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Crãciunul: o consacrare a Familiei
O sãrbãtoare a Familiei,
ca temei al comunitãþii
într-o lume tot mai debusolatã. Al unei Familii
extinse, pe
mãsura
disponibilitãþii noastre
de a iubi
iertând ºi de a
ierta iubind, în
cercuri lãrgite de la
vecin ºi prieten la
comunitate, la
Cetate ºi, mai
departe, la Lume
ºi la Umanitatea în
întregul ei.
Sãrbãtoarea aceasta a creºtinãtãþii e ºi un preambul al schimbãrii calendaristice: abandonarea, cu
resturi de nostalgie pentru împliniri ºi
cu regretul pentru suferinþe ºi necazuri, intemperii ale firii ori defecþiuni
ale societãþii, a unui an ce pleacã spre
istorie lãsând întredeschisã poarta spre
un alt an ale cãrui oferte se circumscriu ecuaþiei speranþei.
Trecut-Prezent-Viitor nu e doar un
trinom al destinului nostru cosmic. Este,
într-o ordine moralã, ºi ecuaþia unei
confruntãri cu noi înºine într-o oglindã
în care încercãm sã ne citim, nu totdeauna cu actul onestitãþii ºi al responsabilitãþii de sine, punctele haºurate într-o
cromaticã pe cât de diversã pe atât
neclarã. Între ceea ce am fãcut bine ºi

ceea ce n-am fãcut bine.
Ori am fãcut prea puþin în raport
cu promisiunile augurale ale anului
care se va scurge odatã cu nisipul
clepsidrei. Un bilanþ al viselor
nãruite, ori doar suspendate, fiindcã
nu doar cã speranþa moare ultima,
ci fiindcã însãºi existenþa noastrã e
generic plasatã sub semnul ei, al
Speranþei: cã putem sã fim mai
înþelepþi, asumându-ne Împãcarea
ca proiect pentru anul ce va veni.
Din pãcate, pentru cei mai vârstnici, memoria îºi face jocul ei deseori
nefast, scoþând din ungherele trecutului clipe de magie trãite cu inocenþa
nu doar a vârstei, ci ºi a unei lumi
ceva mai aºezate, în ciuda unor
vicisitudini subsumate ipocriziei
istoriei. Fiindcã, în ordinea tradiþiei,
Crãciunul a fost – ºi ar trebui sã
rãmânã – indisolubil legat de Fericire.
Când însã aceasta rãmâne doar o
nãlucã, atunci când nu e stupid
licitatã pe piaþa unui consumism
indecent, Crãciunul însuºi îºi pierde
aura originarã, se desacralizeazã: ºi
se mondenizeazã, degradat la
dimensiunea unei „afaceri” oarecare. Mãrturie stã vânzoleala prin
supermagazinele ale cãror lumini
orbitoare nu concureazã, nici pe
departe, cu sfeºnicul de odinioarã al
cãsuþei sãrãcãcioase în care sãlãºluia, suveran, duhul adevãratei
credinþe creºtine.
GEORGE POPESCU

Crãciun la Tãlpaº!
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Moº Crãciun
pentru
600 de copii

La Biserica Oota se
întâmplã lucruri minunate.
Dintr-o simplã idee de a le
oferi copiilor un loc în care
sã-ºi petreacã timpul dupã
ce primesc Sfânta Împãrtãºanie, a prins viaþã un
proiect ce i-a acaparat cu
totul pe micuþi. Din mâinile lor dibace, au ieºit tot
felul de lucruºoare, care
mai de care mai gingaºe ºi
mai haioase, numai bune
de agãþat în brãduþul de
Crãciun.

- Vãd, Popescule, cã Traian
Bãsescu iar vrea “sã trãim bine”.
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Fraþii Bacriz ºi Conducerea Centrului Comercial
Oltenia Sucpi ureazã tuturor salariaþilor, comercianþilor, colaboratorilor ºi cãlãtorilor sã aibã parte de un
Crãciun Fericit, multe realizãri, sãnãtate ºi împliniri !
Fie ca toate visele pe care le fãuriþi în aceste zile
magice de Sãrbãtoare sã se împlineascã ºi drumul
strãbãtut pentru realizarea lor sã vã aducã bucurii
în inimi, iar în case fericire ºi belºug!Sã vã colinde
norocul, iar cetina de brad sã vã dea încredere ºi
speranþã în cel mai frumos dar divin: Viaþa!

La mulþi ani!
CMYK
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Ministerul Sãnãtãþii cumpãrã
medicamente antibiotice
ºi oncologice de aproximativ
un miliard de lei
Ministerul Sãnãtãþii a demarat procedurile de achiziþii publice centralizate pentru medicamente antibiotice ºi oncologice, valoarea totalã estimatã a achiziþiei
fiind de aproximativ un miliard de lei fãrã
TVA, dupã ce achiziþiile de pânã acum au
generat economii cuprinse între 15 ºi 28
la sutã.
Potrivit unui comunicat de presã emis joi
de Ministerul Sãnãtãþii, instituþia a demarat pentru prima datã procedurile de achiziþii publice centralizate pentru medicamente antibiotice ºi oncologice. Lista propusã spre achiziþionare pentru antibiotice cuprinde 24 de molecule pentru care
Ministerul Sãnãtãþii va plãti, prin procedurã centralizatã, între 122.130.263,52 de
lei fãrã TVA ºi 161.498.167,74 de lei fãrã
TVA, în timp ce pentru medicamentele oncologice vor fi achiziþionate 12 molecule
dintre cele mai utilizate în tratamentul pacienþilor bolnavi de cancer, valoarea achiziþiei fiind cuprinsã între 714.200.791 de
lei fãrã TVA ºi 872.914.240 de lei fãrã TVA.
Valoarea totalã a achiziþiilor este de aproximativ un miliard de lei fãrã TVA.
Pentru estimarea cantitãþilor de medicamente necesare s-a þinut cont de consumul comunicat de Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate pe fiecare moleculã în
parte, concentraþie ºi formã farmaceuticã.
“Achiziþiile publice centralizate demarate la nivelul Ministerului Sãnãtãþii pe
parcursul ultimelor luni asigurã economii
la buget, precum si calitatea produselor,
transparenþã ºi evitarea posibilelor fraude ºi/sau discontinuitãþi în aprovizionarea cu medicamente”, a declarat ministrul
Sãnãtãþii, Vlad Voiculescu.
Ministerul Sãnãtãþii anunþã cã achiziþiile publice centralizate de pânã acum
au generat economii medii cuprinse între
25 ºi 28%, iar economiile astfel realizate
la nivelul unitãþilor sanitare vor putea fi
îndreptate cãtre creºterea calitãþii actului medical.
“De asemenea, problemele constatate dea lungul timpului de organele de control
referitor la posibile fraude si acte de corupþie constatate la nivelul mai multor
unitãþi sanitare (ex: caiete de sarcini întocmite necorespunzãtor, coduri CPV greºite, contracte în dezavantajul unitãþilor
sanitare publice ºi în avantajul entitãþilor
private, calitatea inferioarã a produselor
achiziþionate) pot fi evitate prin mecanismul achiziþiilor publice centralizate”, se
aratã în comunicat.
Situaþia tuturor procedurilor de achiziþii publice centralizate va fi publicatã lunar pe site-ul Ministerului Sãnãtãþii.
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Ion Iliescu ºi Petre Roman, inculpaþi
în Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990
Fostul preºedinte al României, Ion Iliescu, dar ºi
fostul premier Petre Roman,
precum ºi Gelu Voican-Voiculescu, Virgil Mãgureanu ºi
alte persoane au fost inculpate în dosarul Mineriadei
din 1990, au anunþat procurorii Parchetului de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie.
“În cauza cunoscutã generic sub denumirea „Mineriada 13 – 15 iunie 1990”,
procurori militari ai Secþiei
Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie au dispus, prin
ordonanþa din data de 23 decembrie 2016,
punerea în miºcare a acþiunii penale, sub aspectul sãvârºirii de infracþiuni contra umanitãþii, prev. de art. 439 alin. 1, lit a, g ºi j din
Codul penal, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, faþã de inculpaþii: ILIESCU ION, la data
sãvârºirii faptelor, preºedinte al Consiliului
Provizoriu de Uniune Naþionalã ºi preºedinte
ales al României; ROMAN PETRE, la data
sãvârºirii faptelor, prim-ministru al Guvernului interimar al României; VOICULESCU
GELU VOICAN, la data sãvârºirii faptelor, viceprim-ministru al guvernului interimar al României; NICOLAE DUMITRU, la data sãvârºirii faptelor, prim-vicepreºedinte al Frontului
Salvãrii Naþionale; MÃGUREANU VIRGIL, la
data sãvârºirii faptelor, director al Serviciului
Român de Informaþii;general (rez.) FLORESCU MUGUREL CRISTIAN, la data sãvârºirii
faptelor, adjunct al procurorului general al României ºi ºef al Direcþiei Procuraturilor Militare”, se aratã într-un comunicat remis agenþiei
MEDIAFAX.
Procurorii militari susþin cã existã probe potrivit cãrora aceºtia ar fi organizat ºi coordonat direct atacul împotriva populaþiei civile,
ceea ce ar fi dus la uciderea prin împuºcare a
patru oameni, rãnirea prin împuºcare a trei,
vãtãmare integritãþii fizice ºi psihice a 1.269

Petre Roman despre
inculparea sa în dosarul
Mineriadei: Acuzaþia
este neîntemeiatã ºi absurdã

de oameni ºi privarea de libertate a alþi 1.242.
De asemenea, în aceeaºi cauzã s-a dispus
punerea în miºcarea acþiunii penale sub aspectul sãvârºirii de infracþiuni contra umanitãþii pentru Emil Dumitrescu, la data sãvârºirii faptelor membru al Consiliului Provizoriu
de Uniune Naþionalã ºi ºef al Direcþiei Generale de Culturã, Presã ºi Sport din cadrul Ministerului de Interne, Cazemir Benedict Ionescu, la data sãvârºirii faptelor vicepreºedinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Naþionalã; Adrian Sârbu, la data sãvârºirii faptelor ºef de cabinet ºi consilier al primului
ministru; Miron Cozma, preºedinte al Biroului Executiv al Ligii Sindicatelor Miniere Libere „Valea Jiului”; Matei Drella, la data sãvârºirii faptelor lider de sindicat la Exploatarea Minierã Bãrbãteni, Cornel Plãieº Burlec,
la data sãvârºirii faptelor ministru adjunct la
Ministerul Minelor; general (rez.)Vasile Dobrinoiu, la data sãvârºirii faptelor, comandant
al ªcolii Militare Superioare de Ofiþeri a Ministerului de Interne, dar ºi general (rez.)
Petre Peter, la data sãvârºirii faptelor comandant al Unitãþii Militare 0575 Mãgurele, aparþinând Ministerului de Interne.
Totodatã, urmãrirea penalã se efectueazã, în
continuare, faþã de alþi 18 suspecþi, sub aspectul sãvârºirii aceloraºi infracþiuni.

Fostul premier Petre Roman
a declarat, ieri, pentru MEDIAFAX cã inculparea sa în dosarul Mineriadei nu se sprijinã pe
niciun fel de dovezi, el apreciind cã acuzaþia care i s-a adus
este neîntemeiatã ºi absurdã.
‘’Reacþia, în primul rând, afirmaþia mea cât se poate de apãsatã ºi categoricã este cã aceastã acuzaþie nu se sprijinã pe
niciun fel de dovezi, nu are niciun fel de susþinere fapticã, e neîntemeiatã, aº putea spune chiar
cã, într-un fel, e chiar absurdã’’, a precizat
Petre Roman pentru MEDIAFAX.
El a susþinut cã intervenþia forþelor de ordine în dimineaþa zilei de 13 iunie nu era îndreptatã împotriva populaþiei civile, ci avea un singur scop, respectiv acela de a restabili traficul în zona Pieþii Universitãþii. ‘’Asta a fost
tot, intervenþia era perfect legitimã, a fost cerutã de Procurorul General, iar înainte de asta
au fost câteva încercãri de a realiza un acord,
un protocol cu reprezentaþii celor din piaþã. În
ultimã instanþã, chiar în ziua de 11 iunie, acest
acord s-a realizat, iar Asociaþia 21 a respins
acordul. Dacã nu ar fi respins acel acord realizat cu Guvernul, nu se întâmpla absolut nimic’’, a menþionat Roman, care a precizat cã
spera ca procurorii sã se concentreze asupra
acestui lucru cu cercetãrile.
‘’Din pãcate, aceastã acuzaþie sunã ca un
mesaj politic, nu altfel’’, a spus Petre Roman. Solicitat sã comenteze momentul în
care s-a fãcut aceastã inculpare, ca distanþã
în timp faþã de eveniment, Roman a precizat:
‘’Sunt observaþii de bun simþ, dar eu nu vreau
sã speculez pe aceastã temã, o pot face ziariºtii. Eu vreau sã mã refer la conþinutul propriu-zis al acuzaþiei pe care îl resping în modul cel mai categoric’’.

Zile libere în 2017: Calendarul sãrbãtorilor legale

Românii au 14 zile libere în
2017, stabilite pentru sãrbãtori
publice sau religioase, cu douã
zile mai mult faþã de anul trecut,
dintre care doar 3 picã în weekend. Acestea sunt urmãtoarele:
• Anul Nou (1 ianuarie 2017 –
duminicã; 2 ianuarie 2017 – luni)
• Ziua Unirii Principatelor Ro-

mane (24 ianuarie 2017 – marþi)
• Paºtele Catolic ºi Paºtele Ortodox (16 aprilie 2017 – duminicã; 17 aprilie 2017 – luni)
• Ziua Internaþionalã a Muncii
(1 mai 2017 – luni)
• Ziua Copilului (1 iunie 2017
– joi)
• Rusaliile (4 iunie 2017 – du-

minicã; 5 iunie 2017 – luni)
• Adormirea Maicii Domnului
(15 august 2017 – marþi)
• Sfântul Andrei (30 noiembrie
2017 – joi)
• Ziua Naþionalã a României (1
decembrie 2017 – vineri)
• Crãciunul (25 decembrie
2017 – luni; 26 decembrie 2017
– marþi)
Codul Muncii prevede 14 zile
libere acordate cu ocazia sãrbãtorilor legale, respectiv câte douã
zile pentru Anul Nou, Paºte, Rusalii ºi Crãciun ºi câte o zi pentru
Ziua Unirii Principatelor Romane, Ziua Internaþionalã a Muncii,
Ziua Copilului, Adormirea Maicii
Domnului, Sfântul Andrei ºi Ziua
Naþionalã a României.
Primele zile libere din 2017
sunt 1 ºi 2 ianuarie (duminicã ºi
luni), urmate de Ziua Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie
(marþi) ºi de zilele acordate de
Paºte, respectiv 16 ºi 17 aprilie
(duminicã ºi luni). Rusaliile vor
fi sãrbãtorite, în 2017, în zilele

de 4 ºi 5 iunie (duminicã ºi luni),
iar Adormirea Maicii Domnului
(15 august) este într-o zi de marþi.
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 asistenþei sanitare ºi, respectiv, al aprovizionãrii populaþiei cu produse alimentare de strictã necesitate, a cãror
aplicare este obligatorie.
De asemenea, salariaþii care
sunt nevoiþi sã lucreze în zilele
declarate sãrbãtori legale trebuie
sã beneficieze de timp liber corespunzãtor în urmãtoarele 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 programul normal de
lucru.

sâmbãtã, 24 decembrie 2016
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Crãciunul copiilor, într-o parohie de oraº
La Biserica Oota se întâmplã lucruri minunate. Dintr-o simplã
idee de a le oferi copiilor un loc în care sã-ºi petreacã timpul
dupã ce primesc Sfânta Împãrtãºanie, a prins viaþã un proiect ce
i-a acaparat cu totul pe micuþi. Din mâinile lor dibace, au ieºit tot
felul de lucruºoare, care mai de care mai gingaºe ºi mai haioase,
numai bune de agãþat în brãduþul de Crãciun. Cu toate aceste
decoraþiuni a fost organizat un târg de sãrbãtori, care a avut un
succes nesperat: decoraþiunile gingaºe ale copiilor s-au vândut
pânã la ultima ºi s-au colectat fonduri cât sã fie ajutaþi copiii cu
probleme de sãnãtate din centrele de plasament, dar ºi elevii
buni la învãþãturã de la ªcoala Gimnazialã „Nicolae Romanescu”. Acum, de Crãciun, toatã lumea din parohia Oota este fericitã cã a putut sã dãruiascã puþin din roadele muncii lor...
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Proiectul a pornit oficial pe la
jumãtatea lunii octombrie, când
mai mulþi copilaºi, ajutaþi de alþi
voluntari de vârsta lor, au început
munca în mini-atelierul lor de la
bisericã. În fiecare duminicã, dupã
slujbã, o zbugheau alãturi sã meºtereascã. Au decupat bucãþi de stofã ºi hârtie coloratã, au lipit praf
de globuri, au legat fundiþe de betealã, au desenat ºi au colorat steluþe, fulgiºori de nea ºi brãduþi.
Rodul muncii lor a însemnat zeci
de decoraþiuni, unele mai simpatice
ca altele. Sub coordonarea pãrintelui Bogdan Trifu, preot paroh la Biserica Oota, toate aceste minunate
obiecte au fost puse în vânzare,
într-un scop caritabil, în cadrul unui
târg de Crãciun. „Eu sunt preot la
parohia respectivã de vrei doi ani,
dar cu o pauzã de ºase ani când am
fost diacon ºi preot la Biserica Madona. Acolo am crescut, m-am format, deci sunt foarte legat de parohia respectivã. Venind dintr-o bisericã uriaºã, cum este Madona, fiul
meu, care avea atunci 2 ani, a deschis uºa: a dat de un perete de oameni ºi nu a vrut sã mai intre în
bisericã. Atunci mi-am dat seama
cã trebuie sã facem ceva pentru
copii, fiindcã ei veneau, se împãrtãºeau ºi plecau direct acasã. Cum

nu puteam sã îi trimit sã stea în
curte, în frig, ºi nici acasã, am zis
sã folosim un spaþiu disponibil pe
care îl avem. ªi am început cu
Sfântul Apostol Andrei, pe 30 noiembrie 2015, când am luat un tortuleþ pentru câþiva copilaºi pe care
îi aveam la bisericã. De atunci, a
rãmas ca, în fiecare duminicã, dupã
Împãrtãºanie, copiii merg acolo
unde primesc o gustare, apoi lecþia
de catehezã ºi o activitate practicã”, povesteºte începuturile acestei frumoase poveºti pãrintele Bogdan Trifu.

Curtea bisericii
a fost neîncãpãtoare
La târgul de jucãrii pe care l-au
organizat în primãvarã, parohia
Oota a legat o frumoasã prietenie
cu asociaþia ACCES Oltenia, care
le-a venit în sprijin cu voluntarii lor.
S-a lucrat în echipã, realizându-se
lucruri deosebit de frumoase.
„Am cãutat tot felul de materiale. Pentru cã erau suportate din
bugetul propriu, a trebuit sã fie ºi
accesibile. E uºor sã faci lucruri
frumoase cu materiale scumpe.
Iniþial, am vrut sã le vindem pe internet, dar o mãmicã a venit cu
ideea sã le comercializãm într-un
mod în care ei sã vadã ºi sã se
bucure de rodul muncii lor. Pânã
la urmã, ne-a venit ideea sã facem
ºi un târg de Crãciun, în care sã le
vindem. Lucrurile s-au legat pentru cã, din octombrie, am gãzduit
ºi corul „Glasuri cristaline”, coordonat de doamna profesor Iulia
Manda, care era în cãutarea unui
spaþiu. Am mai avut ºi grupul nostru de colindãtori, de la bisericã,
pentru cã sâmbãta, dupã atelier,
copiii au venit ºi la cor ºi am repetat cu ei colinde. ªi având pregãtite foarte multe ºi frumoase obiecte, precum ºi douã coruri frumoase de colindãtori, ne-am zis de ce
sã nu organizãm ceva frumos”, nea mãrturisit pãrintele de la parohia
Oota. Târgul s-a desfãºurat chiar
în curtea bisericii, pe 11 decembrie. Numai în ziua respectivã, din
vânzarea decoraþiunilor, copiii au

reuºit sã strângã suma de 4.500
de lei, nesperat de bine.

Mulþi copii
s-au bucurat de daruri
Banii copiilor de la parohia Oota
au ajutat alþi copii. O parte din sumã
a fost donatã copiilor instituþionalizaþi în trei centre ale DGASPC Dolj
– Centrul de plasament „Sfântul
Apostol Andrei”, Centrul de recuperare ºi reabilitare „Sfântul Apostol Andrei” ºi Centrul maternal
„Sfânta Ecaterina”. Au rãmas suficienþi bani ca sã fie recompensaþi,
cu burse, ºi elevii merituoºi de la
ªcoala „Nicolae Romanescu”.
„Dosarele copiilor au venit la
bisericã ºi au fost 18 mape: unele
pe bazã de scrisoare de intenþie,
iar alte pline cu diplome. Nu am
dorit sã fiu eu cel care decide cine
trebuie sã primeascã bursã ºi am
cerut ajutorul voluntarilor ACCES.
ªapte voluntari au luat aceste dosare, le-au studiat ºi au decis ei cine
sã fie cei ºase elevi care vor primi
o bursã de un milion de lei pe fiecare lunã, timp de 9 luni. Ceilalþi
12 elevi, care nu au fost selectaþi
pentru burse, vor primi ºi ei un mic
dar financiar de Crãciun. A fost o
mare bucurie pentru noi sã oferim
aceste daruri. Sunt o groazã de
oameni care mã ajutã, care sunt
implicaþi...”, recunoaºte, cu o sinceritate dezarmantã, pãrintele organizator. Târgul de Crãciun s-a
încheiat, aºadar, cu o mare mulþumire: cã, din muncuºoara lor, copiii au putut sã ajute atât de mult.
Sâmbãta trecutã, pãrintele paroh
Bogdan Trifu a mai adãugat totuºi
ceva: o expoziþie de fotografie care
a surprins ºi cele mai frumoase momente pentru a fi aºezate în albumul de amintiri al fiecãruia.

„Un bun prieten al meu, Siminel
Dãniºor, care e fotograf, de fiecare
datã când a venit a imortalizat totul
în imagini. Au ieºit niºte fotografii
super ºi ne-am gândit sã îi mulþumim într-un mod anume ºi sã-i organizãm o expoziþie. Am profitat de
prietenia domnului Mircea Anghel,
care ne-a ajutat cu selecþia, ºi am
ales vreo 90 de fotografii cu care
am încheiat frumos târgul nostru
de Crãciun”, a mãrturisit preotul de
la Biserica Oota.

Lecþia de Crãciun
Bucuria nepreþuitã de a dãrui nu
este singura lecþie pe care tânãrul
preot paroh Bogdan Trifu o predã
copiilor de care atâta grijã. Renul
Rudolf cel ciudat a ajuns un personaj foarte îndrãgit de toþi, dupã
ce s-a aflat cum îl ajutã pe el nasul
roºu aprins, ca un semafor. „Duminica trecutã am avut lecþia despre Crãciun. Lucrul cel mai important este cã, de Crãciun, sãrbãtorim Naºterea Domnului Hristos, venirea lui Dumnezeu în lume.
Dar Moº Crãciun seamãnã destul
de mult cu Dumnezeu Tatãl, El e

cel care vine ºi aduce ceva în lume:
ne aduce pe pruncul Sãu, pe Iisus, darul cel mai de preþ. Este o
povestioarã foarte fainã, o paralelã între renul Rudolf, cel cu nasul
roºu, ºi povestea Naºterii lui Iisus.
Este o povestioarã interesantã pentru cã ni se spune cã Rudolf este
cel care era altfel, stigmarizatul.
Nimeni dintre ceilalþi reni nu dorea
sã se joace cu el pentru cã avea
nasul roºu, era problema lui. Dar
Moº Crãciun vine ºi se foloseºte
exact de problema lui ºi o pune în
evidenþã, o pune în folos: îl aºeazã
în faþã ca sã lumineze calea, cu
nasul lui cel roºu. Cam acelaºi lucru îl face ºi Dumnezeu Tatãl cu
noi. Vine ºi ne ia pe fiecare dintre
noi, cu problemele noastre, ne pozitiveazã ºi ne pune în slujba celuilalt”, ne-a spus pãrintele paroh, deschizând o altã paginã din marea ºi
frumoasa carte a acestei sãrbãtori.
La fel de preþioase pentru spiritul Crãciunului sunt colindele care
trebuie sã ne însoþeascã în seara de
Ajun, când, la fel ca magii, ºi Moº
Crãciun poposeºte în fiecare cãsuþã pentru a ne lãsa daruri ºi a ne
reaminti cã trebuie sã ne bucurãm.
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Cetãþean rus, urmãrit internaþional pentru
omor, prins la PTF Calafat
Poliþiºtii de frontierã doljeni au depistat un cetãþean rus,
cãutat de autoritãþile bulgare pentru omor, care a încercat
sã treacã frontiera folosind o carte de identitate bulgãreascã falsã. Bãrbatul, în vârstã de 51 de ani, figura între
cei mai cãutaþi infractori prin Interpol, fiind acuzat cã ar fi
ucis prin acte de cruzime un cetãþean bulgar în anul 2011.
Conform reprezentanþilor Serviciului Teritorial al Poliþiei de Frontierã (STPF) Dolj, joi searã, în jurul orei 19.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, judeþul
Dolj, s-a prezentat pentru a efectua formalitãþile de frontierã, cãlãtorind pe jos, o persoanã de sex
masculin, care a prezentat la controlul de frontierã o carte de identitate cu însemnele autoritãþilor
bulgare. Echipa comunã de control, formatã din poliþiºti de fron-

tierã români ºi bulgari, a avut suspiciuni cu privire la autenticitatea
documentului de cãlãtorie prezentat, fapt pentru care au fost efectuate verificãri suplimentare.
În urma verificãrilor, s-a constatat faptul cã respectiva carte de
identitate nu îndeplineºte condiþiile de formã ºi fond ale unui document autentic, fiind falsã. În continuarea cercetãrilor, poliþiºtii de
frontierã au constatat cã bãrbatul
este cetãþeanul rus Sergey Filipov

Georgiev, în vârstã de 51 de ani,
iar în urma consultãrii bazelor de
date specifice, a rezultat faptul cã
persoana este urmãritã internaþional, fiind cãutatã de cãtre autoritãþile bulgare pentru omor. Bãrbatul
a declarat cã ºtia cã este cãutat de
autoritãþi ºi a procurat documentul fals de la o persoanã ale cãrei
date de identitate nu le cunoaºte,
în schimbul sumei de 200 euro.
„Poliþiºtii de frontierã doljeni
au întocmit în cauzã acte premergãtoare pentru sãvârºirea infracþiunilor de fals privind identitatea, uz de fals ºi trecere frauduloasã a frontierei de stat, iar cetãþeanul rus a fost predat unei echipe operative din cadrul Poliþiei
Municipiului Calafat pentru luarea mãsurilor legale ce se impun”,

a declarat subcomisar Dãnuþ Rudãreanu, purtãtorul de cuvânt al
STPF Dolj. Bãrbatul a ajuns în
arestul IPJ Dolj, fiind reþinut pentru 24 de ore în baza ordonanþei
emise de procurorii Parchetului de
pe lângã Curtea de Apel Craiova ºi
urmeazã sã fie demarcate procedurile în vederea extrãdãrii.

Potrivit datelor publicate pe Interpol, pe 28 ianuarie 2011, în regiunea Hmelnytsa din Ucraina,
Sergey Filipov Georgiev l-a ucis
pe cetãþeanul bulgar Miroslav Marinov Marinov. Fapta a fost comisã cu premeditare ºi cu cruzime, autorul fiind plãtit pentru
acest lucru.

Surdu ºi „Charlie” menþinuþi dupã gratii
Magistraþii Judecãtoriei Craiova au menþinut mãsurile preventive faþã de Ion
Pavel Surdu, fiul defunctului avocat Surdu, trimis în judecatã pentru scandalul
de la începutul lunii iulie, când a tras cu pistolul cãtre doi craioveni, la terasele
din centrul vechi al Craiovei, dar ºi faþã de ceilalþi trei inculpaþi din dosar.
Surdu ºi Marian Irinel Coandã zis „Charlie” sunt dupã gratii de la începutul
lunii decembrie, pentru încãlcarea obligaþiilor impuse prin mãsura controlului
judiciar, iar acum Judecãtoria Craiova le-a respins ºi celorlalþi doi inculpaþi
solicitãrile de a putea intra în baruri ºi discoteci.
Magistraþii Judecãtoriei Craiova au menþinut, pe 20 decembrie a.c., mãsurile preventive faþã de Ion Pavel Surdu ºi ceilalþi
trei inculpaþi din dosarul împuºcãturilor de
la Pallets: „Respinge cererea formulatã de
inculpaþii Deculescu Mihai, Vitan Sandu,
Coandã Marian Irinel, prin apãrãtori, de
revocare a mãsurilor preventive. Menþine ca
fiind temeinicã ºi legalã mãsura arestului

preventiv dispusã faþã de inculpatul Coandã Marian Irinel prin încheierea din data
de 28.11.2016 pronunþatã de Judecãtoria
Craiova în dosarul cu nr. 30216/215/2016/
a1.4, definitivã prin încheierea nr. 232/
07.12.2016 a Tribunalului Dolj. Respinge
cererile formulate de inculpaþii Deculescu
Mihai ºi Vitan Sandu, de ridicare a interdicþiei de a se deplasa în anumite localuri

publice special amenajate pentru agrement sau distracþie, respectiv: baruri, restaurante, cazinouri, cluburi, discoteci.
(...) Respinge cererea formulatã
de inculpatul Surdu Ion Pavel
prin apãrãtor, de înlocuire a
mãsurii arestului preventiv cu
mãsura arestului la domiciliu”.
Reamintim cã pe 21 octombrie
a.c. s-a înregistrat la Judecãtoria
Craiova dosarul în care au fost trimiºi în judecatã Ion Pavel Surdu, fost Boboc Surdu,
Marian Irinel Coandã, Sandu Vitan ºi Mihai
Deculescu într-un dosar vizând infracþiuni
de lovire ºi alte violenþe, tulburarea liniºtii ºi
ordinii publice, uz de armã fãrã drept, nerespectarea regimului armelor ºi muniþiilor ºi port

ºi folosire de obiecte periculoase. Cu toþii sunt
acuzaþi cã au provocat un scandal, la barul
Pallets, din centrul vechi al Craiovei, pe 2 iulie a.c., dimineaþa, în jurul orei 4.00, în timpul cãruia doi craioveni au fost împuºcaþi,
leziunile suferite necesitând 12-14 zile de îngrijiri medicale.

Peste 500 de poliþiºti doljeni la datorie de Crãciun Programul Curþii de Apel Craiova
în perioada sãrbãtorilor de iarnã
Peste 500 de poliþiºti vor acþiona zilnic,
în perioada minivacanþei de Crãciun,
pentru ca doljenii sã poatã sãrbãtori în liniºte,
dupã cum anunþã reprezentanþii Poliþiei doljene.

În aceastã perioadã, comanda
Inspectoratului de Poliþie Judeþean
Dolj a dispus mãsuri speciale pentru asigurarea unui climat de liniºte ºi siguranþã publicã. Astfel, peste
500 de poliþiºti doljeni vor acþiona
zilnic în stradã pentru descurajarea comiterii de fapte antisociale
prin creºterea vizibilitãþii elementului poliþienesc, dar ºi pentru a fi
în mãsurã sã intervinã cu celeritate maximã la toate sesizãrile venite

din partea cetãþenilor. Poliþiºtii urmeazã sã acþioneze în
dispozitivul de ordine ºi siguranþã publicã, pentru prevenirea ºi combaterea
oricãror evenimente care ar putea
afecta liniºtea cetãþenilor.
Poliþiºtii de la structurile de ordine publicã ºi poliþie rutierã vor
acþiona în echipe de siguranþã publicã ºi în filtre rutiere urmãrindu-se depistarea conducãtorilor auto
care ar fi tentaþi sã se urce
la volan dupã ce au consumat bãuturi alcoolice, în
timp ce poliþiºtii de la
structurile de investigaþii
criminale vor acþiona pentru monitorizarea locurilor ºi mediilor cunoscute
cu potenþial criminogen ºi

pentru depistarea persoanelor urmãrite în temeiul legii care ar putea sã îºi petreacã sãrbãtorile la domiciliul personal.
Poliþiºtii de investigarea fraudelor vor acþiona în zona marilor complexe comerciale ºi în pieþele agroalimentare pentru prevenirea ºi
combaterea actelor de comerþ ilicite care ar putea aduce atingere intereselor consumatorilor. De asemenea, poliþiºtii de la Serviciul Arme,
Explozivi ºi Substanþe Periculoase
vor acþiona pentru depistarea persoanelor care comercializeazã materiale pirotehnice interzise.

În perioada, 24 decembrie
2016 – 4 ianuarie 2017, activitatea de judecatã, precum ºi activitatea compartimentelor auxiliare
ale Curþii de Apel Craiova se va
desfãºura astfel: completele special constituite pentru perioada
vacanþei vor soluþiona cauzele urgente, conform art. 113 din Regulamentul de Ordine Interioarã al
instanþelor aprobat prin Hotãrârea
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015; activitatea

compartimentelor arhivã – registraturã este asiguratã de personalul planificat în aceastã perioadã
ºi se desfãºoarã cu respectarea
programului normal de lucru cu
publicul în intervalul orar 8.15 –
13.30. Informaþii despre activitatea compartimentelor Curþii de
Apel Craiova, în perioada menþionatã, se pot gãsi ºi pe site-ul instanþei www.curteadeapelcraiova.eu
sau pe portalul instanþelor
www.portal.just.ro.
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Moº Crãciun
pentru 600 de copii
Emoþionaþi, sfioºi, dar curioºi nevoie mare, 600 de
copilaºi – adicã o salã plinã de prichindei – au venit
sã-l întâlneascã pe Moº Crãciun. Spiriduºii ºi o frumoasã Crãciuniþã i-au purtat în lumea minunatei
poveºti de iarnã când cântecelele ºi dansurile au avut
puterea de a-l aduce, în carne ºi oase, în mijlocul lor,
chiar pe bãtrânul Moº Crãciun. În fiecare an, primarul
comunei Cãlãraºi, Vergicã ªovãilã, face acest gest
pentru toþi copiii din localitate ºi, de fiecare datã,
magia sãrbãtorilor coboarã, cuprinzându-i pe toþi...
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Încã de dimineaþã, cetele de
colindãtori au ajuns la Primãria din
Cãlãraºi. Printre florile luxuriante
– o adevãratã serã, îngrijitã din
pasiunea primarului pentru flori –
lângã un brãduþ frumos împodobit, îi aºteptau gazdele: funcþionari,
consilierii locali, viceprimarul, Lache Rãduþ, ºi primarul Vergicã
ªovãilã. Îmbrãcaþi în costume populare ºi sunând vesel din clopoþei, colindãtorii ºi-au fãcut loc în
mijlocul lor ºi le-au urat tuturor

Crãciuniþã ca sã îi vedeþi ºi sã primiþi cadouri. Eu contez pe voi cã
veþi fi cuminþi. Vã urez «La mulþi
ani!» vouã ºi pãrinþilor, iar când
mergeþi acasã sã le transmiteþi, din
partea mea, bunicilor ºi strãbunicilor sã fie sãnãtoºi. Tot ce vã doriþi,
pentru 2017, sã se împlineascã, iar
voi sã ajungeþi oameni mari, sã învãþaþi carte, pentru cã sunteþi speranþa noastrã cã veþi duce aceastã
þarã acolo unde îi este locul. La mulþi
ani ºi multã sãnãtate! ”, le-a urat

sau a treia întâlnire realã cu Moº
Crãciun, cãruia i-a scris ºi acum,
ca în fiecare an. „Nu prea am fost
copil cuminte ºi i-am scris o paginã cu jucãriile ºi dulciurile pe care
trebuie sã mi le aducã”. La o aºa
sinceritate, Moºul chiar cã nu avea
cum sã mai dea înapoi!
„Pe mine mã cheamã Ciucã Geanina-Rebeca ºi sunt tot în clasa a
I”, se recomandã o fetiþã blonduþã, cu o privire jucãuºã. Aflãm repede cã este colegã de clasã cu
bãieþelul Darius ºi acum este la a
doua întâlnire, în carne ºi oase, cu
Moº Crãciun, pe care cei mai mulþi
copii îl vãd doar la televizor. Dar
Crãciuniþa intrase deja în scenã, aºa
cã am pierdut tot interesul fetiþei
de a mai dialoga cu noi!

naºul Grinch. Doar îi are alãturi ºi
pe cei aproape 600 de copiii din
salã, plus pãrinþii lor, pe care îi
cheamã imediat în ajutor. Copiii nu
stau deloc pe gânduri ºi trimit
aplauze ºi încurajãri. Muzica ºi
dansul, tot jocul spiriduºilor de la
„Steaua Sudului” (aduºi la iniþiativa primarului Vergicã ªovãilã ºi cu
sprijinul Consiliului Local) îi fac pe
copii sã uite cu totul de plictisealã
ºi, timp de mai bine de o jumãtate
de orã, sã urmãreascã captivaþi tot
ce se petrece pe scenã.

Cea mai frumoasã scrisoare
Gavrilescu Daniel-Constantin se
înghesuie alãturi de alþi doi copii
pe o bãncuþã mai în spatele sãlii.
Când spiriduºii cântã cu saxofoa-

tem ºi noi convinºi cã-i va aduce
lui Daniel maºinuþa cu telecomandã pe care o viseazã.
Mihai Carina Mãdãlina este
micuþã ºi se înghesuie sfioasã în
braþele mamei. Are 3 aniºori, dar
merge la grãdiniþã, fiind la grupa
piticilor. Pentru ea, emoþiile sunt
mari fiindcã pe Moº Crãciun nu
l-a vãzut decât la televizor, iar
acum este prima datã când o sã
îl priveascã în faþã. În scrisorica, pe care a scris-o cu ajutorul
pãrinþilor, i-a transmis sã-i dãruiascã o pãpuºicã.
Tot o pãpuºã, dar una Barbie,
îºi doreºte ºi Nicolau Dana-Ionela. La vârsta sa, de 7 aniºori,
îi vine cam greu sã creadã cã
Moºul nu poate sã facã rost de
una, când toatã lumea ºtie cã
existã atâtea feluri de pãpuºi Barbie, unele care merg pe bicicletã
chiar. Dar nu mai e timp de vorbã pentru cã a venit cel mai frumos moment.

ªi Moº Crãciun a sosit din nou

celor care s-au ostenit sã-i primeascã sã aibã parte de sãnãtate ºi de
mulþi ani fericiþi. Bineînþeles cã fiecare copilaº a primit apoi cadouri,
tot felul de dulciuri, ºi a fost invitat sã mai vinã la colindat ºi în anul
urmãtor, gazdele arãtându-se foarte
bucuroase de oaspeþi.
În aceeaºi atmosferã a sãrbãtorilor de iarnã, consilierii au þinut ºi
ei ultima ºedinþã din an, despãrþindu-se cu o cupã de ºampanie.

Numai ochi ºi urechi
„Consiliul Local ºi Primãria au
organizat acest spectacol pentru
copiii de la Cãlãraºi ºi Sãrata. Dar
ºtiþi de ce? Pentru cã meritaþi! Aþi
fost cuminþi ºi aþi învãþat. Voi sunteþi slãbiciunea mea ºi vã iubesc. Am
adus pe aceºti bãieþi minunaþi de la
«Steaua Sudului» care vor da un
spectacol pentru voi. S-au chinuit
sã îl aducã ºi pe Moº Crãciun ºi pe

primarul Vergicã ªovãilã celor 600
de copii, de la toate grãdiniþele ºi
ºcolile din Cãlãraºi. Adunaþi în salonul cel mare de la Sãrata, îl ascultau cu toþii, numai ochi ºi urechi.
Momentul întâlnirii cu spiriduºii ºi
cu însuºi Moº Crãciun le acaparase tot interesul...

Emoþiile cresc
În primul rând de scaune, un
bãieþel cu ochiºorii negri se tot foia,
privind nerãbdãtor spre spiriduºii
cu hãinuþe verzi care se pregãteau
de spectacol. Deºi sala era plinã ºi
zgomotoasã, atenþia îi fusese acaparatã total de ceea ce urma sã se
întâmple, încât abia dacã ne-a auzit când l-am întrebat cum îl cheamã.
„Manda Darius-Andrei ºi sunt
în clasa I”, ne-a spus repejor, privindu-ne cu ochiºorii sãi rotunzi.
Nu era hotãrât dacã era la a doua

Spiriduºii de la „Steaua Sudului”
Cei patru spiriduºi se aflau acolo. Hãinuþele lor verzi, cu botine ºi
cãciuliþe roºii, care le cad pe o ureche, sunt urmãrite încolo ºi încoace de o salã plinã de curioºi. Printre ei, ºi hâtrul de Grinch, despre
care fiecare copil ºtie cum a încercat sã fure Crãciunul. Iatã-l ºi
acum la fel de rãutãcios ºi pus pe
stricat cheful tuturor. Se învârte
în toate pãrþile, se ascunde dupã
brãduþ ºi vrea sã opreascã muzica
ºi, astfel, toatã distracþia.
Dar noroc cu Crãciuniþa, care
ºtie cum sã îl cuminþeascã pe poz-

nele ºi trompetele lor, se ridicã pe
vârful picioruºelor sã îi vadã mai
bine. Are 6 ani ºi îl aºteaptã cu
nerãbdare pe Moº Crãciun pentru
cã ºtie cã l-a întâlnit, tot aici, ºi
anul trecut. „Am împodobit bradul ºi îl aºtept ºi acasã, dacã vrea
sã vinã, pentru cã i-am scris scrisoare”, ne spune privindu-ne, cu
seriozitate. „ªi ce i-ai scris tu în
bileþel?”, suntem noi curioºi. Are
mici nelãmuriri legate de ce înseamnã un bileþel, apoi ne rãspunde încet: „I-am spus cã îl iubesc!”.
Moºul poate considera una dintre
cele mai frumoase scrisori ºi sun-

Adus de spate, mult-aºteptatul
Moº Crãciun îºi face apariþia în
mijlocul copiilor, care aproape cã
nu mai ºtiu cum sã reacþioneze.
Moºul este bãtrân, cu barbã albã
ºi a venit încãrcat cu daruri pentru fiecare copilaº. De emoþie, prichindeii din primele rânduri aproape cã amuþesc de teamã.
Dar întâlnirea cu Moº Crãciun
este întotdeauna deosebit de frumoasã. Bãtrânul Moº se aºeazã
pe scãunelul sãu ca sã-ºi mai tragã sufletul dupã lungul drum,
apoi îi întreabã pe fiecare în parte cum îi cheamã. Pe cei mai mici
ºi mai timizi, care vorbesc abia
ºoptit, îi ridicã pe genunchi sãi.
Chiar dacã mai întreabã, obligatoriu, ºi despre notele de la ºcoalã
sau, pe cei mici, dacã au fost
cuminþi tot anul, la final fiecare
este mângâiat pe creºtet ºi primeºte darul sãu.
Într-o salã în care 600 de copiii
se bucurã, magia sãrbãtorilor a
fost creatã: Moº Crãciun existã ºi
aratã întocmai aºa cum spun poveºtile cele mai frumoase...
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Pãrinþi
Pãrinþi vs
vs copii:
copii: comunicarea
comunicarea
defectuoasã
defectuoasã dintre
dintre aceºtia
aceºtia
Cei mai mulþi pãrinþi doresc sã fie implicaþi în
educaþia copiilor, dar mulþi nu ºtiu cum sã facã
acest lucru. În conversaþiile din viaþa curentã,
ascultarea nu mai este o practicã prea rãspânditã. Nu mai avem timp de calitate pentru a asculta atent. Indiferent dacã pãrinþii vor sau nu
sã transmitã copilului valorile ºi credinþele lor,
el va absorbi o parte din ele prin simplul fapt cã
trãieºte împreunã cu ei. Aºadar, copiii sunt reCopiii din prezent dau dovadã
de o mare mobilitate afectivã, informaþionalã ºi socialã. Cât de diferiþi sunt ei faþã de propriii pãrinþi,
aceºtia din urmã fiind, totuºi, tributari unor canoane educaþionale
mai puþin actualizate?
Fiecare dintre noi are anumite standarde etice, anumite principii care ne
ghideazã în viaþã, atunci când avem
de luat diverse decizii. Principiile personale, ideile noastre despre bine ºi
rãu se bazeazã atât pe valori proprii,
cât ºi pe o serie de valori universale
adoptate de majoritate. Iniþial, copilul, tânãrul aflã ºi discerne între diferitele valori cu ajutorul pãrinþilor, prietenilor, profesorilor.
Indiferent dacã pãrinþii vor sau
nu sã transmitã copilului valorile ºi
credinþele lor, el va absorbi o parte
din ele prin simplul fapt cã trãieºte
împreunã cu ei. El va participa la ritualurile ºi tradiþiile familiei ºi se va
gândi la semnificaþia lor. Ca pãrinte,
nu-i impune opiniile tale, ci prezintã-i credinþele tale într-un mod onest,
clar ºi care sã fie pe mãsurã vârstei
ºi gradului de maturitate al copilului. Încearcã sã adopþi o atitudine
deschisã, încurajeazã întrebãrile
copilului ºi dorinþa lui de a se informa, în loc sã încerci sã forþezi
asimilarea valorilor tale de cãtre
copil. Dacã valorile tale, ca pãrinte, sunt bine argumentate ºi dacã
el crede cu adevãrat în ele, copilul
v-a adopta multe dintre ele. Dacã
acþiunile sunt inconsistente, ceea
ce se întâmplã oricui, copiii sunt
cei care vor clarifica lucrurile pentru ei, ori subtil, prin intermediul
comportamentului ori, la copiii mai
mari, direct, exprimându-ºi dezacordul faþã de pãrinte.

„Inteligenþa emoþionalã
vine de la o vârstã fragedã”

Drumul cãtre dezvoltarea unui
sistem de valori nu este nici drept,
nici fãrã greºeli. El cere un proces
permanent de informare ºi flexibilitate construitã pe fundamente solide. Cunoaºterea de sine, dorinþa de
a asculta copilul ºi a te schimba
atunci când este nevoie ºi, mai presus de toate, o demonstraþie a respectului faþã de tradiþii vor ajuta
mult relaþia dintre pãrinte ºi copii.
Dacã alegerea valorilor ºi principiilor este, în cazul fericit, democraticã, în alegerea copilului, pãrintele
trebuie sã-i ofere baza pentru aceasta, prin ideile, întrebãrile, rãspunsurile ºi mai ales acþiunile sale. Inteligenþa emoþionalã îºi spune cuvântul ºi are o vârstã cât mai fragedã la
copil. O astfel de relaþie este baza
dezvoltãrii la copii a empatiei, stimei de sine, relaþiilor bune cu adulþii ºi copiii, a abilitãþii de gestionare
a emoþiilor, a bunãtãþii ºi blândeþii.
Ce rol joaca dialogul în stabilirea unor punþi între cele douã generaþii: pãrinþi, respectiv copii?
Rolul este covârºitor. Dialogul

prezentarea exterioarã a noastrã, a pãrinþilor.
Ei vor participa la ritualurile ºi tradiþiile familiei
ºi se vor comporta ca atare ºi în exteriorul cãminului. Despre comunicarea mai puþin fructuoasã, dar ºi cât de dinamice ºi complexe sunt,
în prezent, relaþiile dintre pãrinþi ºi copii am încercat sã aflãm de la psihologul clinician Mihail
Jianu, fin cunoscãtor al comportamentelor umane de pe diverse paliere cronologice.

presupune a gândi despre alte persoane ºi a le înþelege. A avea empatie, a recunoaºte diferenþele dintre
oameni ºi a aprecia modul lor de gândire, fiind sensibil la motivele, intenþiile ºi stãrile lor. Implicã o interacþiune eficientã, cu una sau mai multe
persoane în familie, între prieteni sau
colegi, în mediul de lucru.
Dialogul este modul de expunere
care redã convorbirea dintre douã
sau mai multe persoane. Rolul dialogului într-o relaþie este acela de a
construi o punte de legãturã ºi de a
cimenta relaþia dintre pãrinþi ºi copii.
Fiecare dintre noi dispune într-o mãsurã mai micã sau mai mare – depinde de antrenament, de capacitatea de
a influenþa impresiile celorlalþi ºi poate aborda diverse stiluri de autoprezentare, în funcþie ºi de nivelul stimei de sine. De exemplu, stilul asertiv, când stima de sine este de nivel
înalt ºi stabil, ºi stilul protector, când
stima de sine este de nivel scãzut sau
existã teama evaluãrilor negative.

„Obiectivele sã fie cât
mai clare”

Totul devine mai uºor dacã ne
stabilim clar obiectivele, dacã ºtim
care sunt aºteptãrile celorlalþi în raport cu noi într-un anumit context
ºi dacã realizãm o evaluare corectã
a capacitãþilor proprii. În funcþie de
acestea se pot stabili anumite strategii de inducere a unei imagini dorite. Fiecare individ este unic, el
reprezentând o sintezã a moºtenirii
biologice, sociale ºi culturale. El
este dotat cu un potenþial de creºtere ºi dezvoltare în plan fizic, emoþional, intelectual, spiritual ºi social, dar evoluþia fiecãruia este ºi
în funcþie de modul în care ºtie sã
iniþieze schimbãri legate de propria
persoanã ºi sã acþioneze în acest
sens, ºtie sã foloseascã propria
experienþã de viaþã sau experienþa
altora în procesul de autoafirmare.
Unde greºesc pãrinþii, atunci
când rezultatele muncii lor educative nu se vãd prea bine, iar odraslele lor încep o viaþã ce nu concordã cu valorile educativ-motivaþionale primite?
Aºteptãrile pãrinþilor ºi atitudinile
lor privind educaþia copilului sunt
la fel de importante ca ºi activitãþile
desfãºurate de cadrele didactice. Cei
mai mulþi pãrinþi doresc sã fie implicaþi în educaþia copiilor, dar mulþi
nu ºtiu cum sã devinã implicaþi. Cei
mai mulþi profesori simt cã implicarea pãrinþilor este esenþialã, dar mulþi
nu ºtiu cum sã facã acest lucru.
ªcoala are nevoie sã încurajeze ºi
sã promoveze implicarea pãrinþilor
ca parteneri. Trebuie sã vã acceptaþi singuri. Trebuie sã vã stimaþi.
Trebuie sã aveþi un Eu în care sã
aveþi încredere ºi în care sã credeþi.
Trebuie sã fie un Eu de care sã nu
vã fie ruºine ºi pe care sã-l puteþi
exprima liber, creator, neîncercând
sã-l ascundeþi. Trebuie sã aveþi un

Eu care sã corespundã realitãþii,
pentru a funcþiona eficient în lumea
realã. Sã vã cunoaºteþi atât punctele tari, cât ºi punctele slabe ºi sã fiþi
oneºti în ambele direcþii.

„Rolul pãrinþilor se dubleazã”

Imaginea voastrã de sine trebuie
sã fie o aproximare rezonabilã a voastrã, nefiind nici mai mult decât ceea
ce sunteþi, dar nici mai puþin. Atunci
când aceastã imagine de sine este
intactã ºi sigurã, vã simþiþi bine.
Atunci când este ameninþatã, vã simþiþi neliniºtiþi ºi nesiguri. Când este
potrivitã ºi vã simþiþi întrutotul
mândri de ea, cãpãtaþi încredere de
sine. Vã simþiþi liberi sã fiþi voi „înºivã” ºi sã vã exprimaþi ca atare. Majoritatea pãrinþilor socotesc cã vârsta
de 6-7 ani, când copiii lor calcã pentru prima oarã pragul ºcolii, este o
etapã în care rolul lor în educaþia copiilor scade foarte mult, dacã nu chiar
dispare.
Dimpotrivã, acum rolul lor se dubleazã: acasã trebuie sã creeze un
mediu de încredere, echilibrat, în care
copilul sã se manifeste neîngrãdit, iar
în relaþia cu ºcoala pot colabora cu
alþi membri ai comunitãþii ºcolare pentru a crea un climat care sprijinã învãþarea, atât în ºcoalã, cât ºi în afara
ei. Educaþia nu este un proces de care
este responsabilã în mod exclusiv
ºcoala, dar nici pãrinþii; este un proces al cãrui succes depinde de colaborarea dintre cele doua pãrþi implicate.

„Comunicarea eficientã dintre
profesori ºi pãrinþi se reflectã
în dezvoltarea copiilor”

Sunt situaþii în care apar bariere
de comunicare între cadre didactice
ºi pãrinþi, fie din lipsa de experienþã,
fie din lipsa spiritului de echipã.
Pentru evoluþia ºi binele copilului
este recomandabil ca, fie prin efortul pãrinþilor, fie prin cel al cadrelor
didactice, astfel de bariere sã fie îndepãrtate. Nevoile pãrintelui nu
sunt egale sau aceleaºi cu ale copilului. În multe cazuri, profesorii cred
cã pãrinþii nu acordã suficientã atenþie copiilor lor sau pãrinþii considerã cã profesorii sunt prea distanþi ºi
nu se implicã suficient. Comunicarea eficientã dintre profesori ºi pãrinþi se reflectã în dezvoltarea copiilor. Responsabilitatea educaþiei ºi
dezvoltãrii copiilor trebuie asumatã
în echipã: ºcoalã – familie. Implicarea pãrinþilor ar putea aduce urmãtoarele beneficii: îmbunãtãþeºte relaþia pãrinte – copil; creºte stima de
sine a copiilor, pãrinþii înþeleg mai
bine ce se întâmplã la ºcoalã, elevii
învaþã mai mult, indiferent de nivelul socioeconomic, etnie sau de nivelul de educaþie al pãrinþilor. Au mai
puþine absenþe. Îºi fac mai conºtiincios temele acasã. Copiii ºi pãrinþii
dezvoltã atitudini pozitive faþã de
ºcoalã. Profesorii au aºteptãri mai
mari de la elevii ai cãror pãrinþi cola-

boreazã. Scade riscul consumului de
alcool ºi al violenþei. Elevii se vor
adapta mai uºor la schimbãrile din
clasa a V-a, a IX-a. Copilul va fi capabil sã-ºi stabileascã planuri realiste privind viitorul lor. În ciuda
acestor beneficii, pãrinþii nu gãsesc
întotdeauna timp ºi energie pentru
a colabora cu ºcoala la care învaþã
copiii lor.
Cât de contradictorii sunt, în prezent, viziunile de viaþã ºi comportament social dintre pãrinþi ºi copii?
Modalitãþile în care ne ajutãm copilul la lecþii poate fi constructiv pentru copil sau poate fi o sursã de stres
atât pentru noi, cât ºi pentru el. Ele
se înscriu în categoria comunicãrii
asertive, în a-l lãsa sã rezolve aºa
cum crede de cuviinþã, pentru cã el
ºtie cum a spus „Doamna” la ºcoalã,
ºi apoi gãsite pãrþile bune ale temei
ºi lãudate, observate greºelile ºi explicate, dar tot el sã le rezolve mai
departe, fãrã a impune o rezolvare pe
care el sã nu o interiorizeze, sã nu o
înþeleagã.
De multe ori este de preferat sã
plece cu tema greºitã decât sã-i oferim o rezolvare a noastrã, a pãrinþilor, pentru cã la ºcoalã, în partea de
verificare a temelor, el îºi va da seama singur de cele greºite. Temele se
rezolvã între 9.00 ºi 11.00 dimineaþa
sau 15.00 ºi 19.00, ºi nu dupã ora
22.00, când pãrintele se întoarce de
la serviciu, pentru cã este eliminatã
posibilitatea unei comunicãri asertive, cu inclinaþie pe agresivitate. În
cazul în care pãrintele nu are timp
suficient pentru temele copilului,
este de preferat sã-l responsabilizeze pe acesta, sã-l înveþe sã ºi le facã
ºi sã ºi le verifice singur, încurajându-l ºi apreciindu-l pentru progresele realizate de unul singur.
Când îºi pot da seama pãrinþii cã
elementele de coeziune familialã
sunt periclitate ºi este nevoie de un
dialog constructiv?
În conversaþiile din viaþa curentã, ascultarea nu mai este o practicã
prea rãspânditã. Nu mai avem timp
de calitate pentru a asculta atent.
Prea adesea se întâmplã sã constatãm cã replicile sunt prea puþin articulate, cã rãspunsurile nu prea au
legãtura cu întrebãrile puse, cã discursurile din cadrul unui dialog par
sã evolueze în paralel. Gãsim scuze
ºi acuzãm nelimitat.
În „meseria” de pãrinte, ascultarea este un factor extrem de important, de care depinde succesul relaþiilor din cadrul familiei; ar fi bine
sã-i acordãm o importanþã crescutã

în mod consecvent. Este foarte,
foarte important ca fiecare pãrinte
sã ºtie cã pentru fiecare copil în parte
condiþiile care asigurã randamentul
maxim în procesul de învãþare sunt
individualizate. Nu recomand sã realizeze comparaþii între fraþi sau cu
alþi copii. De aceea, este recomandabil ca pãrinþii sã urmãreascã progresele înregistrate de copil ºi sã
adapteze sprijinul acordat în funcþie de nevoile acestuia, nu de ce
spune “lumea”. O ascultare activã
eficientã trebuie sã cuprindã: stabilirea unui contact visual, aprobarea
ºi încuviinþarea, expresia adecvatã
feþei, postura care sã sugereze deschidere, localizarea – un loc adecvat discuþiei, încurajare, repetarea
– folosirea aceloraºi cuvinte ca interlocutorul.
Pe de altã parte avem ºi ascultarea ineficientã. Aici, întâlnim întreruperea relatãrii, mimica feþei îngheþatã, ascultarea cu ironie, ascultarea în mediu zgomotos, aparenta ascultare.
Pânã unde trebuie sã meargã concesiile pe care pãrinþii le pot face
propriilor copii?
Depinde de regulile ºi educaþia
familiei. Fiecare familie îºi impune limita ºi temerile sociale. Conflictul
este o realitate a vieþii cotidiene pe
care fiecare dintre noi a întâlnit-o,
de una sau mai multe ori ºi care ne
influenþeazã în permanenþã. Într-un
fel sau altul, cu toþii suntem implicaþi în conflicte. Abordarea ordonatã ºi sistematicã a acestora este o
necesitate cu atât mai importantã cu
cât nevoile ºi temerile care ne conduc în situaþiile conflictuale nu sunt
conºtientizate de toþi cei implicaþi.
Oricine poate sã trateze situaþiile
conflictuale, astfel încât comportamentul „atacatorului” sã nu se accentueze ºi respectul faþã de propria persoanã sã nu fie lezat. Un
conflict se poate isca în multe feluri. Ele sunt dezacorduri în ceea ce
priveºte atitudinile, scopurile, ameninþarea valorilor personale, stilul,
aspectele morale, plasarea responsabilitãþilor, proceduri etc.
Dacã îþi doreºti sã fie armonie în
familia ta ºi dacã vrei sã contribui ºi
tu la ea, nu uita: Sã fii fericit! Sã-þi
asumi anumite responsabilitãþi! Sã-i
asculþi activ pe ceilalþi! Încearcã sã
þii cont de sentimentele celorlalþi! Nu
aºtepta sã fii doar tu înþeles, înþelege-i ºi tu pe ceilalþi! Nu încerca „sa
împarþi dreptatea”, cineva va ieºi oricum supãrat! Dacã apar conflicte, fii
mediator, nu incitator!
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Crãciun
la Tãlpaº!
45 de kilometri sunt de la Craiova pânã la Tãlpaº, comuna de la
graniþa de Nord a judeþului, unde
se aud, spun localnicii, cocoºii din
Dolj, Gorj ºi Vâlcea, fãrã a-i putea
deosebi pe unii de alþii. Cu satele
sale componente – Tãlpaº, Soceni,
Mofleºti, Nistoi ºi Putinei –, comuna numãrã puþin peste 1.000 de
suflete, depopularea petrecându-se
prin plecarea tinerilor afarã, în
cãutarea unui trai mai bun. Satele
se topesc vãzând cu ochii ºi nimic
parcã nu mai aduce cu alte timpuri.
Mai bune dupã unii, mai proaste
dupã alþii, din motive pe care nu le
mai evocãm. Oricum, traiul lor nu a
fost niciodatã din cale-afarã de
înlesnit. Ceea ce nu se aratã pe nici
o hartã a Doljului sunt detaliile
comunei, traversatã de la o margine la alta de râul Plosca, alimentat
primãvara de pârâul Nistoi, afluent
al Amaradiei, în vecinãtatea Melineºtiului. Farmecul comunei, lipitã
între culmile deluroase – Dealul
Muierii, Dealul Golumbelului,
Dealul Pãrului –, cu vãile lor priporoase, strãjuite de peste 1.000 ha
de pãdure în trupuri compacte este
provocator, în toate anotimpurile
anului, mai puþin iarna, care o
dezavantajeazã. Chiar dacã vãlãtucii unor nori, ce se zãresc mai ales
în anotimpul rece, în seninul de
sticlã al cerului, deasupra pãdurilor
de foioase, în care rãtãcesc „oaze”
de aluni, deseneazã îndeosebi
dimineaþa peisaje fabuloase. Paradoxal, de pe urma acestor frumuseþi ale naturii, greu egalabile, nu
se poate trãi avantajos, decât prin
trudã maximã, atestatã de un lanþ
de întâmplãri, mai mult sau mai
puþin fericite, mai mult sau mai
puþin dramatice, dar oricum mãrturisind o zbatere, o speranþã ºi o
opþiune implicit spre un þel. Întâmplãri care, la timpul lor, au zguduit
sau înãlþat comunitatea cedeazã
acum locul unor statistici serbede,
de-a dreptul fãrã sens, când le
vãduvim de substratul lor uman.

MIRCEA CANÞÃR

Pariul care trebuie þinut
Gabriel Dãnciulescu (foto), 53 de ani,
a ajuns primar dupã ce fusese viceprimar al
comunei pe cele trei mandate ale predecesorului sãu, învãþãtorul Gheorghe Casiu.
Dacã le-a promis ceva celor care l-au votat, a fost cã „va face mai multe”, ceea ce
suna aidoma unui pariu. Nici nu era greu de
avansat o asemenea fãgãduinþã. Mai deunãzi, la pomul de Crãciun, organizat de Primãria comunei, a dãruit fiecãrui copil, din
cei 140 strânºi, câte o plasã cu daruri pe
mãsura unui buget auster, dar care a adus
destulã voioºie în rândul micuþilor. Oricum,
a fost o zi frumoasã, de þinut minte, ºi sã nu

scãpãm din vedere: ºcoala din comunã are
un director capabil, un fiu al ei, prof. Ion
Valentin, al cãrui tatã a fost, de asemenea,
dascãl. Comunã în care mai mulþi la numãr
se prãpãdesc decât se nasc, Tãlpaº are jumãtate din populaþie îmbãtrânitã ºi vreo 34
de persoane care primesc ajutor social.
Restul muncesc, pânã simt cã le pârâie oasele, pe terenurile agricole ce le aparþin, de
îndoielnicã fertilitate dintotdeauna. ªi cine
este în putere are pãtulele doldora ºi bãtãtura plinã de orãtãnii. Mari suprafeþe de terenuri agricole rãmân nemuncite, an de an.
Destule vorbe, care nu duc nicãieri am auzit la Tãlpaº. Dar peste necazurile de peste

o zi sau douã, ori mai multe, nu existã gospodãrie în care sã nu se fi sacrificat un groºtei sau doi, cum este obiceiul, ºi nu vor lipsi
la masa de Crãciun oala de vin ºi nici rachiul
bine pãstrat. În „satele adunate”, Mofleºti,
Nistoiu, Soceni ºi Tãlpaº, cu atestare documentarã, urmaºii moºnenilor de odinioarã,
în pofida vicisitudinilor unei istorii aspre, aºteaptã sãrbãtoarea Crãciunului în straiele lor
bune, cu ochii umeziþi de veºtile ce le vin de
la copiii risipiþi în lumea largã, aidoma unor
pãsãri rãtãcite. ªi unii se îndoaie, sub fiorul
emoþiei, precum stejarii din pãdurile învecinate, rupþi în douã de furtuni ºi trãsnete. Povestea Meºterului Manole, cred vârstnicii locului, laolaltã cu noi, nu se învaþã citind-o
din cãrþi, ea chiar stãruie în sângele nostru,
relevându-se ori de câte ori ne bântuie o încãpãþânare sau o patimã.

O tinereþe câteodatã uitatã!
Constantin Popescu este casierul Primãriei din Tãlpaº. Un bãrbat în putere, extrem
de vioi în privire, care lasã impresia cã ºtie
totul despre comunã, pe deasupra având ºi
harul povestirii, mai ales ºi al tandrei compãtimiri. În prima tinereþe a lucrat la „foraj”,
ca mai toþi bãrbaþii în putere. Când prin 2005
s-a terminat povestea ºi la „parcuri” ºi la staþia de compresare, ºi la extracþie ºi la foraj,
a înþeles cã trebuie sã încerce altceva. Se
câºtigau salarii bune la „Vârteju”. Dar a venit privatizarea. Copiii i-au plecat în Anglia,
cum au fãcut ºi alþii. Stã în firea localnicilor,
încercaþi de-a dreptul de multe grozãvii, sãºi regãseascã mereu ºi mereu o tinereþe câteodatã uitatã. Traiul lor nu a fost niciodatã
din cale afarã de înlesnit, dar parcã nici atât
de nesigur.

Un „mâine” foarte aproape
ªi „mâine”, l-am întrebat într-un târziu al
unei discuþii aprinse, pe Constantin Popescu, mereu precaut sã nu sloboade tot ce avea
pe suflet. ªi într-un târziu a înþeles ce vroiam sã aflu ºi m-a fãcut sã cred doar cã acel
„mâine” este foarte aproape. Cu populaþia
existentã, acum, mai mult ca sigur, comuna
se va realipi de Fãrcaº,
cum a mai fost pânã în
2004, din raþiuni administrative. Chiar dacã pânã
atunci oamenii locului vor
rezista, împotriva singurãtãþii, cum se spune
„pânã la ultimul cartuº”.
În cele din urmã se vor
preda cu muniþia întreagã. Tãlpaº este una din
cele mai sãrace comune
ale Doljului, cu o lume teafãrã, care nu înþelege de
ce ursitorile ei n-au fost
mai generoase.
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„Crãciunul nu este o perioadã, nici un sezon, ci o stare de spirit. Adevãratul spirit al Crãciunului
înseamnã sã preþuieºti pacea ºi bunãvoinþa, sã oferi, din plin, compasiune”. (Calvin Coolidge)

Sã fim mai buni, sã fim oameni,
sã fim cetãþeni români
Vine ºi Crãciunul lui 2016. Este aproape
gata ºi anul. Urmeazã altul. Pentru cã aºa
este succesiunea vieþii. Suntem egali în faþa
scurgerii timpului, suntem egali în faþa legilor, dar mai presus de orice suntem egali în
Domnul Dumnezeul nostru nea creat pe toþi oamenii, dupã chipul ºi asemãnarea Sa. De aceea,
orice etnie, orice rasã are trãirile
sale, cu ocazia Crãciunului ºi cu
ocazia Anului Nou. Moº Crãciun
vine la toþi copiii, el este al tuturor.
Pentru etnia romã, cu adevãrat,
Crãciunul are o semnificaþie aparte. Farmec ºi mister, bucurie ºi
belºug, speranþã ºi împlinire. Ca la
toþi oamenii. „De Crãciun, fii mai
bun… fii mai special!” – spunea o
reclamã. Ei bine, da, noi þiganii,
suntem mai speciali. Pentru cã
avem credinþã, dar avem ºi obiceiurile noastre strãmoºeºti, la care þi-

faþa lui Dumnezeu. Sãrbãtorile de iarnã au
un farmec aparte, oriunde pe planeta noastrã. Probabil ca ºi în Univers, timpul devine
feerie a momentului Naºterii Domnului Nostru Iisus Hristos.

nem ºi pe care an de an, le transmitem din generaþie în generaþie.
În dimineaþa zilei de Crãciun, nimeni nu are voie sã calce proprietatea altcuiva, decât cel care este
considerat a fi norocos pentru o
familie. Sã fie o persoanã importantã – bogat, înþelept, fãrã probleme cu legea, fãrã sã fie bolnav,
fãrã sã fie vãduv sau despãrþit de
soþie, sã nu aibã datorii, sã nu aibã
pe cineva la închisoare. Dacã vine
în vizitã un asemenea personaj,
atunci el trebuie sã aibã obligatoriu asupra sa: aur, bani mulþi în
buzunar ºi o sticla plinã, cu vin.
Dacã trebuie neapãrat ca o altã

persoanã – rudã – sã vinã la o familie, atunci trebuie sã aibã asupra
sa, de asemenea, aur, bani ºi o sticlã plinã. În Ajunul Crãciunului, nu
are voie sã vinã niciun strãin în casa
unei familii de romi, acelaºi obicei
pãstrându-se ºi pentru prima zi a
Anului Nou. În Sfânta Searã de
Ajun, se pune masa, ora 00:00, urmând sã gãseascã familia cu belºug în preajmã. Familia se strânge
în casa celor mai bãtrâni. Fetele
nu poartã negru, ci numai culori
vii, iar copiii mici au în buzunare
bani ºi poartã podoabe de aur. Fetele mari (domniºoarele) danseazã
ºi îi invitã pe bãtrânii familie la

dans, în semn de preþuire pentru
aceºtia. Dupã dans, bãtrânii oferã
cadouri tuturor, în special copiilor
ºi tinerilor: bani ºi aur.
Aproape aceleaºi obiceiuri se pãstreazã ºi pentru Revelion ºi ziua de 1
ianuarie. De Anul Nou, familia stã la
masã, tot în casa bãtrânilor, ºi se pun
pe masã mai multe cãciuli. Sub
acestea se aflã diferite lucruri, precum bani, aur, piepteni, slãninã. Fiecare obiect de sub o cãciulã are o
semnificaþie pentru viitor.
Am trecut împreunã încã un an.
Cu bune, cu mai puþin bune. Eu
vã mulþumesc tuturor, pentru tot.
Doresc din suflet sãnãtate ºi bu-

curii, tuturor oamenilor. Sã vã fie
Crãciunul o cale de Luminã cãtre
împlinirea propriului destin, iar Anul
Nou sã vã aducã prosperitate, înþelegere ºi împliniri. Cei care ne
conduc, din punct de vedere politic, sã fie lângã oameni ºi pentru
oameni. Sã nu uite ce au promis
în campanii ºi sã fie conºtienþi cã
în România poporul deþine puterea. Sã ne revedem, auzim ºi citim sãnãtoºi, fraþilor.
La Mulþi Ani, cu stimã ºi consideraþie!
ROMEO TIBERIADE
Preºedinte Partida Romilor
PRO EUROPA – Sucursala Dolj

Petardele ºi artificiile, sub control strict „Moºul cel Bun” a venit la inspectorii de muncã
Având în vedere cã în perioada sãrbãtorilor de iarnã se înregistreazã o creºtere semnificativã a comerþului cu articole pirotehnice de divertisment, precum ºi cazurile frecvente de vãtãmãri
corporale produse prin utilizarea acestor produse, de cãtre copiii
sub vârsta de 18 ani, înregistrate în anii anteriori, Inspecþia
Muncii desfãºoarã o campanie de respectare a prevederilor legale
în acest domeniu. Inspectoratul Teritorial de Muncã Dolj este
parte în acest program ºi a pus în practicã prevederile legislative.
Campania de care am amintit
ind în curs de finalizare a docuare ca obiective identificarea ºi vementaþiei. Entitãþile care pot corificarea agenþilor economici care
mercializa, cãtre persoane fizice,
desfãºoarã operaþiuni cu articole piastfel de produse nu o pot face
rotehnice. Conform Legii nr. 126/
decât pentru doritorii mai mari de
1995, privind regimul materialelor
16 ani, iar pe ceea ce se oferã spre
explozive, persoanele fizice sau juvânzare trebuie specificat, obligaridice autorizate pot efectua opetoriu, „Categoria F1”. Obiectele
raþiuni cu astfel de produse numai
care fac parte din „F2” (cu grad
dupã ce au fost autorizate de ITM
ridicat de periculozitate) nu pot fi
ºi Inspectoratul de Poliþie Judeþean.
oferite spre vânzare decât spre
Pânã la jumãtatea acestei luni,
unitãþile autorizate.
la nivelul ITM Dolj au fost elibeITM Dolj a identificat toate sorate/vizate 22 de autorizaþii pencietãþile comerciale care au în obtru efectuarea de operaþiuni cu
iectul de activitate deþinerea,
materiale explozive de cãtre 20 de
transportul, manipularea, depozipersoane juridice din judeþ. Prin
tarea ºi comercializarea articoleactele eliberate, au primit autorilor pirotehnice, iar în perioada imezaþie 15 puncte de comercializare
diat urmãtoare, cu sprijinul IPJ Dolj
a obiectelor pirotehnice, alte 11 fiºi al Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean Dolj va efectuaverificãri privind
modul de respectare a
legislaþiei specifice.
«Sunt situaþii în care
obiecte pirotehnice din
„categoria F2” sunt vândute ºi cãtre populaþie,
ceea ce este interzis.
Pentru evitarea incidentelor, recomandãm tuturor sã verifice etichetele obiectelor pirotehnice, iar în cazul în care
gãsesc la vânzare obiecte din categoria „F2” sã
semnaleze acest lucru
autoritãþilor», a precizat
Cãtãlin Mohora, inspector-ºef al ITM Dolj.
CRISTI PÃTRU

Ca în fiecare an, copiii ºi nepoþii angajaþilor
Inspectoratului Teritorial de Muncã Dolj l-au
primit pe Moº Crãciun. Cel care le aduce daruri
micuþilor este Marian Politic, actor al Teatrului
Naþional „Marin Sorescu” din Craiova. Este, de
ani de zile, prietenul celor mici, nu numai în zi de
sãrbãtoare. În perioadele precedente a fost numit
ba „Moº Crãciun ... Politic”, ba „Moº Crãciun...
tradiþional”, dar, acum, „Moºu’” a þinut sã
precizeze: „Sunt Moºul cel Bun”, dupã care a
plecat sã-i þinã pe genunchii „doborâþi de vârstã”
pe cei mici. Prin „eforturi”, dupã ce a ascultat
poezii ºi colinde, a „binevoit” sã le dea ºi daruri.
A rãmas, preþ de mai multe minute, dupã ce a
împãrþit pungile, sã glumeascã ºi sã vorbeascã cu
prichindeii. Nimic mai frumos...
CRISTI PÃTRU

Copii ºi bãtrâni, ajutaþi de „Crucea
Roºie” ºi partenerii din program
Pentru 151 de copii din mai
multe ºcoli craiovene, Moº Crãciun a venit înainte de data la care,
tradiþional, este aºteptat. S-a întâmplat cu puþin înainte de „Moº
Ajun”, iar cadourile au fost oferite
de Filiala Dolj a Societãþii Naþionale de „Cruce Roºie” din România,
cãtre elevi din ªcolile Gimnaziale
„Decebal”, „Nicolae Bãlcescu”,
„Mihai Viteazul”, „Alexandru Macedonski” (câte 20), „Nicolae Romanescu” (21), „Elena Farago”
(30). Beneficiarii provin din familii ce întâmpinã probleme materiale, iar pachetele au conþinut produse alimentare ºi de igienã. «Acþiunea face parte din Campania
„MOBILIZATRON – program de
susþinere a comunitãþilor”, finanþatã de „AUCHAN”, prin SN de
„Cruce Roºie”. Campania, care se
desfãºoarã în perioada decembrie
2016 – ianuarie 2017, îºi propune
sprijinirea a peste 270 de copii ºi

persoane vârstnice, care nu-ºi pot
acoperi, prin eforturi proprii, nevoile de bazã de hranã ºi de igienã.
Voluntarii noºtri, împreunã cu angajaþii partenerului economic vor
continua distribuirea de pachete, pe

28 decembrie 100 de persoane
vârstnice, aflate în dificultate, primind sprijin», a precizat Maria
Vintilã, director al Filialei Dolj a
SN de „Cruce Roºie”.
CRISTI PÃTRU
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Grigore Leºe – spectacol-eveniment
la Întâlnirile „SpectActor” de la Craiova
Primul invitat al „Întâlnirilor SpectActor” din anul 2017 va fi rapsodul Grigore Leºe, „unul dintre rarisimii promotori ai folclorului tradiþional românesc, pe care îl gândeºte ºi îl interpreteazã în marea tradiþie a rapsozilor
autentici români, pãstrãtori ai comorilor acestui tezaur al spiritualitãþii naþionale”, dupã cum precizeazã reprezentanþii Teatrului Naþional „Marin Sorescu”. Grigore Leºe, el însuºi un om-tezaur al României, a acceptat sã cânte ºi
sã vorbeascã în cadrul unei conferinþe atipice la Craiova, duminicã, 15 ianuarie, de Ziua Culturii Române. Întâlnirea cu publicul va avea loc la Sala „Amza
Pellea”, iar gazdã va fi scriitorul Nicolae Coande. Cu acelaºi prilej, Grigore
Leºe îºi va prezenta volumul „Acum ºtiu cine sunt: Însemnãri ºi aduceri
aminte”, publicat în anul 2013 la Editura „Humanitas”, care va putea fi achiziþionat pentru un autograf al autorului dupã încheierea spectacolului. Biletele sunt puse în vânzare la Agenþia Teatrului Naþional Craiova.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Grigore Leºe (n. 1954, satul Stoiceni,
Maramureº) a absolvit Liceul de Muzicã
din Baia Mare, apoi Academia de Muzicã
din Cluj – Facultatea de Instrumente ºi
Canto (fagot). În 2003 a devenit doctor
în muzicã (cu teza „Horea în grumaz.
Consideraþii teoretice ºi practice ale interpretãrii genului dintr-o perspectivã stilisticã”), iar în 2010, Doctor Honoris
Causa al Universitãþii de Vest „Vasile
Goldiº” din Arad. Din 2005 este profesor
asociat de etnomuzicologie al Universitãþii din Bucureºti.

Începând cu anul 2006 realizeazã
emisiuni la Radiodifuziunea ºi Televiziunea Românã („La porþile ceriului”, „Drumul lui Leºe”, „Lumea ºi
muzica tradiþionalã”), pentru care primeºte numeroase premii ºi nominalizãri naþionale ºi internaþionale, precum
Marele Premiu al APTR în 2007, Premiul pentru jurnalism cultural decernat de Radio România în 2009, nominalizare la Festivalul Internaþional de
Film de Televiziune, Shanghai, 2009.
Este primul muzician român care a adus
în scenã, alãturi de el, artiºti tradiþionali
din Iran, Siria, Pakistan, demonstrând existenþa interferenþelor muzicilor strãvechi din
România ºi din Orient. Muzica sa se regãseºte pe coloana sonorã a mai multor filme de artã ºi documentare din þarã ºi strãinãtate, precum „The Pharaoh, Gunpowder”, „Treason and Plot” (producþie BBC)
sau documentarul „Wild Carpathia” (producþie Travel Channel).
A fost invitat sã cânte la cele mai importante manifestãri culturale de gen din

lume: Smithsonian Folklive Festival (Washington), Festivalul Vocile Lumii (Bloomington), Festivalul Montmartre (Paris),
Fest Der Kontinente (Berlin), Olimpiada
Culturalã de la Atena, Festivalul Þãrilor
Europei de Est (Montreal), Francophonie
Métissée (Paris), Culturescapes (Basel),
Festivalul „Miguel Bernal Jimenez” (Morelia), Zilele Culturale ale Bãncii Centrale
Europene (Frankfurt), Expoziþiile Mondiale
de la Aichi (Shanghai ºi Yeosu), Gala Premiilor BAFTA (Londra).
Discografie: „Cântec pastoral” (Casa
de discuri „Amori”, Lausanne,
1996), „Cântece de cãtãnie ºi Hori” (Societatea de Concerte Bistriþa, 2000,
2003), „Horile vieþii” ºi „Aºteptând Crãciunul” (Roton, 2005), „Grigore Leºe: Le
chant de Lãpuº” (OCORA Radio France,
Paris, 2009), „Grigore Leºe ºi aromânii
fârºeroþi din Cogealac” (A&A Records,
2011), „…De dragoste, de rãzboi, de
moarte, de unul singur” (Humanitas Multimedia, 2011).
MAGDA BRATU

Grigore Leºe: «Am scris cartea sã mã
arãt prin cuvânt, sã spun cã pe lume sunt
oameni hâzi ºi oameni mândri, cã viaþa mea
continuã sã fie o poveste ºi nu vreau sã îmbãtrânesc degeaba, cã nu putem trãi în prezent invocând tot timpul trecutul, cã trebuie
sã ai rãdãcini. Am vrut sã spun cã viaþa îþi
roade inima, cã muzica nemãsuratã þine lumea, cã dragostele nu-s furate ºi trãiesc pânã
la moarte, cã lumea e legatã cu lanþuri ºi
lãcãþi, cã lumea asta e cu dovezi, în tine sã
nu te-ncrezi. Înainte de a mã cunoaºte a trebuit sã mã risipesc. M-am risipit în muncã
sã nu ºtiu cine sunt. Acum ºtiu cine sunt. ªi
am vrut sã spun cã un muzician poate scrie
bine». (Sursa: Agerpres)

Naºterea Domnului
“Un prunc s-a nãscut nouã, un fiu s-a dat nouã...înger
de mare sfat, sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor,
Domn al pãcii, pãrinte al veacului”... (Isaia IX, 5.)

Precum în chip firesc, mare e
bucuria familiei în care se prãznuieºte 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 prãznuire 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 picãtura de rouã cade
peste þarinã, la fel puterea Celui
Preaînalt a umbrit-o pe Preacurata Fecioarã ºi S-a nãscut de la ea
Mântuitorul lumii. Dar lumea n-a
observat mãreaþa lucrare înfãptuitã de Dumnezeu. Oamenii erau
ocupaþi fiecare cu treburile lui,
atenþia lor era îndreptatã spre grijile zilnice ºi spre zgomotoasele
întâmplãri ale lumii. Roma îºi

consolida stãpânirea asupra popoarelor ºi puterea de stat. Grecia dezvolta artele ºi se deda unei
subtile înrobiri a pãcatelor trupeºti.
Popoarele orientale se strãduiau
sã gãseascã în manifestãrile naturii rãspunsuri la toate întrebãrile spiritului. Iudeii doreau fierbinte eliberarea de sub puterea strãinã ºi aºteptau izbãvitorul în persoana lui Mesia – împãratul pãmântesc. Însã treburile 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 mântuiascã lumea de la pieire. Dar fiecare îºi închipuia în felul sãu ve-

nirea acestuia ºi, fiind ei înºiºi trupeºti, nu se puteau gândi la ceva
duhovnicesc. 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 cereascã. 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 „înfricoºând cu
nãluciri”, ci în chip de rob a venit
Mântuitorul, ca sã ia asupra Sa
pãcatul lui Adam, sã poarte pe
umerii Sãi povara omeneascã, 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, dreptul Iosif, sosise pentru perioada recensãmântului. Nimeni dintre pãmânteni nu-ºi închi-

puia cã într-o asemenea sãrãcie
va apãrea Izbãvitorul ºi cã astfel
va veni la oameni Cel Ce împãrãþeºte peste toate fãpturile. Pãstorii îi auzirã pe îngeri cântând venirea lui Hristos în trup – acei sãrmani pãstori din Bethleem, al cãror singur izvor de înþelepciune
era cartea deschisã a înþelepciunii lui Dumnezeu, arãtatã în frumuseþea zidirilor Sale, neatinse de
pãcãtoasa mânã omeneascã. Iar
celeilalte pãrþi a omenirii, care nu
a auzit cântarea îngereascã, prin
lumina strãlucitoare a stelei ce sa aprins pe cer, cerul parcã le-a
vorbit tuturor celor care au cunoscut slava lui Dumnezeu. Steaua i-a adus la Ierusalim, unde au
auzit cuvântul scris al lui Dumnezeu, iar apoi la Bethleem, unde
au vãzut Cuvântul întrupat, pe
Dumnezeu în trup, ºi s-au închinat Soarelui Dreptãþii. Irod, auzind
de naºterea Veºnicului împãrat,
cãutã sã-L omoare; negãsindu-L,
el ucise o mulþime de prunci, dar
nu reuºi sã-L omoare pe Cel nãscut tainic în peºterã. Taina aceasta
rãmânea ascunsã pentru 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
marginile 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 observã. Dar El este printre
noi, descoperindu-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 credincioºi ai lui
Dumnezeu. În aceastã Împãrãþie
a lui Dumnezeu, nici nu se poate
nãdãjdui sã fie decât bucurie ºi
strãlucire, cãci Însuºi Dumnezeu
e cu noi, iar traiul vieþii noastre
nu poate sã înfloreascã decât în
pace ºi liniºte, cãci în aceastã grãdinã a Împãrãþiei lui Dumnezeu,
nu se aude decât un singur cor al
îngerilor, care în cer ºi pe pãmânt
cântã: Slavã întru cei de Sus lui
Dumnezeu ºi pe pãmânt pace, întru oameni bunãvoire! Amin.
Preot Liviu Sãndoi
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Consiliul Local al Comunei Iºalniþa,
Primarul Flori Ovidiu ºi Viceprimarul Bãlan Eugen
transmit tuturor locuitorilor comunei Iºalniþa,
Sãrbãtori minunate în tihnã ºi armonie, sãnãtate,
liniºte sufleteascã, belºug în case, sã-i aibã
aproape pe toþi cei dragi, sã fie împãcaþi
sufleteºte ºi sã aibã parte de un an mai bun!
CRÃCIUN FERICIT ªI “LA MULÞI ANI!”

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

Toate gândurile frumoase sã devinã fapte,
acum în preajma Sfintei Sãrbãtori a Naºterii
Domnului Iisus Hristos. Cu toþii sã fim mai buni ºi
iertãtori, iar minunãþia colindelor strãmoºeºti sã
rãsune în toate casele locuitorilor comunei
Orodel, sã ne aducã liniºte sufleteascã, împliniri,
belºug ºi sãnãtate! „La Mulþi Ani!” ºi Crãciun
Fericit alãturi de familiile dumneavoastrã,
vã ureazã Primarul Comunei Orodel,
Vîlcomeanu Jane

Mireasma cetinei de brad
ºi colindele strãvechi sã
împãrtãºeascã bucuria
tuturor locuitorilor comunei
Poiana Mare, aducându-le
din partea Primarului Marin
Vintilã, multã, multã sãnãtate
ºi împliniri alãturi de cei
dragi! Calde urãri la ceas de
Sfinte Sãrbãtori, sã aibã
parte de un Crãciun îmbelºugat,
iar casele sã le fie colindate de multe bucurii!
Fie ca ºi Noul An sã vã gãseascã mulþumiþi sufleteºte,
sã vã îmbie cu sãnãtate, dragoste ºi multe realizãri!
CRÃCIUN FERICIT!

Primarul Comunei Maglavit, Ion Dinu,
vã ureazã multã sãnãtate, prosperitate,
bucurii ºi putere de muncã! Fie ca Sfânta
Sãrbãtoare a Crãciunului sã ne gãseascã
pe toþi la fel de înþelepþi, puternici ºi solidari
faþã de cei care ne sunt alãturi ºi care se
bazeazã pe noi! SÃRBÃTORI FERICITE
ªI UN AN NOU CU ÎMPLINIRI!
“LA MULÞI ANI!”
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Minunatul spirit al Sãrbãtorilor de Crãciun sã-i însoþeascã mereu pe toþi locuitorii oraºului Calafat, sã le
aducã multã sãnãtate, pace
în suflete, bucurii ºi realizãri alãturi de toþi cei dragi.
O caldã urare ºi tradiþionalul „LA MULÞI ANI!”
din partea Primarului Ciobanu Lucian.
CRÃCIUN FERICIT!

Acum, în prag de Sfântã
Sãrbãtoare a Naºterii
Domnului, când se cern
fulgii de nea, cu puritate ºi
speranþã, le doresc locuitorilor
oraºului Segarcea sã-ºi
îmbrace sufletele cu bucurii
ºi încredere, sã primeascã Sfintele
Sãrbãtori de Iarnã cu inimile încãrcate
de bunãtate, iertare ºi nãdejde! Mulþi ani
fericiþi ºi împliniþi! Luminã în case, pace în
suflete, mese îmbelºugate ºi toþi cei dragi acasã,
vã ureazã la ceas de Sfântã Sãrbãtoare a Crãciunului,
Primarul Oraºului Segarcea, Tutunaru Nicolae.
“La Mulþi Ani!”

Pace în suflete, Luminã în
case, mese îmbelºugate ºi toþi
cei dragi acasã, vã ureazã la
ceas de Sfântã Sãrbãtoare a
Crãciunului, Ovidiu Gângioveanu,
Primarul Comunei Valea
Stanciului. Vã doresc sã întâmpinaþi Sãrbãtorile de Iarnã cu
multe bucurii ºi împliniri alãturi de familiile dumneavoastrã! Mireasma cetinei de brad ºi colindele
sã vã mângâie sufletele în liniºte ºi bucurie!
CRÃCIUN FERICIT! LA MULÞI ANI!
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Duþã Marin, Primarul Comunei Cetate, este alãturi de
locuitorii comunei, în preajma
Sãrbãtorilor de Iarnã, când toþi
trebuie sã fim mai buni, curaþi
la suflet ºi iertãtori! Crãciun
Fericit alãturi de cei dragi, multã
sãnãtate, belºug în case, sufletele sã ne fie
uºoare ca un fulg de nea, sã ne bucurãm din plin
de dragoste, preþuire ºi bucurii!
CRÃCIUN FERICIT!

Sãrbãtori minunate
în tihnã ºi armonie le
urez tuturor locuitorilor
comunei Ghidici. Bunul
Dumnezeu sã-i binecuvânteze cu sãnãtate, liniºte sufleteascã, belºug în case, sã-i
aibã aproape pe toþi cei dragi inimii lor,
sã fie împãcaþi sufleteºte ºi sã aibã parte
de un an mai bun! CRÃCIUN FERICIT ªI
“LA MULÞI ANI!” Primarul Comunei Ghidici,
Tache Constantin

Primarul Comunei Ostroveni, Preduº Silviu Dorel,
transmite în preajma Sãrbãtorilor de Iarnã, tuturor
locuitorilor comunei, multã sãnãtate ºi belºug, casele
sã le fie luminate de Sfânta Sãrbãtoarea a Crãciunului!
Sã purtaþi în suflete mireasma cetinei de brad ºi a
colindelor din bãtrâni! Deschideþi inimile spre bucurie,
speranþã ºi încredcere! Un sincer ºi cãlduros „La Mulþi Ani!”
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Calafeteanu Mihai-Puiu,
Primarul Comunei Pleniþa,
este alãturi de toþi locuitorii
comunei cu un gând bun
ºi cu o urare caldã, acum,
în preajma Crãciunului,
când cerul parcã e mai aproape
ºi sufletul se pregãteºte sã
primeascã vestea Naºterii Mântuitorului.
Mireasma cetinei de brad ºi colindele strãbune sã fie
prilej fe bucurie, speranþã ºi încredere pentru toþi
locuitorii, sã încãlzeascã sufletele ºi casele tuturor,
sã vã mângâie inimile în liniºte ºi bucurie!
CRÃCUN FERICIT plin de Luminã, Speranþã ºi Iubire!

Steaua Crãciunului sã aducã multã
sãnãtate, bucurii ºi Sfânta Luminã în
casele ºi în sufletele tuturor locuitorilor
comunei Sopot. Le doresc sã aibã parte
de tot ce este mai bun pentru familiile
dumnealor ºi sã primeascã un gând de
preþuire ºi calde urãri de sãnãtate din
partea Primarului Trãistaru Cãtãlin.
CRÃCIUN FERICIT!
Mulþi ani fericiþi!

Crãciunul e aproape ºi sufletul se pregãteºte sã
primeascã în pace ºi–n veselie vestea Naºterii
Domnului nostru Iisus Hristos! Primarul Comunei
Cãlãraºi, Vergicã ªovãilã, la ceas de Sfântã
Sãrbãtoare, transmite tuturor locuitorilor comunei
sã aibã parte de un Crãciun Fericit, cu mese
îmbelºugate ºi toþi cei dragi acasã! Sãrbãtorile de
Iarnã sã vã aducã multã sãnãtate, prosperitate ºi
bucurii, sã pãºim împreunã cu multe speranþe în
Noul An, cu sufletele pline de iubire ºi încredere!
La Mulþi ºi Sãnãtoºi Ani!
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A.J.F.Dolj ureazã tuturor
membrilor afiliaþi
ºi colaboratorilor
ca Noul An 2017
sã vã aducã
împlinirea
dorinþelor,
fericire,
prosperitate ºi
transpunerea tuturor
viselor în realitate!
La mulþi ani!
Preºedinte,
Horaþiu Stãnescu
Primarul comunei Rast, Iulian Siliºteanu,
în preajma Sãrbãtorii Crãciunului este
alãturi de toþi locuitorii cu un gând curat
ºi cu cele mai calde urãri de sãnãtate,
belºug ºi prosperiate. Le doresc sã se
bucure de Sfânta Sãrbãtoare alãturi de
familiile dumnealor, casele sã le fie
îmbelºugate, în inimi sã poarte speranþe
ºi izbândã, sã întâmpine Naºterea
Domnului cu multe bucurii ºi împliniri
ºi sã se bucure de magia Sãrbãtorilor de
Iarnã alãturi de cei dragi! LA MULÞI ANI!

E vremea colindelor ºi a bucuriei, norocul
sã vã urmeze, sã aveþi bunãstare, pace în
suflet, sãnãtate ºi împliniri alãturi de cei
dragi. Le urez, din tot sufletul, locuitorilor
comunei Cârcea, sã primeascã gândurile
bune ºi curate din partea primarului
Valericã Pupãzã.
CRÃCIUN FERICIT ªI LA MULÞI ANI!
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Donald Trump sugereazã
cã Statele Unite ar trebui
sã consolideze arsenalul atomic
Preºedintele-ales, Donald
Trump, a sugerat cã Statele Unite
ar trebui sã consolideze arsenalul
nuclear, un anunþ care intervine
în contextul în care Rusia a semnalat intenþia suplimentãrii capabilitãþilor atomice. “Statele Unite
trebuie sã consolideze ºi sã extindã capabilitãþile nucleare pânã
când lumea îºi va veni în fire în
privinþa bombelor atomice”, a
declarat Donald Trump prin Twitter. Deocamdatã, nu este clar cu
exactitate ce a vrut sã spunã Donald Trump. Zilele trecute, Donald
Trump s-a întâlnit cu ofiþeri responsabili de stocurile de armament, pentru a discuta despre bugetul pentru apãrare. În campania electoralã, Donald Trump a
sugerat cã Statele Unite ar trebui
sã consolideze arsenalul nuclear,
subliniind cã lumea ar fi mai sigurã dacã Japonia ºi Coreea de
Sud ar avea capabilitãþi atomice.
Preºedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat, în contextul tensiunilor cu SUA, consolidarea arsenalului nuclear ºi dezvoltarea
unor rachete capabile sã distrugã
orice sistem antirachetã, o referire la elementele antibalistice
NATO, instalate inclusiv în România. „Trebuie sã consolidãm forþele nucleare strategice; în acest
sens, trebuie sã dezvoltãm rachete
capabile sã depãºeascã orice sistem antibalistic actual ºi viitor”,
a declarat Vladimir Putin la o reuniune desfãºuratã la Ministerul
rus al Apãrãrii. “ªi capabilitãþile
strategice nonnucleare trebuie sã
ajungã la un nivel calitativ mai
înalt, pentru a putea neutraliza
orice ameninþare militarã”, a
adãugat Vladimir Putin. Liderul
de la Kremlin a fãcut acest anunþ
în contextul tensiunilor din ce în
ce mai mari dintre Moscova ºi Washington. Rusia considerã cã
aproape toate canalele de comunicare cu Statele Unite sunt blocate ºi cã nu existã ºanse de îmbunãtãþire a relaþiilor pe termen
scurt, a anunþat miercuri Kremlinul, în timp ce Departamentul de
Stat american susþine cã dialogul
va continua în anumite domenii.

Autorul atacului de la Târgul de Crãciun din Berlin
a fost împuºcat mortal de poliþie în oraºul italian Milano
Presupusul autor al atentatului
de la Berlin a fost împuºcat mortal de poliþie, ierii dimineaþã, în
oraºul italian Milano, relateazã ziarul La Repubblica. Anis Amri, tunisianul în vârstã de 24 de ani dat
în urmãrire în Uniunea Europeanã dupã atentatul cu camion comis pe 19 decembrie la Berlin,
soldat cu 12 morþi ºi aproape 50
de rãniþi, ajunsese, în cursul nopþii de joi spre vineri, cu un tren
care venea de la Paris, în Gara
Sesto San Giovanni din Milano.
Imediat dupã ieºirea din Gara Sesto San Giovanni în Piaþa 1 Mai,
doi agenþi de poliþie i-au cerut sus-
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pectului documentele de identitate. Tunisianul a deschis focul spre
agenþii de poliþie ºi a strigat “Allah
Akbar”, o sintagmã utilizatã de
teroriºtii islamiºti. Anis Amri a fost
împuºcat mortal de poliþiºtii italieni. Unul dintre agenþii de poliþie
a fost rãnit în umãr schimbul de
focuri produs în jurul orei 3.00
dimineaþa (4.00, ora României).
Anis Amri, un tunisian care avea
legãturi cu reþeaua teroristã Stat
Islamic, este considerat de autoritãþile germane drept autorul atentatului cu camion comis pe 19
decembrie la Berlin, soldat cu 12
morþi ºi 49 de rãniþi.

Avion cu 118 persoane la bord, Avionul vicepremierului rus, Dmitri Rogozin,
deturnat spre Malta de un atacator a survolat România pentru cã nu a putut
O cursã aerianã libianã a fost
deturnatã spre Malta un atacator
care a ameninþat cã aruncã avionul în aer, au informat autoritãþile
malteze. Atacatorul avea asupra sa
grenade. Potrivit Reuters, care citeazã ziarul local Times of Malta,
acesta a declarat echipajului cã este
“pro-Gaddafi” ºi cã ar fi dispus sã
îi lase pe cei peste 100 de pasageri
sã pãrãseascã avionul Airbus A320,
dar nu ºi pe membrii echipajului,
în cazul în care i se respectã solicitãrile. Încã nu se cunosc solicitãrile atacatorului ºi nici dacã acesta acþioneazã de unul singur. Fostul lider libian Muammar Gaddafi
a fost ucis în timpul revoltelor din
2011, þara fiind rãvãºitã de facþiuni care acþioneazã prin violenþã.
Trupele de intervenþie au ocupat
zona din jurul avionului ºi nimeni
nu a pãrãsit sau a îmbarcat avionul, scrie Times of Malta. Toate
zborurile de pe Aeroportul Inter-

naþional Malta au fost anulate sau
deviate pe alte trasee. Ieri dupãamiazã, atacatorul a anunþat cã este
dispus sã îi lase pe toþi pasagerii sã
plece, dar nu ºi pe membrii echipajului, dacã autoritãþile rãspund
cererilor lui. Nu se ºtia însã ce a
cerut atacatorul în schimbul eliberãrii pasagerior. Aeronava de tip
Airbus A320 aparþinând companiei
Afriqiyah Airways a aterizat la
Malta în urma a, ceea ce primul
ministru maltez a denumit, “o tentativã de deturnare a acesteia”,
scrie Le Figaro. Potrivit Times of
Malta, avionul companiei Afriqiyah efectua o cursã internã în Libia, între oraºele Sebha ºi Tripoli,
cu 118 persoane la bord. Aceasta
a fost forþatã sã îºi schimbe direcþia spre Malta de un atacator
care a ameninþat cã o aruncã în
aer. Premierul Maltei a scris pe
Twitter cã a fost informat de potenþialul atac.

Doi indivizi, suspectaþi
cã pregãteau un atentat
care viza un centru comercial
din Germania, arestaþi
Doi indivizi, suspectaþi cã pregãteau un atentat care viza un centru comercial din oraºul german
Oberhausen, au fost arestaþi, a
anunþat Poliþia în cursul nopþii de
joi spre vineri. Poliþia a precizat
cã este vorba despre doi fraþi în
vârstã de 28, respectiv 31 de ani,
originari din Kosovo. Anchetatorii încearcã sã afle care era stadiul pregãtirii acestui atac ºi dacã
sunt implicate ºi alte persoane,
potrivit unui comunicat al Poliþiei
din Essen. Poliþia, alertatã de serviciile de informaþii, a trimis în
cursul serii de joi agenþi în jurul
centrului comercial ºi într-un târg
de Crãciun din apropiere, anunþã
aceeaºi sursã. Centrul comercial
vizat, Centro, este unul dintre cele
mai mari din Germania ºi gãzduieºte 250 de magazine vizitate în
special de cumpãrtori cu ocazia
Crãciunului.
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ateriza în Republica Moldova

Avionul care îl transporta pe vicepremierul rus, Dmitri Rogozin,
de la Moscova spre Chiºinãu a fost
nevoit sã traverseze spaþiul aerian
al României în drumul spre Ungaria, dupã ce nu a putut ateriza în
Republica Moldova din cauza ceþii. Dmitri Rogozin urma sã ajungã
la Chiºinãu pentru a participa la
ceremonia de învestire în funcþie
a noului preºedinte moldovean,
Igor Dodon. Cursa charter a companiei Aeroflot nu a putut ateriza la
Chiºinãu din cauza ceþii, astfel cã
avionul vicepremierului rus a intrat
în spaþiul aerian al României pentru a ateriza de urgenþã în Ungaria.

Dmitri Rogozin a confirmat prin
Twitter cã avionul a încercat de
douã ori fãrã succes sã aterizeze
la Chiºnãu, dupã care a fost redirecþionat spre Budapesta. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeazã cã avionul la bordul cãruia
s-a aflat vineri vicepremierul rus,
Dmitri Rogozin, este unul civil,
aparþinând AEROFLOT, ºi efectua
o cursã regulatã, situaþie în care
nu se aplicã regimul de sancþiuni
instituit la nivelul UE. “Regimul
sancþionator instituit la nivelul UE
prin Decizia 2014/145/PESC a
Consiliului din 17 martie 2014 privind mãsuri restrictive în raport cu
acþiunile care submineazã sau ameninþã integritatea teritorialã, suveranitatea ºi independenþa Ucrainei
nu interzice survolul prin spaþiul
aerian al statelor membre UE al
persoanelor care figureazã pe lista
de sancþiuni, care cãlãtoresc la
bordul unor aeronave care efectueazã zboruri regulate. Instituirea
unei astfel de sancþiuni ar fi contrarã dreptului internaþional public,
în mod deosebit dispoziþiilor Convenþiei privind aviaþia civilã internaþionalã, semnatã la Chicago, la 7
decembrie 1944. Pe cale de consecinþã, în situaþia semnalatã nu se
aplicã regimul de sancþiuni instituit
la nivelul UE, cursa AEROFLOT
fiind o cursã civilã, regulatã”, a
transmis MAE.

Prinþul Charles avertizeazã: Populismul riscã
sã ducã la repetarea ”ororilor trecutului”
Prinþul Charles al Marii Britanii a avertizat în
privinþa creºterii miºcãrii populiste în întreaga
lume ºi asupra riscului repetãrii “ororilor trecutului”. Moºtenitorul tronului Marii Britanii plãnuieºte sã preia titlul de Apãrãtor al Credinþei în
cadrul unui efort de a unifica toate religiile, în
momentul în care va deveni rege. Acesta a declarat postului BBC cã existã o creºtere în rândul celor care au aderat la o credinþã religioasã
minoritarã. “Toate acestea sunt ecouri îngrijorãtoare ale zilelor întunecate din anii 1930. Generaþia pãrinþilor mei a luptat ºi a murit în lupta

împotriva intoleranþei, extremismului monstruos ºi împotriva unei încercãri inumane de a
extermina populaþia evreiascã din Europa”, a
spus prinþul Charles. “Este incredibil cum 70
de ani mai târziu putem remarca în continuare
asemenea persecuþii maleficie. Le datorãm celor care au suferit ºi au murit într-un mod onorabil sã nu repetãm ororile trecutului”, a adãugat acesta. Comentariile prinþului au loc la scurt
timp dupã ce în luna noiembrie Papa Francisc
a comunicat cã “duºmãnia epidemicã” împotriva persoanelor de altã etnie sau religie îi afec-

teazã pe cei mai vulnerabili membri ai societãþii. În Europa a putut fi observatã o creºtere a
miºcãrii naþionaliste ºi populiste, din cauza crizei imigraþiei, dupã ce 1,4 milioane de solicitanþi de azil au sosit în Europa de la începutul
anului 2015. Numãrul infracþiunilor bazate pe
urã au crescut ºi în Statele Unite, la scurt timp
dupã scrutinul prezidenþial, în urma cãruia Donald Trump a fost ales preºedinte al SUA. În
timpul campaniei sale acesta a promis cã va
deporta milioane de imigranþi ilegali ºi va restricþiona imigrarea musulmanilor.
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programe TV

SÂMBÃTÃ - 24 decembrie

DUMINICÃ - 25 decembrie

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:10 TVR 60
09:00 Pro patria
09:30 Chaplin ºi micul vagabond
2013, Biografic, Documentar
10:30 Concert special de
Crãciun al Corului Naþional de
Camerã Madrigal
11:30 Vreau sã fiu sãnãtos
12:30 Colinde Transilvane
13:50 Colinde
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Colinde (R)
16:15 Istoria binelui
17:50 Salbaticia Carpatilor
2011, Marea Britanie, Documentar
19:00 Exclusiv în România
19:50 Colinde
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Tezaur folcloric de
Sãrbãtori
21:55 Carpaþii, Plãmânul
Europei
22:00 Tezaur folcloric
23:00 Unde-i Acasã?
00:10 Colinde Transilvane (R)
01:40 Istoria binelui (R)
03:05 Colinde (R)
03:15 Ora regelui (R)
04:05 Chaplin ºi micul vagabond
2013, Biografic, Documentar
05:00 Concert special de
Crãciun al Corului Na?ional de
Camerã Madrigal (R)
05:50 Adevãruri despre trecut
(R)

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Peter Pan
2003, Australia, SUA, Marea
Britanie, Aventuri, Familie,
Fantastic, Romantic, Dragoste
12:00 Un an bun
2006, SUA, Comedie, Dramã,
Romantic, Dragoste
14:45 Pãrinþi vs bunici
2012, SUA, Comedie
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 Haos de Crãciun
2015, SUA, Comedie
00:45 Pãrinþi vs bunici (R)
2012, SUA, Comedie
02:30 Fãrã ruºine
2011, SUA, Comedie, Dramã
03:15 Haos de Crãciun (R)
2015, SUA, Comedie
05:00 Un an bun (R)

10:00 Chefi la cuþite (R)
13:00 Observator
14:00 ªef, ºi puþin mai mult!
2004, SUA, Comedie, Dramã
16:00 Observator
17:00 Mica sirenã
1989, SUA, Animaþie
19:00 Observator
20:00 Te cunosc de undeva
23:15 Horia Brenciu & HB
Orchestra în concert
01:00 Cum a furat Grinch
Crãciunul
2000, SUA, Comedie
03:00 Observator (R)
04:00 ªef, ºi puþin mai mult! (R)
2004, SUA, Comedie, Dramã
06:00 Observator

07:00 Exclusiv în România
07:50 Salbaticia Carpatilor (R)
2011, Marea Britanie, Documentar
08:55 Colinde (R)
09:10 Universul credinþei
12:00 Tezaur folcloric (R)
12:55 Carpaþii, Plãmânul
Europei
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Puterea binelui
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Cele mai frumoase melodii
româneºti
17:00 Retrospectivã sport
18:00 Dirty Games
2016, Documentar, Sport
19:00 Unde-i Acasã? (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:10 O datã’n viaþã
22:30 Auzul e un dar. Nu-l
ignora!
22:35 O datã’n viaþã
00:00 Dirty Games (R)
2016, Documentar, Sport
01:00 Retrospectivã sport (R)
02:00 Cele mai frumoase melodii
româneºti (R)
02:50 Colinde (R)
02:55 TVR 60 (R)
04:35 Tezaur folcloric (R)
05:25 Tezaur folcloric (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

07:00 Miracolul de pe strada 34
1994, SUA, Dramã, Familie
09:15 Cronicile din Narnia:
Cãlãtorie pe mare cu Zori-de-Zi
2010, Marea Britanie, Aventuri,
Familie, Fantastic
11:30 Singur acasã 3 (R)
1997, SUA, Acþiune, Comedie,
Crimã, Familie
13:30 Apropo Tv
14:30 Ca în rai
2005, SUA, Comedie, Romantic,
Dragoste
16:30 Hugo
2011, SUA, Aventuri, Dramã,
Familie, Fantastic, Mister
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Hobbitul: Bãtãlia celor
cinci oºtiri
2014, Noua Zeelanda, SUA,
Aventuri, Fantastic
23:00 Prieteni cu copii
2011, SUA, Comedie
01:15 Apropo Tv (R)
02:00 Hobbitul: Bãtãlia celor
cinci oºtiri (R)
2014, Noua Zeelanda, SUA,
Aventuri, Fantastic
04:15 Cronicile din Narnia:
Cãlãtorie pe mare cu Zori-de-Zi
(R)

09:00 De Crãciun cu Beethoven
2011, SUA, Comedie, Fantastic
11:00 Vacanþa
2006, SUA, Comedie, Romantic,
Dragoste
13:30 Te cunosc de undeva (R)
17:00 Regatul de gheaþã (R)
2013, SUA, Animaþie, Aventuri,
Comedie
19:00 Observator
20:00 Uniplay Show
22:00 Nea Mãrin Miliardar
1979, România, Comedie
00:00 Vacanþa (R)
2006, SUA, Comedie, Romantic,
Dragoste
02:30 Observator (R)
03:30 Camera Cafe
04:00 De Crãciun cu Beethoven
(R)
2011, SUA, Comedie, Fantastic
06:00 Observator

TVR 2
07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
07:15 Teleshopping
08:00 Naturã ºi sãnãtate (R)
08:30 Lassie
1997, Canada, Dramã, Familie
09:30 Aripi de mãtase
2011, Japonia, Dramã
10:00 Mic dejun cu un campion
10:55 Carpaþii, Plãmânul
Europei
11:10 Veronica
1972, România, Familie, Muzical
12:50 Colinde cu Angela
Gheorghiu
13:00 Gala Umorului (R)
14:10 Marea hoinarealã
1966, Franta, Comedie
16:15 Concertul Filarmonicii din
Viena la Tokio
18:00 Aripi de mãtase
2011, Japonia, Dramã
18:35 TVR60 - filler
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Nou-venitã în oraº
2009, SUA, Comedie, Romantic,
Dragoste
22:00 Leru-i Ler!
22:30 Credo
00:30 Crãciunul la Castel
2011, SUA, Comedie, Dramã,
Familie, Romantic
02:05 Ne-bunia Shakespeare
400
02:15 Gala Umorului (R)
03:10 Destine ca-n filme (R)

HBO
07:15 Ajunul Craciunului
08:45 Hotel Transilvania 2
10:15 Miracole din Paradis
12:05 Filme ºi vedete
12:40 Furã steagul, salveazã Luna
14:15 Agentul de la U.N.C.L.E.
16:10 Ascensiunea lui Jupiter
18:20 O poveste încâlcitã
20:00 Micul prinþ
21:45 The Revenant: Legenda
lui Hugh Glass
00:20 Sexul, batã-l vina!
02:00 Lumea e a mea

ACASÃ
08:00 Inimã de frate (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Vieþi schimbate (R)
10:15 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Dragoste cu imprumut (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Culorile iubirii
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 Totul pentru tine
18:00 Regina inimilor
20:00 Logodnã pentru sãrbãtori
22:00 Inimã de frate
23:00 State de Romania
00:00 Clona (R)
01:00 Micuþele mincinoase

PRO CINEMA
07:15 Sã-þi trãieºti visul (R)
09:15 La bloc (R)
11:30 Nuntã de Crãciun (R)
13:30 Laguna albastrã
15:45 La bloc
18:00 Mama vitregã
20:30 Calendarul
22:30 Burlesque: Vis împlinit
01:00 O miºcare greºitã
03:00 Viaþa în trei
04:30 Cine A.M.
05:30 Mama vitregã (R)

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
11:00 Fotbal UEFA Europa
League Finala 2016: Liverpool Sevilla
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 ''Bile. Sã facem sport!''
15:00 Marea Þãcãnealã
16:00 Rezumate UEFA Europa
League
17:00 Dinastia Campionilor
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Eroi.ro
19:00 Marea Þãcãnealã
21:00 Marea Þãcãnealã
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Local Kombat ''Mare Galã
de Bãtaie''
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 1000 de întâmplãri mortale
02:30 Fight Night
03:30 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
09:00 Atelierul magic
09:30 Secrete de stil
10:00 Teleshopping
10:30 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
12:30 Cu lumea-n cap
13:00 Focus
14:00 Extemporal la dirigenþie
(R)
1987, România, Comedie,
Romantic, Dragoste
16:00 Schimb de mame (R)
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Crãciun
2004, SUA, Canada, Dramã
22:30 Harababura
1990, România, Comedie
00:15 Sosesc pãsãrile cãlãtoare
1984, SUA, Comedie
02:30 Brâncuºi... din eternitate
2014, Romania, Dramã
04:30 Focus 18 (R)
05:45 Cu lumea-n cap (R)
06:00 Mama mea gãteºte mai
bine (R)

KANAL D
07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Fetele lu' dom' Profesor
(R)
2014, România, Comedie
09:15 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,
Istoric
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Sport, dietã ºi o vedetã
13:30 Fetele lu' dom' Profesor
(R)
2014, România, Comedie
14:00 Ai grijã ce-ºi doreºti!
2009, Comedie
16:00 Te vreau lângã mine
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Asta-i România!
22:00 Numai peste cadavrul ei
2008, SUA, Comedie, Fantastic,
Romantic, Dragoste
00:00 Ai grijã ce-ºi doreºti! (R)
2009, Comedie
02:15 ªtirile Kanal D (R)
03:15 Te vreau lângã mine
06:00 Teleshopping (R)

TVR 2
07:00 Leru-i Ler! (R)
07:30 Ferma
08:30 Pescar hoinar
09:00 Cap compas
09:30 Aripi de mãtase (R)
2011, Japonia, Dramã
10:00 Albã ca zãpada ºi cei 27
pitici
11:10 Veronica se întoarce
1973, România, Muzical
12:30 Credo
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Telegrame
1959, România, Comedie
15:40 Leru-i Ler! (R)
16:10 Duelul pianelor
18:00 Aripi de mãtase
2011, Japonia, Dramã
18:35 TVR60 - filler
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Pisicile aristocrate
1970, SUA, Animaþie, Familie,
Muzical
21:30 Colinde cu Angela
Gheorghiu
21:40 Crãciun cu vedete
23:15 Colinde cu Angela
Gheorghiu
23:20 Duelul pianelor (R)
01:10 Teatru TV (R)
02:50 Ne-bunia Shakespeare 400
03:10 Crãciun cu vedete (R)
04:50 Colinde cu Angela
Gheorghiu
05:00 Ferma (R)
05:55 Carpaþii, Plãmânul Europei

HBO
07:35 Filme ºi vedete
08:05 Îndrãzneºte sã visezi
09:50 Cartea Junglei
11:40 Micul prinþ
2015, Franta, Animaþie
13:30 Pumni de oþel
15:35 Acasã
17:10 Michael Bublé: Live at the
BBC
18:15 Fantastic 4
20:00 Cartea Junglei
21:45 Star Wars: Trezirea Forþei
00:00 Înainte de Crãciun
01:40 Departe de lumea
dezlãnþuitã
03:40 Scrisori din Iwo Jima

ACASÃ
08:00 Inimã de frate (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Regina inimilor (R)
11:30 Logodnã pentru sãrbãtori
(R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Culorile iubirii
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 Totul pentru tine
18:00 Regina inimilor
20:00 Ho Ho Ho 2: O loterie de
familie
22:15 Inimã de frate
2011, Franþa, Dramã
23:15 State de Romania
00:45 Clona (R)
01:30 Micuþele mincinoase
02:30 State de România (R)
03:45 Pentru cã te iubesc (R)
04:30 Culorile iubirii (R)
05:30 Vorbeºte lumea (R)

PRO CINEMA
08:00 Þicniþii (R)
09:45 La bloc (R)
12:00 Laguna albastrã (R)
14:15 Calendarul (R)
16:15 La bloc
18:30 Micuþii infractori
20:30 Epoca de Gheaþã 2:
Dezgheþul
22:15 Rutina, bat-o vina!
00:00 Clubul vrãjitoarelor
02:00 Monstrul din Lake Placid:
Ultimul capitol
03:45 Victimele
05:15 Cine A.M.
06:15 La Mãruþã (R)

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Superspeed
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Fotbal UEFA Champions
League Finala 2016: Real Madrid
- Atletico
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Ziua recordurilor
15:00 Marea Þãcãnealã
16:00 Steaua în Europa League
17:00 Dinastia Campionilor
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Eroi.ro
19:00 Marea Þãcãnealã
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 KOnfruntarea finalã
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 1000 de întâmplãri mortale
02:30 MMA All Stars: Vin
KOlindãtorii!

PRIMA TV
07:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:00 La TV (R)
2015, Comedie
08:30 Casa: construcþie ºi
design
09:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)
09:30 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
13:00 Focus
14:00 Crãciun (R)
2004, SUA, Canada, Dramã
16:00 Cronica cârcotaºilor (R)
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Schimb de mame
22:30 Salvaþi Crãciunul
2010, Comedie, Familie
00:15 Prin cenuºa imperiului
1976, România, Dramã
02:30 Happy End
2006, România, Dramã
04:30 Focus (R)
05:45 Secrete de stil (R)
06:00 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
06:45 Prin cenuºa imperiului (R)
1976, România, Dramã

KANAL D
07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Sport, dietã ºi o vedetã
(R)
09:15 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,
Istoric
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Asta-i România! (R)
15:00 Teo Show (R)
16:45 Numai peste cadavrul ei
(R)
2008, SUA, Comedie, Fantastic,
Romantic, Dragoste
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Son of God
2014, SUA, Dramã
23:00 Furtul de diamante
2011, SUA, Acþiune, Crimã,
Dramã
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Furtul de diamante (R)
2011, SUA, Acþiune, Crimã,
Dramã
04:15 Asta-i România! (R)
06:00 Teleshopping
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programe TV

LUNI - 26 decembrie

MARÞI - 26 decembrie

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:10 TVR 60
09:00 Politicã ºi delicateþuri (R)
10:00 Retrospectivã sport (R)
11:10 O datã’n viaþã
12:30 Auzul e un dar. Nu-l
ignora!
12:35 O datã’n viaþã
14:00 Telejurnal
14:30 Vreau sã fiu sãnãtos
14:40 Maghiara de pe unu
16:30 Tezaur folcloric
17:30 Doar sã gustaþi
18:00 Profesioniºtii... cu Eugenia
Vodã
19:00 TVR 60
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:10 Concert Andrea Bocelli:
Cinema
22:50 Vreau sã fiu sãnãtos
23:00 Gala Novak
00:00 Profesioniºtii... cu Eugenia
Vodã (R)
01:00 Exclusiv în România (R)
01:50 TVR 60 (R)
02:38 Doar sã gustaþi (R)
03:05 Telejurnal (R)
03:45 O datã’n viaþã
05:00 O datã’n viaþã
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

07:00 Singur acasã 4
2002, SUA, Comedie, Familie
09:00 Hugo (R)
2011, SUA, Aventuri, Dramã,
Familie, Fantastic, Mister
11:30 Oglindã, Oglinjoarã
2012, SUA, Aventuri, Comedie,
Dramã, Fantastic
13:45 Prinþesa îndãrãtnicã
2001, SUA, Comedie
16:00 Vacanþã cu familia
Johnson
2004, SUA, Comedie
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Jocuri de celebritate
22:00 Oameni mari ºi fãrã minte 2
2013, SUA, Comedie
00:00 Oglindã, Oglinjoarã (R)
2012, SUA, Aventuri, Comedie,
Dramã, Fantastic
02:00 Vacanþã cu familia
Johnson (R)
2004, SUA, Comedie
03:30 Fãrã ruºine
2011, SUA, Comedie, Dramã
04:15 Prinþesa îndãrãtnicã (R)
2001, SUA, Comedie
06:00 ªtirile Pro Tv

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
11:00 Mica sirenã (R)
1989, SUA, Animaþie
13:00 X Factor (R)
17:15 Nea Mãrin Miliardar (R)
1979, România, Comedie
19:00 Observator
20:30 Poftiþi pe la noi!
23:30 ªtefan Bãnicã – concert
extraordinar de Crãciun
01:30 Observator (R)
03:00 Nea Mãrin Miliardar (R)
1979, România, Comedie
06:00 Observator

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Politicã ºi delicateþuri
10:00 Teleshopping
10:30 Pirineii
11:00 Profesioniºtii... cu Eugenia
Vodã
12:00 Teleshopping
12:30 Doar sã gustaþi
13:00 Gãri de poveste
14:00 Telejurnal
15:10 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Doar sã gustaþi
18:00 Profesioniºtii... cu Eugenia
Vodã
19:00 TVR 60
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:20 ªtirile de mâine
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 Profesioniºtii... cu Eugenia
Vodã (R)
01:00 România 9 (R)
01:45 România 9 (R)
02:20 TVR 60 (R)
03:10 Sport (R)
03:20 Telejurnal (R)
04:00 Politicã ºi delicateþuri (R)
04:50 Vorbeºte corect! (R)
04:55 Gãri de poveste (R)
05:45 ªtirile de mâine (R)
06:25 Teleshopping

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Viaþa secretã a albinelor
2008, SUA, Aventuri, Dramã
16:00 Un sãrut adevarat
1999, SUA, Comedie
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Salt
2010, SUA, Acþiune, Thriller
22:30 Stiletto
2008, SUA, Crimã, Dramã,
Thriller
00:30 Salt (R)
2010, SUA, Acþiune, Thriller
02:30 Stiletto (R)
2008, SUA, Crimã, Dramã,
Thriller
04:15 Un sãrut adevarat (R)
1999, SUA, Comedie
06:00 ªtirile Pro Tv

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 Poftiþi pe la noi! (R)
19:00 Observator
20:30 Poftiþi pe la noi!
23:30 Cum a furat Grinch
Crãciunul
2000, SUA, Comedie
01:30 Observator (R)
03:00 Cum a furat Grinch
Crãciunul (R)
2000, SUA, Comedie
06:00 Observator

TVR 2
07:10 Cireºarii
1972, România, Aventuri,
Comedie
08:50 Colinde cu Angela
Gheorghiu
09:00 Naturã ºi sãnãtate (R)
09:30 Aripi de mãtase
2011, Japonia, Dramã
10:10 Crãciun cu vedete (R)
11:50 Baieti duri
1986, SUA, Comedie
13:40 Marcel Pavel ºi prietenii
14:50 Intoarcerea la Snowy
River
1988, Australia, Aventuri,
Dramã, Western
16:30 TVR 60
18:00 Aripi de mãtase
2011, Japonia, Dramã
18:35 Colinde cu Angela
Gheorghiu
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:00 TVR 60
21:10 Cãlãtoria
1993, SUA, Aventuri, Comedie,
Dramã, Familie
22:40 Colinde cu Angela
Gheorghiu
22:50 Teatru TV
00:30 Poveste de Crãciun 2016
02:00 Ne-bunia Shakespeare
400
02:15 Leru-i Ler! (R)

HBO
07:35 Weekend în familie
09:20 Clopoþica ºi Zâna Pirat
10:40 Uimitorul Om-Pãianjen 2
13:00 Rãzboiul cãsãtoriilor
14:30 Cine-i Urechilã?
15:45 Cu duzina e mai ieftin!
17:25 Scooby Doo ºi harta
misterioasã
18:15 O fatã pe bicicletã
20:00 Foo Fighters: Sonic
Highways
21:00 Amintiri readuse la viaþã
22:40 Haita
23:35 Echipa fantomelor
01:00 Noi suntem familia Miller
02:50 Înregistrarea

ACASÃ
08:00 Inimã de frate (R)
09:15 Regina inimilor (R)
11:15 Ho Ho Ho 2: O loterie de
familie (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Culorile iubirii
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 Totul pentru tine
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Vieþi schimbate
20:00 Dragoste cu imprumut
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Clona (R)
01:00 Micuþele mincinoase

PRO CINEMA
08:15 Laguna albastrã (R)
10:45 La bloc (R)
13:00 Nuntã de Crãciun (R)
15:00 Epoca de Gheaþã 2:
Dezgheþul (R)
16:45 La bloc
19:00 Dragonball: Evoluþia
20:30 Epoca de gheaþã 3:
Apariþia dinozaurilor
22:30 Margaret
01:45 În cãutarea fericirii (R)
03:45 Chriaºul
05:15 Cine A.M.

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Rezumat Raliul Red Bull
Romaniacs 2016
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Fotbal Cupa României
Timiºoreana Finala 2016: Dinamo
- CFR
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Red Bull Soap Box
15:00 Marea Þãcãnealã
16:00 Stelele Local Kombat:
Morosanu vs Sora
17:00 Dinastia Campionilor
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Eroi.ro
19:00 Marea Þãcãnealã
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Local Kombat: ''KOnstelaþia Campionilor''
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 1000 de întâmplãri mortale
02:30 Local Kombat: ''Cartierul
Roºu de Bãtaie''
04:00 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:00 Prin cenuºa imperiului (R)
1976, România, Dramã
09:00 Salvaþi Crãciunul (R)
2010, Comedie, Familie
11:00 Atelierul magic (R)
11:30 Focus (R)
12:00 Focus Magazin (R)
12:30 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
13:30 Sosesc pãsãrile cãlãtoare
(R)
1984, SUA, Comedie
16:00 Harababura (R)
1990, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Khumba
2013, Africa de Sud, Animaþie,
Aventuri, Familie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Moartea domnului
Lãzãrescu
2005, România, Comedie,
Dramã
03:30 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
04:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:45 Cu lumea-n cap (R)
06:00 Focus din inima României
(R)
06:45 Teleshopping

KANAL D
07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:30 Vacanþa Mare: Leana s-a
întors! (R)
16:00 Son of God
2014, SUA, Dramã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ucenicul lui Avicenna
2013, Germania, Aventuri,
Dramã, Istoric
23:00 Ochii
2008, SUA, Dramã, Horror,
Thriller
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Ochii (R)
2008, SUA, Dramã, Horror,
Thriller
04:00 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
06:00 Teleshopping (R)

TVR 2
07:00 Teleshopping
08:00 5 minute de istorie
08:10 Dimineaþa de sport
09:25 Auzul e un dar. Nu-l ignora!
09:30 Aripi de mãtase (R)
2011, Japonia, Dramã
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:25 Carpaþii, Plãmânul
Europei
11:30 Poveste de Crãciun 2016
13:00 Telejurnal TVR 2
13:45 Auzul e un dar. Nu-l ignora!
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Minoritaþi sub trei dictaturi
15:00 TVR 60 (R)
15:55 Cartea cea de toate zilele
16:00 Concert extraordinar de
Crãciun al Corului Naþional de
Camerã Madrigal-Marin Constantin
16:30 TVR 60
18:00 Aripi de mãtase
2011, Japonia, Dramã
18:35 Colinde cu Angela
Gheorghiu
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:00 TVR 60
21:10 Cãlãtoria 2: Rãtãciþi în San
Francisco
1996, SUA, Aventuri, Comedie,
Familie, Romantic, Dragoste
22:45 TVR60 - filler
22:55 Colinde cu Angela
Gheorghiu
23:10 Orient Express
2004, Romania, Dramã
01:10 Ne-bunia Shakespeare 400

HBO
07:30 Oraºe de hârtie
09:15 Ricki ºi the Flash
10:55 Fratele urs
12:20 Pan: Aventuri în þara de
Nicãieri
14:10 Maestrul despãrþirilor
15:35 Petrecerea burlacilor
17:00 Anne de la Green Gables
18:30 Hotel Transilvania 2
20:00 În singurãtate
21:00 Dezastrul din San Andreas
22:55 The Revenant: Legenda
lui Hugh Glass

ACASÃ
08:00 Inimã de frate (R)
09:15 Vieþi schimbate (R)
10:15 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Dragoste cu imprumut (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Culorile iubirii
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 Totul pentru tine
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Vieþi schimbate
20:00 Dragoste cu împrumut
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Clona (R)
01:00 Micuþele mincinoase
05:30 Vorbeºte lumea (R)

PRO CINEMA
08:15 Ce spun românii (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Calendarul (R)
13:45 Epoca de gheaþã 3:
Apariþia dinozaurilor (R)
15:45 La bloc
18:00 Aventurile Baronului
Munchausen
20:30 A Good Man
22:45 Baywatch: Nunta in
Hawaii
00:45 Unde este dragostea?
03:00 Witchslayer Gretl
04:30 Cine A.M.
06:00 Aventurile Baronului
Munchausen (R)

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:30 ProMotor
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Rezumate UEFA Europa
League
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Rezumate UEFA Champions League
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Stelele Local Kombat:
Catinas vs Ciobanu
17:00 Marea Þãcãnealã
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat, ''Mama
mia, ce bãtãie!''
20:00 SuperKombat: "Mama
mia, ce bãtaie!?
21:00 Marea Þãcãnealã
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Punk'd. Þeapa secolului!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Stelele Local Kombat:
Catinas vs Ciobanu
01:30 1000 de întâmplãri mortale
02:30 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
07:45 Focus 18 (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Khumba (R)
2013, Africa de Sud, Animaþie,
Aventuri, Familie
12:30 Focus Magazin (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort
16:00 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai bine
20:30 Adevar periculos
1991, SUA
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai bine
(R)
01:30 Adevar periculos (R)
1991, SUA
03:15 Cireaºa de pe tort (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
05:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:45 Secrete de stil (R)
06:00 Focus din inima României
(R)
06:45 Teleshopping

KANAL D
07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:30 Vacanþa Mare: Leana s-a
întors! (R)
16:00 Ucenicul lui Avicenna (R)
2013, Germania, Aventuri,
Dramã, Istoric
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Pistruiatul 1 - Evadatul
1986, România, Aventuri
21:30 Trãdãtor
2008, SUA, Acþiune, Dramã
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Trãdãtor (R)
2008, SUA, Acþiune, Dramã
03:30 Fetele lu' dom' Profesor
(R)
2014, România, Comedie
04:00 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
06:00 Teleshopping (R)
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Dulcele ecou al colindelor strãmoºeºti sã
rãsune în toate casele
gospodarilor din comuna
Secu, sã împãrtãºeascã
tuturor bucuria Sfintei
Sãrbãtori a Crãciunului,
sã ne aducã sãnãtate,
prosperitate ºi numai bucurii alãturi de cei dragi!
Crãciun Fericit ºi „La Mulþi Ani!”
Primarul Comunei Secu, Dan Victor Marian

Sãrbãtoarea Naºterii Domnului îmi oferã deosebita
plãcere sã le adresez tuturor
locuitorilor comunei Terpeziþa
cele mai calde urãri de sãnãtate,
fericire ºi prosperitate!
Fie ca tradiþionalele colinde
româneºti sã rãsune în toate
casele ºi sã vesteascã un
Crãciun îmbelºugat pentru familiile dumneavoastrã
ºi pentru cei dragi! CRÃCIUN FERICIT!
Primarul Comunei Terpeziþa, Gruia Virgil-Daniel.

În dulcele ecou al
colindelor româneºti
sã ne deschidem
inima pentru bucurie
ºi Luminã, sã privim
cu încredere în viitor, sã ne amintim cã viaþa este
o binecuvântare. Urez locuitorilor oraºului
Dãbuleni sã-i aibã aproape pe toþi cei dragi,
sã fie sãnãtoºi, sã se bucure de viaþã ºi de cãldura
din casele ºi din sufletele dumnealor!
Crãciun Fericit ºi “La Mulþi Ani!” Primar, Bãjenaru Aurel.

Steaua Crãciunului sã lumineze casele tuturor
locuitorlor comuniei Almãj cu sãnãtate, fericire ºi
bucurii, din partea Primarului Ion Rãcãreanu. Sfânta
Sãrbãtoare a Naºterii Domnului sã le aducã armonie
în case ºi în gânduri, împãcare ºi regãsirea înþelepciunii în sânul familiei! Fie ca ºi Noul An sã vã
gãseascã pe toþi la fel de voioºi, sãnãtoºi ºi împliniþi
sufleteºte, sã vã bucuraþi de familiile dumneavoastrã,
mesele sã le aveþi pline, la fel ºi inimile, sã tresalte
de bucuria Sfintelor Sãrbãtori!
”LA MULÞI ANI!”

Mireasma cetinei de brad sã poarte aiasma
datinelor strãbune ºi sã ajungã în casele tuturor
locuitorilor comunei Carpen. În vremea colindelor, vremea împãcãrii ºi a încrederii cã toate
visele pot deveni realitate, Primarul Comunei
Carpen, Vasilca ªtefan, ureazã tuturor locuitorilor multã sãnãtate, Crãciun îmbelºugat ºi fericit,
realizãri ºi împliniri, sã îi aibã în preajmã pe toþi
cei dragi! Sã primim Sfintele Sãrbãtori în case ºi
în inimi, cu bucurie, speranþã ºi liniºte sufleteascã!
LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!

Toate gândurile frumoase sã
devinã fapte, în preajma Sfintei
Sãrbãtori a Naºterii Domnului
Iisus Hristos. Cu toþii sã fim
mai buni ºi iertãtori,
iar minunãþia colindelor
strãmoºeºti sã rãsune
în toate casele locuitorilor
comunei Brãdeºti, sã ne aducã liniºte sufleteascã,
împliniri, belºug ºi sãnãtate! „La Mulþi Ani!” ºi
Crãciun Fericit alãturi de familiile dumneavoastrã,
vã ureazã Primarul Comunei Brãdeºti, Ionel Rãcãreanu

Dincã Dumitru, Primarul Comunei
Drãgoteºti, transmite tuturor locuitorilor
comunei multã sãnãtate, prosperitate, împlinirea dorinþelor alãturi de cei dragi!
Vã doresc sã petreceþi Sfintele Sãrbãtori
în liniºte ºi armonie, sã vã bucuraþi de cei
apropiaþi inimilor dumneavoastrã ºi sã le
fiþi alãturi ºi-n anul care vine!
CRÃCIUN FERICIT! LA MULÞI ANI!

Primarul Comunei Urzicuþa,
Grigorescu Florea, în preajma
Sfintelor Sãrbãtori ureazã
tuturor locuitorilor comunei
sã aibã parte de împliniri
alãturi de toþi cei dragi,
sãnãtate ºi bunãstare, casele
sã vã fie colindate de mireasma cetinei de brad,
de toate gândurile bune ºi de urãrile de sãnãtate
ºi prosperitate. Crãciun Fericit!
„LA MULÞI ANI!”

Crãciunul este ziua în care se
naºte speranþa, iubirea ºi gândul bun! E ziua în care iertãm
ºi dãruim, e ziua Naºterii Domnului! Conducerea Corimex
S.A. ureazã tuturor angajaþilor
ºi colaboratorilor
„Crãciun Fericit!”,
sã fie sãnãtoºi,
încrezãtori,
cu multe realizãri ºi împliniri alãturi
de cei dragi!
La mulþi ani
cu sãnãtate!
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Chiriac Gina Antigona, Rãduleacu Mihai, Rãdulescu Olimpia. Anunþ public proiect- Desfinþare clãdire C1+C2- construire
locuinþe colective P+2 împrejmuire teren în Craiova, str. Vasile
Lupu nr.15. Etapã de încadrare –
decizie. Data 23.12.2016.
ANUNT privind informarea ºi
consultarea publicului în conformitate cu ordinul nr.2701/2010 al
MDRT asupra propunerilor preliminare din ’’ELABORARE
P.U.D. ªI OBÞINERE AVIZE PENTRU CONSTRUIRE ATELIER
AUTO PARTER’’ municipiul Craiova, ALEEA 1 ªIMNIC, nr. 11C,
MUNICIPIUL CRAIOVA, beneficiar STOICA IONEL, proiectant
S.C. MND PROIECT SRL. Publicul este rugat sã transmitã observaþii asupra documentaþiei expuse/disponibile la sediul Primãriei Municipiului Craiova – Serviciul de urbanism, str. A.I. Cuza
nr.7 sau pe pagina de internet a
Primariei Municipiului Craiova:
www.primaria craiova.ro – în perioada 03.01.2017 - 13.01.2017, între orele 8.00-16.00. Publicul este
invitat sã participe la comentarea propunerilor supuse procesului de avizare ºi elaborarea propunerii finale, care include toate
observaþiile ºi se supune procedurii de transparenþã decizionalã. Raspunsul la observaþiile transmise va fi publicat pe pagina de
internet a Primãriei Craiova ºi va
fi prezentat timp de 10 zile de la
încheierea perioadei de consultare a publicului, la sediul propriu.

SC Constant COM’96 SRL,
pentru SC Eurogenetic SRL, prin
Cosmin Creþan, anunþã elaborarea primei versiuni a planului:
„Elaborare PUZ pentru amplasare instalaþie distribuþie GPL -SKID
monobloc, copertinã, cabinã operator, împrejmuire parþialã, totem
cu caracter provizoriu cu duratã
de amplasare 10 ani” ºi declanºarea etapei de încadrare pentru
obþinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova, jud. Dolj, ºi la sediul titularului: str. Nicolae Bãlcescu, nr. 19,
bl.23, ap.40, oraºul Balº, jud.Olt.
Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM
Dolj în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunþ.
Cãminul pentru Persoane
Vârstnice Craiova organizeazã în
data de 12.01.2017 concurs de ocupare a unui post de infirmierã pe
perioadã determinatã. Condiþiile de
participare ºi bibliografia sunt afiºate la sediul instituþiei: Craiova,
str. Tabaci nr.3. Relaþii suplimentare la telefon: 0251/ 533.578. int.104.

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
Duminică 9.00 - 1
8.00.
18
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OFERTE DE SERVICI

DJ - organizez evenimente pentru onomasticã, cununie, botez, nuntã. Relaþii
la telefon: 0727/757.913.
Cãutãm cuplu cu vârsta
23-33 ani, permis conducere: englezã începãtor,
pentru a lucra ca ºi persoanã fizicã independentã în
Anglia – Regiune Essex.
Cuplul lucreazã împreunã
la curãþenie: case, birouri,
grãdini. Trimiteþi C.V. cu pozã
ºi numãr de telefon la email: ploaelaurentiu@yahoo.com. Cuplurile alese
vor primi pe email-ul lor toate detaliile. Preþul drumului
este suportat de fiecare, fãrã
alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII

Fotografiez, filmez Full HD
la diverse evenimente:
nunþi, botez, majorat. Relaþii
la telefon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gletuieli,
montez parchet. Garantez calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Filmãri foto video de calitate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE
Vând garsonierã zonã
centralã 40 mp, decomandatã confort A sporit.
Telefon: 0766/304.708.

CASE
Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construcþiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, parchet
ºi mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospo-

dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdinã
cu viþã-de-vie ºi pomi fructiferi; fântânã în curte ºi posibilitate de racordare la
reþeaua publicã de alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Telefon: 0744/810.932.

Vând casã 2 camere
bucãtãrie ºi hol cu utilitãþi. Craiova, str. Rãºinari,
Nr. 91 cu ieºire în str.
Râului nr. 162. Telefon:
0771/723.968.
Vând vilã Centru. Telefon:
0740/757.206.
Vând casã Craiova, 5 camere, 2 bãi, încãlzire centralã sau schimb cu apartament. Telefon: 0746/
498.818.
Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor + anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru, cadastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând teren casã comuna
Pieleºti, judeþul Dolj –
1820 mp. Informaþii. Telefon: 0723/447.493.
Casã mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu cu teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI

Vând pãdure Borãscu Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Proprietar vând teren Cârcea ºi Gara Pieleºti. Telefon: 0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt,lângã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craiova, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, cadastru.
Telefon: 0744/563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru, pomi
fructiferi, vie la 10 km de
Craiova schimb – apartament + diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

AUTO

Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprietar - de nouã, super întreþinutã, toate consumabilele schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
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ANUNÞ
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor
funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat
prin Hotararea nr.286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotãrârea de Guvern nr.1027/
2014, CENTRUL JUDEÞEAN PENTRU PROTECÞIA NATURII, TURISM ªI DEZVOLTARE RURALÃ DURABILÃ DOLJ organizeazã la sediul din strada Jietului nr.19, concurs în data de 16.01.2017, ora 10,00 (proba scrisã), pentru ocuparea a unui post vacant
de execuþie în regim contractual pe perioadã nedeterminatã de consilier grad profesional
IA si doua posturi vacante de execuþie în regim contractual pe perioadã nedeterminatã de
referent grad profesional IA. Concursul pentru ocuparea posturilor vacante va consta în
parcurgerea etapelor succesive, dupã cum urmeazã:
- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã, din bibliografie – 19.01.2017, ora 10,00;
- data ºi ora susþinerii probei de interviu se afiºeazã odatã cu rezultatele probei scrise.
In vederea participãrii la concurs, candidatii trebuie sã îndeplineasca condiþiile generale
prevãzute de art. 3 din Hotarãrea nr. 286/2011 si totodatã urmãtoarele condiþii specific, astfel:
Condiþii specifice consilier IA – 1 post:
- studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalenta în
domeniul Ingineria mediului;
- vechime în specialitatea studiilor absolvite, necesare exercitãrii funcþiei - minim 3 ani
in domeniul studiilor;
- perfectionare in domeniile: Evaluarea Impactului Asupra Mediului si Evaluarea Strategica de Mediu
Condiþii specifice Referent IA– 2 posturi:
- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat in profilul: Resurse naturale si protectia mediului;
- vechime în muncã minim 3 ani;
- permis de conducere categoria B cu vechime de minim 2 ani.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 03.01.2017 ora
16.00 la registratura Centrului Judetean pentru Protectia Naturii, Turism si Dezvoltare Rurala Durabila Dolj, strada Jietului, nr.19, Craiova.
Datele de contact ale persoanei care asigura secretariatul comisiei de concurs : Licsandru
Mariana – telefon : 0351/421028.
Informaþii suplimentare se pot obþine de la Centrul Judetean pentru Protectia Naturii,
Turism si Dezvoltare Rurala Durabila Dolj, din strada Jietului nr.19, telefon : 0351/421028.

Vând Cielo al doilea proprietar din anul 1995. Telefon: 0742/ 023.399.
Vand Seat Ibiza, roºu, an
fabricaþie 2008, 1.4 benzinã, 4 uºi, 16.0000 km,
taxa plãtitã, Climã, geamuri electrice, oglinzi electrice, pilot automat, stare
impecabilã. Preþ 3900
euro, negociabil. Telefon:
0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6. Înmatriculatã RO; - An fabricaþie: 2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzinã; Euro
4; - Aer Condiþionat; 6 airbag-uri; - Geamuri Electrice; Închidere centralizatã;
ABS; Servodirecþie; Xenon; - Interior Recaro; Preþ
2700 Euro, negociabil.
Relaþii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau la
schimb cu un calorifer de
fontã folosit. Telefon: 0720/
231.610.
VÂND vin ananas ºi þuicã
de prunã. Telefon: 0749/
012.505.

Vând lãmâi în primul an
de fructificare , flori de
apartament trandafir japonez, maica domnului ºi
flori de piatrã. Telefon:
0742/ 023.399.
Vând frigider stare bunã
de funcþionare. Telefon:
0724/065.756.
Vând televiozor color IVORY cu telecomandã în
bunã stare de funcþionare. Preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 sau 0740/
515.044.
Vând televizor Panasonic
funcþionabil. Telefon:
0351/414.149.
Vând aparat gimnasticã
AB-ROCKET nou 150 lei.
Telefon: 0351/413.276.
Vând þuicã de prunã. Telefon: 0765/291.623.
Vând coº metalic 5 m pentru sobe, centrale termice - D15mm, jgheaburi
tablã, cârlige, apomentru
apã, parazãpezi. Telefon:
0767/153.551.
Vând colþar sufragerie pe
burete 1300 lei, sufragerie 350 lei. Telefon: 0351/
463.661; 0742/884.839
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Vând pat mecanic, centralã termicã Bosch, saltea dublã, cãrucior handicap, TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 picioare
schelã metalicã. Telefon:
0761/853.192.
Vând calorifer din fontã cu
5 elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând þuicã de prunã,
vin, casã de marcat
marca Samsung pentru
piese. Telefon: 0727/
884.205.
Presã hidraulicã mase
plastice, aragaz 3
ochiuri funcþionabil, giurgiuvele trei canate cu
geamuri vopsite. Cielo2006 cu gaz. Telefon:
0767/153.551.
Vând 4 gropi în cimitirul
Romaneºti- Craiova. Telefon: 0744/846.895.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, comodã, masã, saltea relaxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Vând menghinã instalaþii
butelie aragaz. Telefon:
0767/153.551.

Vând 2 TV Color Nei, Royal, telecomandã, defecte - 100 RON. Telefon:
0731/877.880; 0721/
373.748.
Vând baloþi lucernã ºi bicicletã copii pentru vârsta
de 7 ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând televizor Goldstar –
100 lei, 4 gropi suprapuse Romaneºti, maºinã de
cusut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Vând maºinã cusut, frigider, ºifonier, canapea, fotolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.

Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil terase, grãdini. Telefon: 0729/
033.903.
Vând bicicletã copii – 50
lei, expresor cafea 100 lei,
maºinã de spãlat 50 lei.
Negociabil. Telefon: 0351/
181.202.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cutii pãstrare armament mic
ºi cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi oaie argãsite, combinã muzicalã Stereo 205, pantofi, bocanci noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w. Telefon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Telefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi verandã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiular (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Sineasca
douã gropi suprapuse.
Telefon: 0251/427.583.

Vând sãpun de casã 5
lei / kg, ºubã îmblãnitã,
guler astrahan pe comandã, 4 bare cornier
de 70 cm, lungime
2,80m, 3 foi tablã zincatã 2/1- 15 lei buc. Telefon: 0770/303.445.
Drujbã electricã EINªEL
lanþ rezervã- 200lei, cruce albã scrisã 1200/
400- 80 lei, covor persan 200/1800 bine întreþinut – 100 lei, televizor
color cu telecomandã.
Telefon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã micã
unde poþi pune un aparat de radio cu picup ºi
o noptierã pentru telefon.
Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând în Cimitirul Ungureni (zona Craiova) parcela G, rândul 4, plaþul
4- mormânt - construit
din ciment, gard fier, 3/
1,5 m, douã locuri suprapuse. Telefon: 0745/
601.438; 0740/012.173.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, centralã Bosch, sobã teracotã,
cãrucior handicap, polizor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon:
0768/083.789.

DIVERSE
Singura argintãrie din Craiova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate manual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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SCM “U” Craiova l-a înregimentat pe americanul
Tayloe Taylor
Coducerea SCM Craiova a ajuns,
joi searã, la un acord cu baschetbalistul american Tayloe Taylor, care va
purta maioul alb-albastru pânã la
finalul acestui sezon. Sportivul de
peste Ocean are 30 de ani, mãsoarã
1,93 m., ºi evolueazã pe poziþia 1.
Taylor soseºte în Bãnie dupã ce
ultima oarã a jucat la formaþia finlandezã Bisons Liomaa. Conform fiba.com, pentru Bisons a evoluat în 8
partide ºi a avut medii de 10,2 puncte, 4,1 recuperãri ºi 1,9 pase decisive. De asemenea, a jucat 3 partide în
VTB United League, cu medii de 7,3
puncte, 3,6 recuperãri ºi 1,6 pase
decisive.

Taylor, care devine al ºaselea
jucãtor strãin al grupãrii craiovene,
este absolvent al Universitãþii Livingstone ºi a mai evoluat de-a lungul
carierei în Mexic ºi în Italia.
Americanul ar putea fi vãzut la
lucru miercuri (18:00), când SCM
“U” primeºte vizita lui BC Timiºoara,
într-un meci din cadrul etapei a 14-a
din Liga Naþionalã. Craiova se plaseazã actualmente pe locul 8 (din 11), cu
4 victorii ºi 8 înfrângeri, în vreme ce
formaþia bãnãþeanã e pe 7, înregistrând un bilanþ perfect egal, 6-6. În
turul de pe Bega, bãieþii lui Vladimir
Vuksanovic ºi Dragan Aleksic au
cedat la limitã, 60-62.

Interistul Icardi – primul într-un top al golurilor Ana-Maria Popescu: ”Nu se terminã
ºi paselor decisive, în top 5 ligi europene
totul cu un titlu olimpic,
sunt ºi alte medalii de câºtigat”

Mauro Icardi traverseazã un
nou sezon excelent în tricoul
Interului. Atacantul argentinian

e liderul golgeterilor în Serie A
ºi e primul ºi într-un top inedit.
Icardi conduce clasamentul

alcãtuit pe baza golurilor ºi
paselor decisive reuºite în
acest sezon în cele cinci ligi
de top ale Europei, având 19
astfel de reuºite (14 goluri ºi
cinci pase decisive). Pe
locul 2 se aflã, la egalitate,
trei fotbaliºti care ºi-au
trecut în cont 18 goluri ºi
pase de gol: atacantul lui
Paris Saint Germain,
Edinson Cavani, liderul
marcatorilor din Ligue 1
(18/0), Alexis Sanchez
(Arsenal, 12/6) ºi Diego
Costa (Chelsea, 13/5).
Top 5 este completat de
cel mai prolific om al
Borussiei Dortmund, PierreEmerick Aubameyang, cu 17
goluri ºi pase decisive (16/1) în
actualul sezon din Bundesliga.

SPORT LA TV, 24-27 DECEMBRIE –
TRANSMISII ÎN DIRECT
Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
14:30 – FOTBAL Scoþia – Premier League: Hamilton – Celtic.
DOLCE SPORT 1
23:00 – FOTBAL AMERICAN – NFL: Oakland
Raiders – Indianapolis Colts.
LOOK TV
14:30 – FOTBAL Scoþia – Premier League: Hamilton – Celtic.

Duminicã
DOLCE SPORT 1
21:30, 0:00 – BASCHET NBA: Cleveland Cavaliers
– Golden State Warriors, San Antonio Spurs – Chicago Bulls / 3:30 – FOTBAL AMERICAN – NFL: Houston Texas – Cincinnati Bengals.

Luni
DIGI SPORT 1
19:00 – FOTBAL Belgia – Pro League: Charleroi –
Anderlecht.
DOLCE SPORT 1
3:30 – FOTBAL AMERICAN – NFL: Dallas

Cowboys – Detroit Lions.
DOLCE SPORT 2
16:00 – HANDBAL (M) – Germania: Magdeburg –
Rhein-Neckar Lowen.
EUROSPORT 1
14:30, 17:00, 19:15 – FOTBAL Anglia – Premier
League: Warford – Crystal Palace, Manchester United – Sunderland, Hull – Manchester City.
LOOK TV
19:00 – FOTBAL Belgia – Pro League: Charleroi –
Anderlecht.

Marþi
DIGI SPORT 1
19:00, 21:30 – FOTBAL Belgia – Pro League:
Genk – Gent, Sint Truidense – Standard Liege.
EUROSPORT 1
12:45 – SCHI ALPIN (M) – Cupa Mondialã, la
Santa Caterina (Italia) / 19:15 – FOTBAL Anglia –
Premier League: Liverpool – Stoke.
LOOK TV
17:00 – FOTBAL Scoþia – Premier League: Aberdeen – Hamilton / 19:00, 21:30 – FOTBAL Belgia –
Pro League: Genk – Gent, Sint Truidense – Standard Liege.

Liderul echipei feminine de
spadã a României, medaliatã cu
aur la JO 2016, ºi-a fixat noi
obiective pentru anii urmãtori,
dar cea mai mare dorinþã a sa
este sã urce pe podiumul mondial cu noua echipã care se încheagã în jurul ei.
‘’Pânã acum, 2016 este cel
mai bun an, dar aºa cum am declarat în fiecare an ºi acum îmi
permit sã declar cã ce e mai bun
urmeazã sã vinã. Aºa îmi doresc. Anul viitor avem Campionate Europene, Campionate
Mondiale, etape de Cupã Mondialã, sã fim sãnãtoase ºi sã ne
putem antrena, pentru cã nu se
terminã totul cu un titlu olimpic, din punctul meu de vedere.
Sunt ºi alte medalii care aºteaptã sã fie câºtigate ºi de ce nu sã
le câºtigãm tot noi. Eu sunt con-

vinsã ºi conºtientã cã putem sã
creºtem o nouã echipã care sã
ajungã pe podiumurile mondiale. Cea mai mare ambiþie a mea
este ca în viitorul nu foarte îndepãrtat sã urc pe podiumul
mondial cu actuala echipã, cu
colege care sunt mai mici ca
mine cu 10 ani în momentul de
faþã ºi fãrã experienþã. Ele trebuie sã înveþe de la antrenori,
sã-i asculte ºi sã munceascã.
Sunt convinsã cã dacã sunt acolo ºi doresc, vor putea. ªi noi
am fost niºte copile care au
dorit sã ajungã campioane olimpice ºi uite, dupã mult timp,
dupã lacrimi ºi greutãþi, a venit
ºi acest titlu’’, a declarat AnaMaria Popescu (fostã Brânzã),
cu prilejul festivitãþii la care au
fost premiaþi cei mai buni sportivi ai CSA Steaua.
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Costicã Donose: „Se întrevede
speranþa cã Universitatea poate fi
din nou o echipã mare“
Fostul decar al Craiovei Maxima, Costicã Donose, a împlinit joi, 22 decembrie, 64 de ani, prilej ca doi dintre juniorii Universitãþii, Denis Guþã
ºi ªtefan Baiaram, sã-l viziteze pentru a-i ura “La
mulþi ani” din partea clubului.
Cel supranumit Pele din Bãnie le-a povestit
“speranþelor” ªtiinþei câteva din momentele magice trãite în tricoul alb-albastru, vorbind, totodatã, ºi despre echipa actualã: „Una dintre cele
mai frumoase amintiri o am de pe Da Luz (n.r. la
0-0 în turul semifinalei de Cupa UEFA cu Benfica, în aprile 1983), când am fost cãpitanul Universitãþii Craiova. Dupã acel meci fantastic, m-a
invitat Eusebio la el în birou pentru a felecita echipa ºi a ne oferi câteva suveniruri. Ori la acel 2-2
cu Dinamo, când am marcat ambele goluri ºi am
jucat fãrã greºealã, de spuneau cronicarii vremii
cã la al doilea gol am driblat tot Bucureºtiul. Au
fost timpuri frumoase, dar acum este important
cã se întrevede speranþa cã Universitatea poate fi
din nou o echipã mare. Spun asta pentru cã echi-

pa a mers bine în prima parte a campionatului,
eu sunt mulþumit de locul ocupat în clasament
(n.r. 4). De mult nu a mai mers aºa bine. Sigur,
au fost jocuri ºi cu bune, ºi cu rele. Jocuri câºtigate în minutul 90, dar ºi pierdute în prelungiri. Însã, de-asta e fotbalul aºa de frumos º dei
iubit. Cu o pregãtire bunã, minuþioasã, putem
sã ne batem la podium“, a spus Donose, ale cãrui
cifre în tricoul Universitãþii sunt remarcabile,
ca de altfel ale majoritãþii componenþilor Craiova Maxima. Nãscut în Tecuci (Galaþi), Costicã
Donose are douã titluri de campion cu Universitatea Craiova, în sezoanele 1979/1980 ºi 1980/
1981, ºi 4 Cupe ale României, în 1977, 1978,
1981 ºi 1983, adunând 396 meciuri în prima
divizie, în care a înscris 60 de goluri, ºi 26 de
partide europene.
În privinþa echipei naþionale a avut soarta lui
Ion Oblemenco. Donose nu a avut loc la naþionala mare, având însã 35 de meciuri sub tricolor
la juniori ºi alte 20 la reprezentativa olimpicã.

Liga I a rãmas fãrã
golgheter
golgheter.. Llullaku a luat
drumul Kazahstanului

Dan Alexa
lasã ASA pentru Concordia
ASA Târgu Mureº trece printr-o perioadã nefastã,
e penultima în clasamentul Ligii 1, are probleme financiare, iar acum Dan Alexa a ales sã plece de la
echipa pe care o antrena ºi sã semneze cu Concordia
Chiajna, acolo unde îl va înlocui pe Emil Ursu.
Totuºi, Alexa nu va putea fi numit antrenor principal cu acte în regulã, deoarece nu are licenþa Pro,
astfel cã va fi trecut ca antrenor secund, în timp ce
“principal” va fi Costel Ilie, potrivit Digi Sport.

Contractul semnat ieri este valabil pe o perioadã
de un an ºi jumãtate, iar Daniel Stanciu ar urma ºi
el sã ajungã la formaþia ilfoveanã, alãturi de o parte
din jucãtorii de la ASA Târgu Mureº, noteazã acceaºi sursã.
Dan Alexa o va prelua pe Concordia Chiajna de pe
locul 12 în clasament, cu 17 puncte dupã 21 de etape
ºi mai mult ca sigur se va lupta în play-out la finalul
sezonului regulat.

Azdren Llullaku (28 de
ani), golgeterul Ligii 1 cu 16
goluri, a pãrãsit oficial pe Gaz
Metan Mediaº ºi a semnat cu
o formaþie din Kazahstan.
Chiar dacã fotbalistul era ºi
pe lista Stelei sau a lui
Dinamo, a acceptat propunerea celor de la de la FC
Astana.
Atacantul a parafa un
contract pe doi ani ºi înce-

pând din 2017 va juca
pentru formaþia care a
evoluat în acest sezon
european în tururile preliminare ale Ligii Campionilor,
iar mai apoi în grupele Ligii
Europa.
Llullaku, autor al ambelor
goluri ale Gazului în remiza
cu Universitatea Craiova, va
avea în Kazahstan un salariu
de 500.000 de euro anual.

Cupa Ligii, semifinale, prima manºã
Miercuri: ASA Tg. Mureº – ACS Poli Timiºoara 2-4
Au marcat: Ciolacu 26, C. Rus 77 / Artean 11 pen., Drãghici 62,
Llorente 67, Popovici 90+5.
Joi: Dinamo – Steaua 4-1
Au marcat: Mahlangu 19, Nistor 65, Lazãr 79, Rotariu 90 / Aganovic 78.
Returul e programat în 1 ºi 2 martie 2017.

Clubul Sportiv
Sportiv Judeþean
Judeþean ªtiinþa
ªtiinþa “U”
“U” Craiova
Craiova
Clubul
organizeazã înscrieri
înscrieri la
la fotbal,
fotbal,
organizeazã
pentru grupele de copii nãscuþi în anii
2008, 2009,
2009, 2010,
2010, 2011
2011 astfel:
astfel:
2008,
 antrenor
antrenor Vitan
Vitan Radu,
Radu, tel.
tel. 0752190531
0752190531 -
grupa 2008
2008
grupa
Program-Luni ºi Miercuri 17,00 - 18,30
la Scoala
Scoala nr.
nr. 32
32 (Balon)
(Balon)
la
 antrenor
antrenor Dobrotescu
Dobrotescu Alin,
Alin, tel.
tel.

0723055640 -- grupa
grupa 2009
2009
0723055640
Program-Luni ºi Miercuri 17,30- 19,00
la Liceul
Liceul Henri
Henri Coandã
Coandã (Balon)
(Balon)
la
 antrenorMogoºanu
antrenorMogoºanu
Daniel,
tel.
antrenor
Mogoºanu Daniel,
Daniel, tel.
tel.

0763311207 -- grupa
grupa 2010-2011
2010-2011
0763311207
Program-Marþi ºi Joi 17,30- 19,00 la Liceul
Henri Coandã
Coandã (Balon)
(Balon)
Henri

CMYK
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