clasa bogatã
18:40 Clopoþica ºi Zâna Pirat
20:00 Teleportaþi în adolescenþã 2
21:35 Bãrbatul de 100 de ani

care a sãrit pe fereastrã ºi a
dispãrut

23:30 Banshee
01:15 Cãlãtoria mea

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 Duminica, la Tiffany
2010, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
15:00 Goana dupã cadou (R)
1996, SUA, Comedie, Familie
16:45 Miracolul de pe strada 34
1994, SUA, Dramã, Familie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Singur acasã 3
1997, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã, Familie
22:30 Oglindã, Oglinjoarã
2012, SUA, Aventuri, Comedie,

Dramã, Fantastic
23:30 ªtirile Pro Tv
00:30 O sãptãmânã nebunã
01:30 Nikita
2010, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
02:30 Clipa de fericire (R)
04:00 Duminica, la Tiffany (R)
2010, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
05:30 Oglindã, Oglinjoarã (R)
2012, SUA, Aventuri, Comedie,

Dramã, Fantastic

PRO TV

ACASÃ
08:45 Teleshopping
09:00 Ingeri si nobili (R)
11:00 Teleshopping
11:15 Avenida Brasil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Chemarea inimii
16:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Ingeri si nobili
20:00 Avenida Brasil
22:00 Corazón Esmeralda
23:00 Inimã de þigan
00:30 Iubiri vinovate
01:30 Ingeri si nobili (R)
03:30 Acasã la români (R)
05:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
06:45 Corazón Esmeralda (R)

08:45 La Mãruþã (R)
10:30 La bloc (R)
12:30 Cumplitul adevãr (R)
14:30 Maestrul deghizãrilor (R)
16:15 La bloc
18:15 S-a întâmplat într-o noapte
20:30 Mireasa e iubita mea!
22:30 Tootsie
01:00 Mireasa e iubita mea! (R)
03:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
11:00 Cãþeii lui Moº Crãciun 2
2012, SUA, Aventuri, Familie
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Ham talent
23:30 Cãþeii lui Moº Crãciun 2

(R)
2012, SUA, Aventuri, Familie
01:30 Mai aproape de cer
2006, SUA, Biografic, Dramã,

Istoric, Romantic, Dragoste
03:45 Observator special (R)
04:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:00 Testul de rezistenþã
08:45 Deschide Camera

Comorilor!
10:00 Teleshopping
10:30 Mama mea e cea mai

bunã (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Biblia - David (R)
1997, SUA, Italia, Germania,

Aventuri, Biografic, Dramã, Istoric
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 In dragoste si in razboi
2014, Turcia, Dramã
22:30 Biblia - David
1997, SUA, Italia, Germania,

Aventuri, Biografic, Dramã, Istoric
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 In dragoste si in razboi

(R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Testul de rezistenþã (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Focus din inima României
(R)

08:20 Focus Magazin (R)
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Miss fata de la þarã
13:20 Teleshopping
13:50 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi
15:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:15 Cireaºa de pe tort (R)
18:00 Focus
19:30 Focus Magazin
20:15 Cronica cârcotaºilor (R)
21:00 Dosarele DNA
22:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
22:45 Khumba
2013, Africa de Sud, Animaþie,

Aventuri, Familie
00:00 Salvaþi Crãciunul
2010, Comedie, Familie
01:30 Felix ºi Otilia
1972, România, Dramã
03:45 Cronica cârcotaºilor (R)
05:00 Cireaºa de pe tort (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie

07:00 ªtiri Sport.ro
09:30 ProMotor
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Râzi de toþi banii!
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Stelele Local Kombat:

Iftimoaie vs Stoica
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Dinastia Campionilor
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Eroi.ro
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Boxbuster "Meciul

secolelor": Floyd Mayweather -
Manny Pacquiao

22:00 Punk'd
22:30 Punk'd
23:00 Wrestling WWE PPV TLC
02:00 ªtiri Sport.ro
02:30 Stelele Local Kombat:

Iftimoaie vs Stoica
03:30 Te doare mintea!

SPORT.RO

07:00 Colinda
07:30 O noapte minunatã (R)
1999, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
09:00 Universul credinþei
12:00 Colinde cu Angela

Gheoghiu
12:15 Crãciun în familie
2013, SUA, Romantic
13:50 Colinde cu Angela

Gheoghiu
14:00 Telejurnal
14:30 Puterea binelui
15:10 Crãciun în Þara Minunilor
2007, SUA, Comedie, Familie
16:55 Ne vedem la TVR
19:30 Colinda (R)
20:00 Telejurnal
21:10 O datã’n viaþã
22:25 Eºti român!
22:35 O datã’n viaþã
00:10 Procesul lui Moº Crãciun
2011, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Fantastic
01:50 Crãciun în familie (R)
2013, SUA, Romantic
03:20 Telejurnal
04:10 Crãciun în Þara Minunilor

(R)
2007, SUA, Comedie, Familie
05:45 Exclusiv în România
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 În Ajun cu Moº Crãciun ?
08:20 Crãciunul se suspendã
2010, Canada, Comedie,

Familie, Fantastic
09:55 Mariana Nicolesco

Colinde de la Vatican
10:10 Crãiasa zãpezii
12:00 Cap compas
12:30 Credo
13:25 Colinde cu Angela

Gheorghiu
13:30 Concerte de colinde

americane
14:10 Apãrãtoarea Moºului
2013, Dramã, Familie, Fantastic
15:50 Mariana Nicolesco

Colinde de la Vatican
16:00 Unde este Moº Crãciun?
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Colinde cu Angela

Gheorghiu
18:40 O jucãrie pentru un

zâmbet
20:10 Destine ca-n filme
22:10 Nou-venitã în oraº
2009, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
23:50 Mariana Nicolesco

Colinde de la Vatican
00:00 Colinde Trupa HARA
01:00 Mariana Nicolesco

Colinde de la Vatican
01:10 Apãrãtoarea Moºului (R)
2013, Dramã, Familie, Fantastic
02:50 Nou-venitã în oraº (R)
2009, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
04:30 O jucãrie pentru un

zâmbet
05:50 Cartea cea de toate zilele
06:00 Colinde Trupa HARA
06:55 Imnul României

TVR 2

08:00 Clasa bogatã
09:30 Clopoþica ºi Zâna Pirat
10:50 Annie
12:50 Filme ºi vedete
13:20 Marea aventurã Lego
15:00 În inima pãdurii
17:05 Byron Electric Marching

Band
18:40 Clopoþica ºi Legenda

Bestiei de Nicãieri
20:00 Hobbitul: Dezolarea lui Smaug
22:40 Alt Love Building
00:35 Umbre
03:35 Chef
05:30 Filme ºi vedete

HBO

07:15 Eu sunt Moºul
2001, SUA, Comedie, Familie
09:00 Marea cursã de Crãciun
2011, Marea Britanie, SUA,

Animaþie, Comedie, Dramã,
Familie

10:45 Miracolul de pe strada 34
(R)

1994, SUA, Dramã, Familie
13:00 Crãciunul cu familia Krank
2004, SUA, Comedie, Familie
15:00 Cu duzina e mai ieftin!
2003, SUA, Comedie, Familie
17:00 Singur acasã 3 (R)
1997, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã, Familie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
22:30 Burlaci întârziaþi
2013, SUA, Comedie
00:30 O sãptãmânã nebunã
01:30 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
03:15 Burlaci întârziaþi (R)
2013, SUA, Comedie
05:15 Crãciunul cu familia Krank

(R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Sufletul meu pereche (R)
08:45 Teleshopping
09:00 Ingeri si nobili (R)
2013, Dramã, Romantic
11:00 Teleshopping
11:15 Avenida Brasil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Chemarea inimii
16:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Ingeri si nobili
20:00 Avenida Brasil
22:00 Corazón Esmeralda
23:00 Inimã de þigan
00:30 Iubiri vinovate
01:30 Ingeri si nobili (R)
03:15 Acasã la români
04:15 Doamne de poveste
05:00 Tânãr ºi Neliniºtit
06:30 Corazón Esmeralda (R)

07:15 MAD: Eroi de tot râsul
08:00 S-a întâmplat într-o noapte

(R)
10:00 La bloc (R)
21:15 Încurcãturi sentimentale
14:15 Duminica, la Tiffany (R)
16:15 La bloc
18:15 Doamna Winterbourne
20:30 Oameni de onoare
23:30 Marile Speranþe
01:45 Oameni de onoare (R)
04:00 Cine A.M.
06:04 MAD: Eroi de tot râsul

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi
Dani

11:00 Kung Fu Panda
2008, SUA, Acþiune, Animaþie,

Comedie, Familie
13:00 Observator
14:00 Hotel pentru cãþei
2009, SUA, Comedie, Familie
16:00 Observator
17:00 B.D. intrã în acþiune
1970, România, Comedie
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 X Factor
00:30 Ultimul cântec
2010, SUA, Dramã, Romantic
02:45 Hotel pentru cãþei (R)
2009, SUA, Comedie, Familie
04:30 Kung Fu Panda (R)
2008, SUA, Acþiune, Animaþie,

Comedie, Familie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:00 Testul de rezistenþã
08:45 Deschide Camera

Comorilor!
10:00 Teleshopping
10:30 Mama mea e cea mai

bunã (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Biblia - David (R)
1997, SUA, Italia, Germania,

Aventuri, Biografic, Dramã, Istoric
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 In dragoste si in razboi
2014, Turcia, Dramã
22:30 Iosif
1995, Italia, SUA, Germania,

Aventuri, Dramã
02:00 ªtirile Kanal D (R)
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:15 Testul de rezistenþã (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:30 Focus Magazin
08:20 Jurnalul STV Junior
09:00 Felix ºi Otilia (R)
1972, România, Dramã
12:00 Învãluiþi de iubire
2011, Dramã, Romantic
13:50 Salvaþi Crãciunul (R)
2010, Comedie, Familie
13:50 ªcoala.tv
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi
15:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:00 Khumba (R)
2013, Africa de Sud, Animaþie,

Aventuri, Familie
18:00 Focus
19:30 Focus Magazin
20:15 Pãcalã
1974, România, Comedie
22:15 La TV
Comedie
23:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
02:00 Miss fata de la þarã (R)
03:45 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
06:00 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:30 ProMotor
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Marea Þãcãnealã
12:00 Cupa Meseriasilor:

Episodul 6, Sezonul 1
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Râzi de toþi banii!
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Stelele Local Kombat:

Ghiþã vs Iftimoaie
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Dinastia Campionilor
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Eroi.ro
19:00 Marea Þãcãnealã
21:00 Local Kombat: Cele mai

tari KO-uri
22:00 Local Kombat "Mare Gala

de Bãtaie"
00:00 Wrestling RAW
02:00 ªtiri Sport.ro
02:30 Stelele Local Kombat:

Ghiþã vs Iftimoaie
03:30 Human Giant
04:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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SÂMBÃTÃ - 26 decembrie

07:00 Zestrea românilor
07:30 Procesul lui Moº Crãciun

(R)
2011, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Fantastic
09:00 Politicã ºi delicateþuri
10:00 Opera comicã pentru

copii-Fetiþa cu chibrituri
11:10 O datã’n viaþã
12:25 Eºti român!
12:35 O datã’n viaþã
14:00 Telejurnal
14:30 Puterea binelui
15:10 Bãtãlia beculeþelor
2010, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Familie
16:45 Colinde
17:00 Opera comicã pentru

copii-Poveste de Crãciun
18:00 Exclusiv în România
18:50 Colinde
19:00 Gãri de poveste
20:00 Telejurnal
21:10 Eu cu cine mã mãrit?
2001, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
23:10 Calamity Jane si Sam

Bass
1949, SUA, Western
00:40 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
01:40 Eu cu cine mã mãrit? (R)
2001, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
03:20 Colinde
03:25 Ne vedem la TVR
05:35 Discover România
05:45 Exclusiv în România
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Unde este Moº Crãciun?
08:00 Crãciunul ursuleþilor
08:30 Picnicul ursuleþilor
09:00 Interviu eveniment LAUR
09:30 Mic dejun cu un campion
10:30 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Familie
11:30 Destine ca-n filme
12:30 Cap compas
13:00 Unde este Moº Crãciun?
14:10 Omuleþii de sub casã
1997, SUA, Comedie
15:45 Colinde cu Angela

Gheorghiu
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Portret Viorica Cortez
17:00 Popasuri folclorice
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Colinde cu Angela

Gheorghiu
18:40 Gemenii
1988, SUA, Comedie
20:35 Concerte de colinde

americane
20:55 5 minute de istorie
21:10 Printul Valiant
1997, Irlanda, Aventuri,

Fantastic
22:50 Momentart
23:10 Omul fãrã chip
1993, SUA, Dramã
01:10 Portret Viorica Cortez
02:10 Printul Valiant (R)

TVR 2

07:30 Hobbitul: Dezolarea lui
Smaug

10:05 Clopoþica ºi Legenda
Bestiei de Nicãieri

11:20 Chef
13:15 Idiocraþie
14:40 Scooby-Doo! Un meci de

fotbal teribil
15:05 Godzilla 3D
17:05 SpongeBob: Aventuri pe

uscat 3D
18:40 Monkey Kingdom
20:00 Hobbitul: Bãtãlia celor

cinci oºtiri
22:25 De ce eu?
00:35 Umbre
03:40 Adolescentul atomic

HBO

07:00 Ho Ho Ho 2: O loterie de
familie

2012, România, Comedie,
Familie

09:15 Tarzan
2013, Germania, Acþiune,

Animaþie, Aventuri
11:00 Cu duzina e mai ieftin! (R)
2003, SUA, Comedie, Familie
13:00 Singur acasã 4
2002, SUA, Comedie, Familie
15:00 Cãlãtoriile lui Gulliver
2010, SUA, Aventuri, Comedie
16:30 Percy Jackson ºi

Olimpienii: Hoþul Fulgerului
2010, Canada, SUA, Aventuri,

Fantastic
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Masca lui Zorro
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

Romantic, Western, Dragoste
23:15 Jack ºi Jill
2011, SUA, Comedie
01:00 Altã sãptãmânã nebunã
02:00 Masca lui Zorro (R)
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

Romantic, Western, Dragoste
04:45 Ho Ho Ho 2: O loterie de

familie (R)
2012, România, Comedie,

Familie
06:45 Singur acasã 4 (R)

PRO TV

ACASÃ
07:30 Sufletul meu pereche (R)
08:30 Teleshopping
09:00 Ingeri ºi nobili (R)
11:00 Teleshopping
11:15 Avenida Brasil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Tânar ºi Nelinistit
15:00 Chemarea inimii
16:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Lecþii de viaþã
20:00 Bewakoofiyaan
22:30 Inima de þigan
00:00 Iubiri vinovate
01:00 Lecþii de viaþã (R)
02:30 Doamne de poveste
03:15 Acasa la români
04:15 Inima de tigan (R)
05:30 Tânar ºi Neliniºtit (R)

07:30 S-a întâmplat într-o
noapte (R)

09:45 La bloc (R)
11:45 Tootsie (R)
14:00 Eu sunt Moºul (R)
16:00 La bloc
18:00 Krull
20:30 Walk the Line - Poves-

tea lui Johnny Cash
23:15 Îndrãgostiþii mor ultimii
01:45 Walk the Line - Poves-

tea lui Johnny Cash (R)
04:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Ham talent (R)

12:30 Camera Café

13:00 B.D. intrã în acþiune

(R)

1970, România, Comedie

15:00 X Factor (R)

19:00 Observator

20:00 Te cunosc de undeva

23:15 Concert extraordinar

de Crãciun – ªtefan Bãnicã

01:30 B.D. intrã în acþiune

(R)

1970, România, Comedie

03:30 Camera Café (R)

04:00 Ultimul cântec (R)

2010, SUA, Dramã, Romantic

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

07:30 Pastila de râs (R)

08:00 Teleshopping

08:30 Pastila de râs (R)

09:00 Iosif (R)

1995, Italia, SUA, Germania,

Aventuri, Dramã

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 Pulbere de stele

2007, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, Romantic, Dragoste

01:30 ªtirile Kanal D (R)

02:45 Asta-i România! (R)

04:00 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Învãluiþi de iubire (R)

2011, Dramã, Romantic

08:30 Jurnalul STV Junior (R)

09:20 Învãluiþi de iubire

2011, Dramã, Romantic

11:30 Focus Magazin (R)

12:15 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

15:00 Pãcalã (R)

1974, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Focus Magazin

20:15 Schimb de mame

22:00 Cred în mine

23:00 Învãluiþi de iubire (R)

2011, Dramã, Romantic

01:00 Brâncuºi... din

eternitate

2014, România, Dramã

03:00 Schimb de mame (R)

04:30 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 Cham-

pions League
13:00 ªtiri Sport.ro
13:30 Rezumat Raliul Red Bull

Romaniacs 2015
14:00 Râzi de toþi banii!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Marea Þãcãnealã
16:00 Stelele Local Kombat:

Moroºanu vs Cãtinaº
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Dinastia Campionilor
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Eroi.ro
19:00 Marea Þãcãnealã
21:00 Local Kombat: Mama mia,

ce bãtaie!
23:00 I Bet You Will
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

DUMINICÃ - 27 decembrie

07:00 Zestrea românilor
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
12:10 Sã ningã de Crãciun!
2013, SUA, Dramã, Familie
13:45 Colinde
14:00 Telejurnal
14:30 Puterea binelui
15:00 Tezaur folcloric
16:00 Politicã ºi delicateþuri
17:00 Gala Umorului
18:00 Colinde
18:15 Spiritul Crãciunului
2011, SUA, Canada, Dramã,

Familie, Fantastic, Romantic,
Dragoste

20:00 Telejurnal
21:10 Marea hoinarealã
1966, Franþa, Comedie
23:20 Garantat 100%
00:20 Drumul spre Texas
1966, SUA, Acþiune, Dramã,

Romantic, Western, Dragoste
02:00 Sã ningã de Crãciun!
03:25 Tezaur folcloric
04:15 Universul credinþei
05:35 Gala Umorului
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Stefan Hell ,un savant de
excepþie

08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Familie
11:30 Sub veºmântul alb
12:00 Cap compas
12:30 A doua emigrare
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Profetul, aurul ºi ardelenii
1978, Romania, Aventuri,

Comedie, Western
15:55 Colinde cu Angela

Gheorghiu
16:00 Recital Extraordinar

Omagiu lui George Enescu
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Drumul lui Leºe
19:30 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
19:55 Colinde cu Angela

Gheorghiu
20:10 Artista, dolarii ºi ardelenii
1980, România, Aventuri
21:30 Pruncul, petrolul ºi

ardelenii
1981, România, Aventuri,

Comedie
23:25 “Pescãruºul” de A.P.CE-

HOV
02:10 Naturã ºi aventurã
03:10 D'ale lu' Miticã
04:00 Recital Extraordinar

Omagiu lui George Enescu
05:00 Drumul lui Leºe

TVR 2

07:40  Hobbitul: Bãtãlia celor
cinci oºtiri

10:05 Monkey Kingdom
11:30 Pe platourile de filmare
12:00 All Is Bright
13:50 Planeta Maimuþelor:

Revoluþie
16:00 Uimitorul Om-Pãianjen 2
18:25 Dl. Peabody ºi Sherman
20:00 Omul Pasãre sau Virtutea

nesperatã a ignoranþei
22:00 RoboCop
00:00 Hãrþi cãtre stele
01:50 Jackass prezintã: Un

bunic nebun
03:15 Aferim!
05:00 Graþie ºi durere

HBO

08:30 Cãlãtoriile lui Gulliver (R)
2010, SUA, Aventuri, Comedie
10:00 Eragon
2006, SUA, Marea Britanie,

Ungaria, Acþiune, Aventuri,
Fantastic

12:00 Apropo Tv
13:00 Percy Jackson ºi

Olimpienii: Hoþul Fulgerului (R)
2010, Canada, SUA, Aventuri,

Fantastic
15:30 Ricoºeu
2005, SUA, Comedie
17:15 Tineri însurãþei
2003, SUA, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Cod Roºu la Casa Albã
2013, SUA, Acþiune, Thriller
22:45 Avocatul din limuzinã
2011, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
01:00 Altã sãptãmânã nebunã

(R)
01:45 Cod Roºu la Casa Albã

(R)
2013, SUA, Acþiune, Thriller
03:45 Avocatul din limuzinã (R)
2011, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
05:30 Ricoºeu (R)

PRO TV

ACASÃ
07:15 Sufletul meu pereche (R)
08:15 Teleshopping
08:45 Lecþii de viaþã (R)
10:45 Teleshopping
11:00 Bewakoofiyaan (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Chemarea inimii
16:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Lecþii de viaþã
20:00 Dragoste în paºi de dans
23:30 Inimã de þigan
01:00 Iubiri vinovate
02:00 Lecþii de viaþã (R)
23:45 Doamne de poveste
04:30 Inimã de þigan (R)
05:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
05:45 Vorbeºte lumea (R)

08:15 MAD: Eroi de tot râsul
09:00 Doamne de poveste
10:00 La bloc (R)
12:00 Doamna Winterbourne (R)
16:15 La bloc
18:15 Mama mea vitregã e

extraterestrã
20:30 Ziua cârtiþei
22:30 Un mascul extraterestru
00:45 Mireasa e iubita mea! (R)
02:45 Cine A.M.
06:00 MAD: Eroi de tot râsul

PRO CINEMA

09:00 Te cunosc de undeva (R)
12:30 Camera Café
13:00 Observator
13:30 Magie în New York
2007, SUA, Animaþie, Aventuri,

Comedie, Familie, Fantastic,
Muzical, Romantic, Dragoste

15:45 SuperBingo Metropolis
17:30 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 X Factor
01:30 Regina râului
2005, SUA, Dramã, Istoric,

Rãzboi
03:30 Magie în New York (R)
2007, SUA, Animaþie, Aventuri,

Comedie, Familie, Fantastic,
Muzical, Romantic, Dragoste

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Pastila de râs (R)
08:00 Teleshopping
08:30 Cei 7 ani de acasã (R)
10:00 Mama mea e cea mai

bunã
12:00 Sport, dietã ºi o vedetã
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Teleshopping
13:45 Testul de rezistenþã (R)
14:30 Pulbere de stele (R)
2007, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, Romantic, Dragoste
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 ...Mama ei de tranziþie!?!
2011, România, Comedie,

Dramã
02:00 ªtirile Kanal D (R)
03:15 Ochii din umbrã (R)
05:00 Testul de rezistenþã (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 La TV (R)
Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi

design
09:20 Teleshopping
10:00 Secrete de stil
10:30 Miss Litoral
1990, România, Comedie
12:30 Sexy Harem Ada-

Kaleh
2001, SUA, 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 Miss Litoral (R)
1990, România, Comedie
01:00 Sexy Harem Ada-

Kaleh (R)
2001, SUA, Comedie
03:00 Schimb de mame (R)
04:30 Cireaºa de pe tort (R)
05:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

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

pions League
13:00 ªtiri Sport.ro
13:30 Magazin Audi Sport TT

Cup 2015
14:00 Râzi de toþi banii!
15:00 Cupa Meseriaºilor

Episodul 6, Sezonul 1
15:30 Marea Þãcãnealã
16:00 Stelele Local Kombat:

Ghiþã vs Moroºanu
17:00 Fotbal: România -

Argentina
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 Kickboxing: WelKOme to

Sibiu!
23:00 Jackass
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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LUNI - 28 decembrie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Colinde cu Angela

Gheoghiu
09:00 Starea naþiei
09:50 Opinii fiscale
10:00 Lumea ºi noi
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Puterea binelui
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
14:55 Colinde cu Angela

Gheoghiu
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 DUPÃ 25 DE ANI
18:00 Întrebãri ºi rãspunderi
19:00 DUPÃ 25 DE ANI
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 1989: Sânge ºi catifea
22:30 Starea zilei
22:35 Starea naþiei
23:35 Nocturne
00:35 Dosar România
01:35 Garantat 100%
02:25 DUPÃ 25 DE ANI
03:15 Telejurnal
04:05 Întrebãri ºi rãspunderi
04:55 Discover România
05:09 1989: Sânge ºi catifea
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Arta fericirii
09:20 Colinde cu Angela

Gheorghiu
09:25 5 minute de istorie
09:30 Misterele istoriei
10:00 Documentar 360°-GEO
10:55 Toatã muzica din inimã

(R)
2013, Italia, Comedie
11:45 Teleshopping
12:00 La fix
13:00 5 minute de istorie
13:10 Jurnal de secol
13:20 Arta fericirii
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Toatã muzica din inimã
2013, Italia, Comedie
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
18:55 Colinde cu Angela

Gheorghiu
19:10 “Pescãruºul” de A.P.CE-

HOV
22:00 Ora de ºtiri
22:55 Momentart
23:10 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:30 La fix
01:30 Drumul lui Leºe
02:20 Arta fericirii
03:30 Pescar hoinar
04:00 Poveste dupã poveste
05:00 Ieri-Azi-Mâine
05:50 Cartea cea de toate zilele
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

TVR 2

08:10 Uimitorul Om-Pãianjen 2
10:30 Dl. Peabody ºi Sherman
12:05 RoboCop
14:00 Autopsia extraterestrilor
15:35 Omul Pasãre sau Virtutea

nesperatã a ignoranþei
17:35 Pe platourile de filmare
18:05 Bessie
20:00 Olive Kitteridge
21:00 Graþie ºi durere
22:00 Aferim!
23:45 Equalizer
01:55 Spune-mi ce-ai fãcut azi-

noapte!

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Ricoºeu (R)
2011, Danemarca, Dramã
12:15 Diva cu greutate
2009, SUA, Comedie
13:15 Tineri însurãþei (R)
2003, SUA, Comedie
15:00 Balada lui Lucy Whipple
2001, SUA, Dramã, Familie,

Western
17:00 Familia Stone
2005, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Speed: Cursa infernalã
1994, SUA, Acþiune, Aventuri
22:45 În bãtaia puºtii
1993, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
01:15 Altã sãptamânã nebunã
02:00 Speed: Cursa infernalã

(R)
1994, SUA, Acþiune, Aventuri
04:00 În bãtaia puºtii (R)
1993, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
06:00 Diva cu greutate (R)

PRO TV

ACASÃ

08:15 Teleshopping
08:45 Lecþii de viaþã (R)
10:30 Teleshopping
10:45 Organizatorii de nunþi (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Chemarea inimii
16:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Ingeri ºi nobili
20:00 Avenida Brasil
22:00 Corazón Esmeralda
23:00 Inimã de þigan
00:00 Iubiri vinovate
01:30 Ingeri ºi nobili (R)
03:15 Doamne de poveste
04:00 Inimã de þigan (R)
05:15 Dincolo de povestiri
05:45 Vorbeºte lumea

7:00 Ziua cârtiþei
9:00 La Bloc
11:30 Naiv în dragoste
14:00 Crãciunul cu familia Krank
16:00 La Bloc
18:00 Nu o poþi lua cu tine dupã

moarte
20:30 Detectivul Dee ºi misterul

flãcãrii-fantomã
23:00 Donnie Brasco
1:30 Detectivul Dee ºi misterul

flãcãrii-fantomã
3:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 B.D. în alertã
1971, România, Comedie
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 În puii mei
22:30 Crãciun furat
2003, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Romantic, Dragoste
00:30 În puii mei (R)
02:15 Crãciun furat (R)
2003, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Romantic, Dragoste
04:00 B.D. în alertã (R)
1971, România, Comedie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:00 Testul de rezistenþã
08:45 Deschide Camera

Comorilor!
10:00 Teleshopping
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Furtuna pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 In dragoste si in razboi

(R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Testul de rezistenþã (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

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

07:00 ªtiri Sport.ro
09:30 ProMotor
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Teen Cribs
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Supercupa României

2010: CFR Cluj - Unirea Urziceni
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Cupa Meºeriaºilor:

Episodul 7, Sezonul 1
20:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
22:00 Punk'd
22:30 Punk'd
23:00 Wrestling WWE Super-

stars

SPORT.RO

MARÞI - 29 decembrie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Colinde cu Angela

Gheoghiu
09:00 Starea naþiei
09:50 Opinii fiscale
10:00 Lumea ºi noi
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 DUPÃ 25 DE ANI
13:15 EURO polis
14:00 Telejurnal
14:55 Colinde cu Angela

Gheoghiu
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:45 DUPÃ 25 DE ANI
18:00 Europa mea
19:00 Repriza a treia
19:45 Vorbeºte corect!
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 1989: Sânge ºi catifea
22:30 Starea zilei
22:35 Starea naþiei
23:35 Documentar
01:15 Politicã ºi delicateþuri
02:05 DUPÃ 25 DE ANI
02:30 Nocturne
03:20 Telejurnal
04:10 Europa mea
05:00 Discover România
05:09 1989: Sânge ºi catifea
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Arta fericirii
09:20 Colinde cu Angela

Gheorghiu
09:25 5 minute de istorie
09:30 A doua emigrare
10:00 Documentar 360°-GEO
10:55 Toatã muzica din inimã (R)
2013, Italia, Comedie
11:45 Teleshopping
12:00 La fix
13:00 5 minute de istorie
13:10 Jurnal de secol
13:20 Arta fericirii
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Toatã muzica din inimã
2013, Italia, Comedie
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Stefan Hell ,un savant de

excepþie
20:10 D'ale lu' Miticã
21:00 Destine ca-n filme
22:00 Ora de ºtiri
22:55 Colinde cu Angela

Gheorghiu
23:10 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:30 La fix
01:30 Memorial 90
02:20 Arta fericirii
03:30 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu, 2015
04:00 Destine ca-n filme
05:00 Ieri-Azi-Mâine
05:50 Cartea cea de toate zilele
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

TVR 2

07:55 Scooby-Doo! Un meci de
fotbal teribil

08:20 Lumea nouã
10:35 Acel moment penibil
12:10 Cinema, mon amour
13:30 Poveste de iarnã
15:30 Jocul se schimbã
17:30 Exodus: Zei ºi regi
20:00 A Perfect Wedding
21:30 Prãdãtor de noapte
23:30 Bani murdari
01:20 Idiocraþie
02:45 Mi-5: Pentru binele tuturor

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Familia Stone (R)
2005, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
12:30 Diva cu greutate
2009, SUA, Comedie
13:30 Hai sã ne cãsãtorim
2010, SUA, Romantic, Dragoste
15:00 Matuºa Madea în acþiune
2012, SUA, Comedie
17:15 Prieteni ºi atât
2005, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 O luptã personalã 2
2009, Acþiune
22:15 Legiunea
2010, SUA, Acþiune, Fantastic,

Thriller
00:00 Altã sãptãmânã nebunã
01:30 O luptã personalã 2 (R)
2009, Acþiune
03:00 Legiunea (R)
2010, SUA, Acþiune, Fantastic,

Thriller
04:30 Hai sã ne cãsãtorim (R)

PRO TV

ACASÃ

08:45 Teleshopping
09:00 Ingeri si nobili (R)
11:00 Teleshopping
11:15 Avenida Brasil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Chemarea inimii
16:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Ingeri ºi nobili
20:00 Avenida Brasil
22:00 Corazón Esmeralda
23:00 Inimã de þigan
00:30 Iubiri vinovate
01:30 Ingeri ºi nobili (R)
03:15 Doamne de poveste
04:00 Inimã de þigan (R)
05:15 Dincolo de povestiri
05:45 Vorbeºte lumea

05:45 Nu o poþi lua cu tine dupã
moarte

08:00 La Bloc
10:30 Un cuplu creat de

Dumnezeu
13:30 Mama mea vitregã,

extraterestrã
15:45 La Bloc
17:45 Ultimul orizont
20:30 Magie pe role
22:45 Doctor în dragoste
0:45 Jack ºi Jill
2:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 B.D. la munte ºi la mare
1971, România, Comedie
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Capcanã pentru pãrinþi
1998, SUA, Comedie
23:00 Eu ºi Marley
2008, SUA, Comedie, Dramã,

Familie, Dragoste
01:00 Capcanã pentru pãrinþi

(R)
1998, SUA, Comedie
03:00 Observator special (R)
04:00 B.D. la munte ºi la mare

(R)
1971, România, Comedie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:00 Testul de rezistenþã
08:45 Deschide Camera

Comorilor!
10:00 Teleshopping
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Furtuna pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 In dragoste ºi în rãzboi

(R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Testul de rezistenþã (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Focus din inima Româ-

niei (R)
08:20 Focus Magazin (R)
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Miss fata de la þarã
13:20 Teleshopping
13:50 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi
15:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:15 Cireaºa de pe tort
18:00 Focus
19:30 Focus Magazin
20:15 Cronica cârcotaºilor (R)
21:00 Mondenii
2006, România, Comedie
22:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
22:45 Focus din inima Româ-

niei
23:15 Focus Magazin (R)
00:00 Cred în mine (R)
01:00 Cronica cârcotaºilor (R)
02:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
02:45 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
03:00 Miss fata de la þarã (R)
05:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:30 ProMotor
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Teen Cribs
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Finala Cupa Romaniei

2013: Petrolul - CFR
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
22:00 Punk'd
23:00 Wrestling RAW
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 Stelele Local Kombat:

Moroºanu vs Cãtinaº
02:30 Te doare mintea!
03:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!Anunþul tãu!
Primãria Pleºoi organizeazã

concurs, la sediul instituþiei, pen-
tru ocuparea functiei publice de exe-
cutie, vacante, de INSPECTOR,
GRAD PROFESIONAL DEBUTANT,
în cadrul compartimentului financiar
contabilitate-impozite ºi taxe, în
data de 26.01.2015. Dosarele de în-
scriere la concurs se vor depune
pânã la data de 13.01.2015 la sediul
Primãriei Pleºoi. Relaþii suplimen-
tare la telefon/fax: 0251/454246.

S.C.EUROGENETIC S.R.L. prin
Cretan Ionut Cosmin, titular al pro-
iectului „Amplasare instalaþie skid
GPL, copertinã, cabinã operator, to-
tem cu caracter provizoriu -durata
amplasãrii 10 ani” anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre Agenþia
pentru Protecþia Mediului Dolj: pro-
iectul nu se supune evaluãrii impac-
tului asupra mediului ºi nu se su-
pune evaluãrii adecvate, în cadrul
procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului ºi de evalua-
re adecvatã pentru proiectul „Am-
plasare instalaþie skid GPL, coper-
tinã, cabinã operator, totem cu ca-
racter provizoriu -durata amplasã-
rii 10 ani” propus a fi amplasat în
Municipiul Craiova, str. Tufãnele, nr.
35, jud.Dolj. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj din Municipiul Craiova, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1, jud. Dolj, în zilele de
luni-joi, între orele 08.00-16.30 ºi vi-
neri, între orele 08.00-14.00, precum
ºi la urmãtoarea adresã de internet:
http://apmdj.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/ob-
servaþii la proiectul deciziei de în-
cadrare în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ, pânã
la data de 30.12.2015.

ANUNÞ privind informarea ºi
consultarea publicului în conformitate
cu ordinul nr. 2701/30dec.2010 al MDRT
asupra propunerilor preliminare din
“ELABORARE P.U.Z pentru CON-
STRUIRE IMOBIL S+P+3E cu destina-
þia de SERVICII (SPAÞIU COMERCIAL
ªI RESTAURANT), amplasament: stra-
da Amaradia, nr. 90, beneficiar VLA-
DESCU GABRIELA, proiectant S.C.
Giurgiulescu Proiect S.R.L.. Publicul
este rugat sã transmitã observaþii asu-
pra documentaþiei expuse/disponibile
la sediul Primãriei Municipiului Cra-
iova - Serviciul Urbanism: str. A.I.Cu-
za, nr. 7, sau pe pagina de internet a
Primãriei Craiova www.primariacraio-
va.ro - în perioada 22.12.2015-
29.12.2015 , între orele 8.00-16.00. Pu-
blicul este invitat sã participe la co-
mentarea propunerilor supuse proce-
sului de avizare ºi elaborarea propu-
nerii finale, care include toate obser-
vaþiile ºi se supune procedurii de
transparenþã decizionalã. Raspunsul
la observaþiile transmise va fi publi-
cat pe pagina de internet a Primãriei
Craiova ºi va fi prezentat, timp de 10
zile de la încheierea perioadei de con-
sultare a publicului, la sediul propriu.

Anunþ. În conformitate cu preve-
derile art. 1 din Regulamentul-cadru
privind stabilirea principiilor genera-
le de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzãtor func-
þiilor contractuale si a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profe-
sionale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul bu-
getar plãtit din fonduri publice, apro-
bat prin Hotararea nr.286/2011, astfel
cum a fost modificat prin Hotarârea
de Guvern nr.1027/2014, Direcþa Jude-
þeanã de Pazã ºi Servicii Dolj  organi-
zeazã concurs la sediul din str. Con-
stantin Lecca, nr. 32, pentru ocupa-
rea unui post vacant în regim con-
tractual, pe perioadã nedeterminatã
de referent tr.IA din cadrul Serviciului
Juridic si Administrativ. Concursul

pentru ocuparea postului vacant va
consta în 3 etape succesive, dupã
cum urmeazã: - selecþia dosarelor de
înscriere; - proba scrisã  - 18.01.2016
ora 10,oo; - interviul – 21.01.2016 ora
10,oo. Potrivit art.3 din acelasi Regu-
lament-cadru, in vederea participãrii
la concurs, candidatul trebuie sa în-
deplineasca urmãtoarele condiþii:
Condiþii generale: a) are cetãþenia ro-
mânã, cetãþenie a altor state membre
ale Uniunii Europene sau a statelor
aparþinând Spaþiului Economic Euro-
pean ºi domiciliul în România; b) cu-
noaºte limba românã, scris ºi vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de
prevederile legale; d) are capacitate
deplinã de exerciþiu; e) are o stare de
sãnãtate corespunzãtoare postului
pentru care candideazã, atestatã pe
baza adeverinþei medicale eliberate
de medicul de familie sau de unitãþile
sanitare abilitate; f) îndeplineºte con-
diþiile de studii ºi, dupã caz, de vechi-
me sau alte condiþii specifice potrivit
cerinþelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pen-
tru sãvârºirea unei infracþiuni contra
umanitãþii, contra statului ori contra
autoritãþii, de serviciu sau în legãturã
cu serviciul, care împiedicã înfãptui-
rea justiþiei, de fals ori a unor fapte de
corupþie sau a unei infracþiuni sãvâr-
ºite cu intenþie, care ar face-o incom-
patibilã cu exercitarea funcþiei, cu
excepþia situaþiei în care a intervenit
reabilitarea. Condiþii specifice: - stu-
dii medii economice; - curs inspector
resurse umane; - vechime în muncã:
minimum 7 ani; Dosarele de înscriere
la concurs se vor depune pânã pe data
de 11.01.2016, la sediul Direcþiei Jude-
þene de Pazã ºi Servicii Dolj  din str.
Constantin Lecca, nr. 32. Detalii pri-
vind condiþiile specifice ºi bibliogra-
fia de concurs sunt disponibile la se-
diul Directiei Judetene de Paza si Ser-
vicii Dolj Compartiment Resurse Uma-
ne-persoanã de contact, Bercã Mãdãli-
na, la telelefon  0251/415841.
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Staþiunea de Cer-
cetare Dezvoltare
Agricolã ªimnic cu
sediul în Craiova
sos. Bãlceºti nr. 54
jud. Dolj are spre
vânzare urmãtoare-
le produse lactate:
 - lapte pasteurizat

la pungã de 1litru
-  lapte integral
-  brânzã de vacã
-  viþei cu greutatea

între 100 - 400 Kg.
Informaþii supli-

mentare la telefon:
0251417534.

S.C. Salubritate Craiova
S.R.L. anunþã abonaþii persoa-
ne fizice ºi juridice cã a de-
marat procesul de refacere a
contractelor de prestãri servi-
cii încheiate înainte de data de
01.02.2011, când Serviciul Pu-
blic de Salubritate a devenit
S.C. Salubritate Craiova S.R.L
ºi invitã utilizatorii având con-
tracte încheiate înainte de
data sus-menþionatã la sediul
unitãþii, situat în Craiova, stra-
da Brestei, nr. 129A, pentru
perfectarea noilor contracte.

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A.,
Bucureºti – Sucursala de Trans-
port Craiova, cu sediul în str.
Brestei nr.5, scoate la concurs 1
post vacant de “responsabil pro-
iect” (durata nedeterminata) la
Serviciul Tehnic.

Relaþii suplimentare se pot obþi-
ne la numerele de telefon 0251/
307115, 0251/307117, incepand cu
data de 04.01.2016 ”.
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Primãria oraºului Dãbuleni organizeazã concurs de re-
crutare pentru ocuparea a 2 funcþiei publice de execuþie
specifice vacante de poliþist local, clasa III, debutant din
cadrul Direcþiei Poliþia Localã Dãbuleni, în data de
25.01.2015, ora 1000, proba scrisã ºi în 27.01.2015, ora
1200 interviul.

Dosarele se primesc în termen de 20 de zile de la data
publicãrii în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la secretaria-
tul Primãriei oraºului Dãbuleni.

Condiþii de participare la concurs:
- îndeplinirea condiþiilor generale prevãzute la art. 54 din

Legea nr. 188/1999, (r2);
Condiþii specifice:
- studii liceale respectiv studii medii liceale absolvite cu

diplomã de bacalaureat;
- sã fie declarat apt din punct de vedere psihologic ºi medical
Relaþii suplimentare la telefon: 0251/334317.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae
doresc sã fiu an-
gajat la un patron
cu maºina pro-
prie, marca Espe-
ro. Telefon: 0760/
084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la
domiciliu Telefion:
0251/446.535;
0760/071.644.
Filmãri foto video
de calitate supe-
rioarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu.
Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.
Pregãtesc stu-
denþi - elevi la con-
tabilitate. Telefon:
0722/943.220.

Îngrijesc bãtrânã 4
ore pe zi. Telefon:
0765/546.216.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
cu îmbunãtãþiri Va-
lea Roºie (Piaþã)
Telefon: 0741/
116.815.
CAMERE CÃMIN
Vând camerã cã-
min str. Putnei. Tele-
fon: 0768/437.838;
0763/506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament
2 camere- Sinaia,
etaj 1, îmbunãtã-
þit. Telefon: 0722/
963.871

Amaradiei 2 came-
re decomandate
etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentralã,
coloanã apã sepa-
rat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
4 camere, bilate-
ral, ultracentral.
Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament
3 camere deco-
mandate Brazdã
parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.

Vând sau schimb
cu o camerã cã-
min Craiova, casã
locuibilã comuna
Periºor + depen-
dinþe, apã curentã,
canalizare la poar-
tã, teren 5500 mp,
livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã nouã
Bordei cu 700 m
teren vie, pomi sau
schimb cu aparta-
ment + diferenþa.
Telefon: 0752/
641.487.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0251/418.864.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon:
0722/297.009.
Casã mare boie-
reascã cu toate uti-
litãþile superîmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.

Vând casã boie-
reascã mare -
central, pretabilã
clinicã, pensiune,
firmã. Telefon:
0741/219.483.
Vând casã 5 ca-
mere,  Iºalniþa, vad
comercial nego-
ciabil. Telefon:
0766/325.453.
Casã Seaca de
Câmp ultracentral
3 camere, beci, 2
sãli lungime 30 m,
mobilatã, teren
5000 mp cu spa-
þiu comercial. Preþ
70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.
VÂND casã Mîr-
ºani. Telefon:
0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb
casã (variante).
Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã comu-
na Calopãr nr.
241, teren 2800
mp. Telefon: 0767/
840.722.

Vând casã cu 3
camere + anexã
cu 2 camere  ºi te-
ren 2000 mp, co-
muna Valea Stan-
ciului, sat Greceºti.
Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând casã Rânca,
demisol, parter +
etaj 1 + mansardã
- 5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie
open space, 3 bal-
coane, centralã pe
lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã
cu grãtar. Situatã la
50 m de pârtia de
ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/
250.327.

TERENURI
VÂND teren îm-
prejmuit zona Sel-
gros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând teren 1000
m Cârcea 10.000
Euro. Telefon:
0752/641.487.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
Vând 5000 m
gara Pieleºti,
20.000 Euro ºi
parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/ 563.640.
Vând pãdure
Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intravi-
lan, zona Metro,
900 mp, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0766/689.036.
TEREN Braniºte,
zona mânãstirii,
5.000 mp, parce-
lat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând teren intravi-
lan 2800 mp în
Craiova. Telefon:
0722/943.220.

Vând 4200 mp te-
ren intravilan la 7 km
de Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500
mp  cartier ªimnicu
de Jos la DJ, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

VÂND Dacia
1300. Telefon:
0754/051.988.

STRÃINE
Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar-
de nouã, superîn-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã nici
un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon
1.6. Inmatricula-
ta RO; - An fabri-
catie: 2003; Km:
195000; - 105
CP; Benzina;
Euro 4; - Aer
Conditionat; 6
airbaguri; - Gea-
muri Electrice;
Inchidere centra-
lizata; ABS; Ser-
vodirectie; Xe-
non; - Interior re-
caro; Pret 2700
Euro, negociabil.
Relatii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Avantajos calori-
fer din fontã, jenþi
cu pneuri pentru
Dacia ºi canistre.
Telefon: 0251/
416.455.
VÂND 40 de ca-
pre, preþ negocia-
bil. Telefon: 0747/
963.794.
Vând mixer cofe-
tãrie (PLANETA-
RIA) 3 funcþii
marcã Germanã.
Telefon: 0752/
236.667.
Vând frigider
320 litri, bocanci,
ghete ,pantofi
militari noi piele
negru, piese Da-
cia noi, calcula-
tor instruire copii
prin televozor,
telefon Eboda si-
gilat, piei bovinã
ºi oaie vopsite.
Telefon: 0735/
445.339.

Vând loc de veci
Sineasca douã
gropi suprapuse,
bocanci din piele
mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon:
0771/385.734.
Vând calorifer din
fontã cu 5 ele-
menþi cu buºon de
aerisire - 10 lei ele-
mentul. Telefon:
0351/800.654.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490
dupã ora 16.00.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 /
850W, canistre alu-
miniu  20 litri noi,
reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoa-
re gaz sobã D 600.
Telefon: 0251/
427.583.

Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei ne-
gociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Tele-
fon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând hotã nouã,
mãturã electricã.
Telefon: 0351/
459.314.
Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând clasoare cu
timbre pentru co-
piii. Telefon: 0729/
684.222.
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Semnãtura:..........................................

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

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

Vând sãpun de
casã 5 lei / Kg, cru-
ce de marmurã
1200/100 - scrisã
- 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând canapea, fo-
tolii, ºifonier, mobi-
lã bucãtãrie, ser-
vantã, bibliotecã,
aragaz, frigider,
masã, scaune, sal-
tea copil relaxa.
0770/298.240.
Vând calorifer cu
11 elemenþi elec-
tric nou, radiator cu
3 trepte ALASCA
nou. Telefon:
0770/687.430.
Vând 3 locuri de
veci în cimitirul Si-
neasca. Telefon:
0763/506.962;
0768/437.838.
Vând convenabil 2
saltele relaxa, 1
ladã frigorificã 5
sertare. Telefon:
0745/602.001.

Vând cauciucuri
de varã Goodrich
dimensiunile 185/
65/14, 125 lei bu-
cata. 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 Phi-
lips 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circular.
Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.

Vând þiglã Jimbo-
lia cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.
Cort 4 persoane,
douã comparti-
mente ºi verandã,
douã aragaze vo-
iaj, 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 cãrucior
handicap, pat
mecanic + saltea,
polizor 2500 W,
sobã teracotã cu
toate furniturile,
Tv color D- 1x2
Cm. Telefon:
0768/083.789.

Vând set motor tip
BORGO pentru
Dacia 1300 preþ -
245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47
litri, foarte conve-
nabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând trei bicicle-
te copii, aragaz 4
ochiuri, calorife-
re fontã, televi-
zor color, preþuri
mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând urgent 2
locuri de veci ci-
mitirul Ungureni
Telefon: 0769/
669.736.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca
– Craiova dimen-
siuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon:
0764/271.285.

Vând colþar su-
fragerie 500 lei,
ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/
360.741.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu
plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Las-
cãr Catargiu -
Craiova. Telefon:
0728/964.686.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez aparta-
ment mobilat Va-
lea Roºie. Telefon:
0351/433.875
MATRIMONIALE
Domn serios cu
locuinþã lângã
Craiova caut
doamnã serioa-
sã pentru prie-
tenie, cãsãtorie
preferabil de la
þarã. Telefon:
0763/722.683

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut MAPÃ
PLASTIC GALBE-
NÃ TRANSPA-
RENTÃ CU ACTE
DE STUDII: DIPLO-
MÃ BAC, DIPLO-
MÃ LICENÞÃ, SU-
PLIMENT LA DI-
PLOMÃ, CERTIFI-
CAT ATESTAT. GÃ-
SITORULUI  BINE-
VOITOR, RECOM-
PENSÃ ªI MULÞU-
MIRI CÃLDUROA-
SE. TELEFON:
0787/ 886.150;
0723/ 312.929.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Handbalista Cristina Neagu ºi judoka
Andreea Chiþu au fost distinse de MTS ºi
COSR cu Premiul Naþional pentru Sport
în 2015, în valoare totalã de 30.000 de lei.

Potrivit unui comunicat dat, ieri, de Co-
mitetului Olimpic ºi Sportiv Român
(COSR), decizia a fost luatã în unanimita-
te de membrii Comitetului Executiv al fo-
rului, care au considerat cã cele douã spor-
tive meritã sã împartã distincþia.

“În conformitate cu prevederile legale
aplicabile, Ministerul Tineretului ºi Spor-
tului, cu consultarea Comitetului Olimpic
ºi Sportiv Român, poate acorda anual
«Premiul naþional pentru sport», în va-
loare de 30.000 lei, pentru rezultate de
excepþie obþinute în anul respectiv, prin
ordin al ministrului Tineretului si Sportu-
lui, publicat in Monitorul Oficial al Ro-
maniei, Partea I”, s-a aratat în comuni-
catul COSR.

Potrivit legilor în vigoare nu poate fi
acordat decât un singur premiu în 2015,
astfel cã acesta va fi împãrþit de cele douã
sportive, conform documentului citat.

Comitetului Executiv al COSR, la care
a fost prezentã ºi Elisabeta Lipã, ministrul
Tineretului ºi Sportului, vicepreºedinte al
COSR si membru al CEx al COSR, a ales
câºtigãtorii dintr-o listã finalã de nouã
sportivi care au excelat în 2015: Andreea
Chiþu (judo), Cristina Neagu (handbal),

“Premiul Naþional pentru Sport 2015”, acordat“Premiul Naþional pentru Sport 2015”, acordat“Premiul Naþional pentru Sport 2015”, acordat“Premiul Naþional pentru Sport 2015”, acordat“Premiul Naþional pentru Sport 2015”, acordat
la egalitate Andreei Chiþu ºi Cristinei Neagula egalitate Andreei Chiþu ºi Cristinei Neagula egalitate Andreei Chiþu ºi Cristinei Neagula egalitate Andreei Chiþu ºi Cristinei Neagula egalitate Andreei Chiþu ºi Cristinei Neagu

Horia Tecau (tenis), Elizabeta Samara (te-
nis de masã), Simona Halep (tenis), Ana-
Maria Brânzã (scrima), Marian Drãgules-
cu (gimnasticã artisticã), Andreea Mun-
teanu (gimnasticã artisticã) ºi Tiberiu Dol-
niceanu (scrimã).

Membrii Comitetului Executiv al COSR

au þinut seama cã, în 2015, judoka Andre-
ea Chiþu a obþinut urmãtoarele rezultate în
limitele categoriei 52 kilograme: locul 2 la
Campionatul Mondial, locul 1 la Jocurile
Europene ºi la Campionatul European, lo-
cul 1 în clasamentul mondial al Federaþiei
Internaþionale de Judo ºi patru turnee in-

ternaþionale câºtigate, iar handbalista Cris-
tina Neagu, cu echipa naþionalã a Româ-
niei, a ocupat locul 3 la Campionatul Mon-
dial – fiind declaratã cea mai bunã jucã-
toare a turneului ºi golgheterul competi-
þiei, ºi a câºtigat EHF Champions League
2015, cu echipa Buducnost Podgorica.

Vineri
DOLCE SPORT 1
19:00, 21:30, 0:00 – BASCHET

NBA: Miami Heat – New Orleans
Pelicans, Oklahoma City – Chicago
Bulls, Golden State Warriors – Cle-
veland Cavaliers.

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
19:00 – FOTBAL Belgia – Pro

League: Charleroi – Genk.

Guvernul a organizat, ieri, la
Palatul Victoria, festivitatea de pre-
miere a echipei naþionale femini-
ne de handbal a României, câºti-
gãtoare a medaliei de bronz la
Campionatul Mondial, fiecare ju-
cãtoare urmând sã primeascã
60.000 de lei.

Premierul Dacian Cioloº le-a
spus handbalistelor, în cadrul unei
ceremoniei de premiere, cã Româ-
nia a demonstrat cã este un nume
în handbalul mondial ºi cã este
convins cã vor merge mai depar-
te la Jocurile Olimpice (pentru
douã locuri la Rio, România va
disputa un turneu de calificare cu
Danemarca, muntenegru ºi Uru-
guay), el mulþumindu-le jucãtoa-
relor ºi felicitându-le.

“România a demonstrat cã este
un nume în handbalul internaþio-
nal. Eu sunt convins cã veþi mer-
ge mai departe la JO si veþi veni
cu rezultate cât mai bune. Felici-
tãri pentru toatã echipa ºi pentru

Handbalistele “tricolore”, medaliate cu bronz la CM, premiate de Guvern
titlul de golgheter al CM obþinut
de Cristina Neagu. Vã mulþumesc
pentru tot ceea ce ne-aþi oferit”, a
precizat Cioloº.

Premierul a mai spus cã Gu-
vernul susþine performanþa spor-
tivã, dar, pentru ca anii urmãtori
sã existe rezultate bune, este ne-
voie ca sportul de masã sã fie spri-
jinit, de asemenea.

Guvernul a aprobat, în ºedinþa
de ieri, un proiect de hotãrâre pri-
vind suplimentarea bugetului Mi-
nisterului Tineretului ºi Sportului
din Fondul de rezervã bugetarã la
dispoziþia Guvernului.

Naþionala de handbal feminin
a României a câºtigat, duminicã,
la Herning, medalia de bronz a
Campionatului Mondial din Dane-
marca, dupã ce a învins repre-
zentativa Poloniei, în finala micã,
cu scorul de 31-22 (15-8), tri-
colorele obþinând o medalie mon-
dialã dupã 10 ani ºi prima de
bronz din istorie.

SPORT LA TV 25/27 DECEMBRIE – TRANSMISII ÎN DIRECT
(Astãzi – nicio transmisiune live)

DOLCE SPORT 1
17:00, 21:45 – FOTBAL Anglia

– Premier League: Manchester City
– Sunderland, Southampton – Ar-
senal.

DOLCE SPORT 2
18:15 – HANDBAL (M) Germa-

nia – Bundesliga: Rhein Neckar Lo-
wen – Magdeburg.

EUROSPORT 1
14:15, 17:00, 19:30 – FOTBAL

Anglia – Premier League: Stoke City
– Manchester United, Liverpool –
Leicester, Newcastle – Everton.

Duminicã
DIGI SPORT 1
15:30, 19:00 – FOTBAL Belgia –

Pro League: Standard Liege - Mous-
cron Peruwelz, Anderlecht – West-
erlo.

DIGI SPORT 2
16:00 – FOTBAL Scoþia – Pre-

mier League: Hearts – Celtic / 18:00
– BASCHET (M) – Liga Naþionalã:
Energia Târgu Jiu – Dinamo.

DOLCE SPORT 1
19:15 – HANDBAL (M) Germa-

nia – Bundesliga: Bergischer – THW
Kiel / 23:30, 3:30 – FOTBAL AME-
RICAN – NFL: Arizona Cardinals –
Green Bay Packers, Minnesota Vi-
kings – New York Giants.

DOLCE SPORT 2
1:00 – BASCHET NBA: Memphis

Grizzlies – LA Lakers.
LOOK TV
16:00 – FOTBAL Scoþia – Pre-

mier League: Hearts – Celtic / 19:00
– FOTBAL Belgia – Pro League:
Anderlecht – Westerlo.
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SCM U Craiova ºi Energia Târ-
gu Jiu au fãcut o obiºnuiþã în a
oferi partide pe muchie de cuþit.
Dacã în turul ediþiei trecute de
campionat Universitatea se impu-
nea se impunea la limitã (73-72)
în urbea lui Brâncuºi, pentru ca
mai apoi, în aceeaºi parte a pre-
zentei stagiuni, sã repete isprava
în Bãnie (78-77), de astã datã a
venit rândul gorjenilor sã iese în-
vingãtori la capãtul unui veritabil
thriller. Gazdele sãlii “Voievod Li-
tovoi” ºi-au asigurat cele douã
puncte dupã prelungiri, scor 86-
82 (74-74 în timpul regulamentar),
într-o restanþã din cadrul rundei
cu numãrul 13.

Start lansat,
dar dupã pauzã…

Bãieþii lui Oliver Popovic au
pornit ca din puºcã marþi searã,
încheind primul sfert cu un avans
de 12 puncte: 22-10. În manºa se-
cundã, Energia a echilibrat dispu-
ta, însã tot SCM-ul a avut câºtig
de cauzã, fie ºi minim, 20-19, pen-
tru un “general” de 42-29.

Dupã odihnã, gorjenii au intrat
mult mai montaþi pe parchet, anu-
lând practic cele petrecute în ac-
tul inaugural, 30-18, astfel cã îna-
intea ultimelor 10 minute tabela
arãta 60-59 pentru echipa noas-
trã. Rivalele din Oltenia s-au suc-
cedat apoi la conducere, iar fi-
nalul a fost de-a dreptul electri-
zant. Troupe a marcat douã li-
bere ºi a dus Energia în faþã, 74-
73. La celãlalt panou, cãpitanul
Burlacu putea aduce victoria
Craiovei, dar a marcat doar o li-
berã ºi s-a ajuns în “over-time”,

CLASAMENT

1. Oradea (9/4) 22

2. Mureº (9/4) 22

3. Sibiu (9/4) 22

4. CRAIOVA (8/6) 22

5. U-BT Cluj (8/5) 21

6. Dinamo (7/7) 21

7. Tg. Jiu (7/6) 20

8. Steaua (8/2) 18

9. Piteºti (6/8) 17

10. Galaþi (4/9) 17

11. Timiºoara (2/12) 16

12. Mediaº (2/12) 16

BCM-U Piteºti a început campionatul cu o penaliza

re de 3 puncte.

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃBASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃBASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃBASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃBASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ

Alt meci de infarct cu EnergiaAlt meci de infarct cu EnergiaAlt meci de infarct cu EnergiaAlt meci de infarct cu EnergiaAlt meci de infarct cu Energia

Craiova cedeazã dupãCraiova cedeazã dupãCraiova cedeazã dupãCraiova cedeazã dupãCraiova cedeazã dupã
“over-time”,“over-time”,“over-time”,“over-time”,“over-time”,

în derby-ul Oltenieiîn derby-ul Oltenieiîn derby-ul Oltenieiîn derby-ul Oltenieiîn derby-ul Olteniei
acolo unde gazdele s-au dovedit
mai exacte (12-8).

Djurasovic,
infailibil sub
propriul panou

Cel mai bun realizator de la
SCM U a fost Cãtãlin Burlacu (18
puncte), secondat de Bozo Dju-
rasovic, care a încheiat în “dou-
ble-double”, 17 puncte ºi, impre-
sionant, nu mai puþin de 14 recu-
perãri (dintre care 10 defensive).
La capitolul pase decisive a strã-
lucit Djordje Micic, cu 7 astfel de
realizãri.

Din tabãra Energiei s-au evi-
denþiat, de departe, Porter Trou-
pe (29 puncte, 4 recuperãri, 3
asisst-uri) ºi Alexander Eziukwu
(20 puncte, 12 recuperãri).

Închidem anul
cu un super-meci

Meciul de la Târgu Jiu nu a fost
ºi ultimul pentru Universitatea în
acest an, alb-albaºtrii urmând sã
mai întâlneascã, tot în deplasare,
pe Steaua CSM Eximbank, marþi,
29 decembrie (ora 19:00, Digi
Sport). Bucureºtenii sunt momen-
tan pe locul 8, însã au trei sau chiar
patru meciuri mai puþin decât restul
combatantelor. Meciul din Capitalã
reprezintã epilogul etapei cu numã-
rul 15, una care a ponit la drum
asearã, cu ciocnirile BC Mureº –
Atlassib Sibiu, BCM-U Piteºti –
Gaz Metan Mediaº ºi UBT Cluj –
CSM Oradea, pentru a continua
cu Energia Tg. Jiu – Dinamo Bu-
cureºti (27 decembrie) ºi BC Ti-
miºoara – Phoenix Galaþi (28 de-
cembrie).


