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F
raþii Bacriz ºi conducerea Complexu-
lui Comercial Oltenia Sucpi le ureazã
tuturor salariaþilor, comercianþilor, co-
laboratorilor ºi cãlãtorilor sã aibã par-
te de un Crãciun Fericit, multe reali-

zãri, împliniri ºi sãnãtate! Fie ca toate visele pe
care le fãuriþi în aceste zile magice de sãrbãtoare
sã se împlinescã ºi drumul strãbãtut pentru reali-
zarea lor sã vã aducã bucurii în inimi, iar în case
fericire ºi belºug! Sã vã colinde norocul, iar visele
sã devinã realitate!
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Cu câteva zile înainte de
Crãciun, brazii au invadat pie-
þele din Craiova. O parte din
Piaþa Centralã a devenit un
colþ de pãdure verde, oamenii
plimbându-se printr-un adevã-
rat tunel de cetinã parfumatã
pentru a-ºi cumpãra brãduþul
mult dorit. Fiindcã de frumu-
seþea brazilor nu mai încape
vorbã, toate privirile sunt în-
dreptate spre preþurile care
stau agãþate, ca niºte globuri,
pe câte o crenguþã. Dupã ce îi
aleg dintr-o masã de verdeaþã
ºi îi scuturã pentru a le arãta
coroanele bogate, comercianþii
cer între 30 ºi 300 de lei. Cine
a venit hotãrât sã-ºi cumpere
pomul de Crãciun nu pleacã
dezamãgit de aici, pentru cã are
de unde alege bradul croit pe
buzunarul lui. 33333 AC
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„Suntem responsabili sã devenim
societatea pentru care
s-au jertfit oamenii la Revoluþie”
Preºedintele Klaus Iohannis a scris,

luni, pe Facebook, un mesaj cu ocazia
împlinirii a 26 de ani de la Revoluþia din
1989, afirmând cã suntem cu toþii res-
ponsabili ca România sã devinã socie-
tatea pentru care s-au jertfit oamenii în
acele zile de decembrie. «„Vom lupta ºi
vom fi liberi!” nu a fost o simplã lozin-
cã, izvorâtã din revolta faþã de dictatu-
ra comunistã. Jertfa celor care, în de-
cembrie 1989, au fãcut sacrificiul su-
prem este temelia unei Românii demo-
cratice, o Românie a valorilor occiden-
tale ºi a respectãrii drepturilor funda-
mentale. Acest sacrificiu nu trebuie ui-
tat niciodatã, iar noi suntem cu toþii res-
ponsabili ca România sã devinã acea
societate pentru care oamenii au murit
în urmã cu 26 de ani», a scris preºedin-
tele, pe Facebook. Mesajul este însoþit
de poze cu ºeful statului depunând flori
în Piaþa Revoluþiei.

Tribunalul Constanþa a amânat
pentru 4 ianuarie 2016
pronunþarea în dosarul
lui Mircea Bãsescu
Tribunalul Constanþa a amânat pro-

nunþarea în dosarul în care Mircea Bã-
sescu a fost judecat pentru trafic de
influenþã, iar Marian Cãpãþânã pentru
complicitate la trafic de influenþã, sen-
tinþele în aceastã cauzã urmând sã fie
anunþate pe 4 ianuarie 2016. Instanþa a
amânat pronunþarea pentru data de 4
ianuarie 2016. Decizia Tribunalului Con-
stanþa nu va fi definitivã, urmând sã fie
atacatã la Curtea de Apel Constanþa. În
11 decembrie, la Tribunalul Constanþa
a avut loc ultimul termen în acest do-
sar, iar cu acel prilej DNA a cerut con-
damnarea la închisoarea cu executare
pentru Mircea Bãsescu ºi Marian Cã-
pãþânã, în cazul primului solicitând ca
pedeapsa sã fie orientatã spre maximul
prevãzut de lege. Mircea Bãsescu este
judecat, alãturi de Marian Cãpãþânã, în
dosarul privind mita pe care ar fi primit-
o de la familia lui Sandu Anghel, zis
Bercea Mondial. Cei doi au fost ares-
taþi preventiv dupã ce familia lui Bercea
Mondial a fãcut publice înregistrãri re-
alizate pe ascuns de fiul acestuia, care
ar proba traficul de influenþã de care
este acuzat fratele fostului preºedinte
al þãrii.

Primarii, viceprimarii, preºedinþii ºi vicepreºe-
dinþii Consiliilor Judeþene care îndeplinesc condi-
þiile vârstei standard de pensionare au dreptul, la
încetarea mandatului, la indemnizaþie pentru limi-
tã de vârstã, dacã nu sunt realeºi pentru un nou
mandat, a decis Senatul. De indemnizaþia pentru
limitã de vârstã beneficiazã ºi aleºii locali care au
avut anterior intrãrii în vigoare a prezentei legi
calitatea de primar, viceprimar, preºedinte sau vi-
cepreºedinte de Consiliul Judeþean. Plenul Sena-
tului a adoptat legea privind pensiile aleºilor locali
cu 86 de voturi “pentru”, un vot “împotrivã” ºi
nicio abþinere. Liberalii au ieºit din sala înaintea
votului.

Legea, în forma adoptatã de Senat, prevede cã
primarii, viceprimarii, preºedinþii ºi vicepreºedin-
þii Consiliilor Judeþene care îndeplinesc condiþiile
vârstei standard de pensionare eºalonate au drep-
tul la încetarea mandatului la indemnizaþie pentru
limitã de vârstã dacã nu sunt realeºi pentru un
nou mandat. Pentru mandate incomplete, indem-
nizaþia pentru limitã de vârstã se calculeazã pro-
porþional cu perioada de mandat efectiv exercita-

Patronii clubului Colectiv, Paul
Gancea, Costin Mincu ºi Alin Anas-
tasescu, vor fi eliberaþi din arest
preventiv ºi plasaþi în arest la do-
miciliu, dupã ce Tribunalul Bucu-
reºti a decis definitiv, ieri, sã le în-
locuiascã mãsurile preventive, în
dosarul în care sunt acuzaþi de
ucidere din culpã.

Cei doi patroni ai clubului Colec-
tiv au formulat contestaþia la Tribu-
nalul Bucureºti dupã ce Judecãtoria
Sectorului 4 le-a respins, în 14 de-
cembrie, cererile de înlocuire a mã-
surii preventive, ei fiind în arest pre-
ventiv din 3 noiembrie, în dosarul în
care sunt acuzaþi de procurorii Par-
chetului Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie de ucidere din culpã în cazul
incendiului din 30 octombrie, soldat
cu 62 de morþi ºi aproximativ o sutã
de rãniþi. Decizia Tribunalului Bucu-
reºti este definitivã, Paul Gancea ºi
Costin Mincu urmând sã plece la lo-
cuinþele lor dupã ce decizia instanþei
va fi comunicatã Arestului Poliþiei
Capitalei.

Tot ieri, judecãtoria Sectorului
4 a decis înlocuirea arestului pre-
ventiv cu mãsura arestului la do-
miciliu pentru Alin Anastasescu,
cel de-al treilea patron al clubului
Colectiv, în dosarul în care este
acuzat de ucidere din culpã, deci-
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tã, dar nu mai puþin de un mandat de primar, vice-
primar, preºedinte sau vicepreºedinte de Consilii
Judeþene. Primarii, viceprimarii, preºedinþii ºi vi-
cepreºedinþii Consiliilor Judeþene care beneficiazã
de indemnizaþia pentru limitã de vârstã ºi care au
ocupat pânã la vârsta de pensionare ºi alte funcþii
pentru care este stabilitã indemnizaþia pentru limi-
tã de vârstã, prin alte acte normative, au obligaþia
sã opteze pentru una dintre indemnizaþii.

PNL: Suntem împotriva pensiilor
pentru aleºii locali

Legea privind acordarea pensiilor speciale
pentru aleºii locali este contestatã de liberali, care
au anunþat cã vor vota împotrivã. “Întotdeauna
ne-am pronunþat pentru respectarea a douã prin-
cipii esenþiale, cel al echitãþii ºi cel al contributi-
vitãþii. Poziþia noastrã este împotriva unui ase-
menea proiect legislativ de introducere a unui
regim special în legãturã cu o anumitã categorie
socialã. Suntem fãrã echivoc pentru respinge-
rea unui asemenea proiect legislativ. (...) Vor ieºi
din salã pentru a înlãtura orice urmã de suspi-

ciune în legãturã cu poziþia noastrã”, a declarat
înainte de plen purtãtorul de cuvânt al PNL, de-
putatul Ionuþ Stroe.

Întrebat dacã partidul îi va sancþiona pe sena-
torii care vor vota proiectul pensiilor pentru aleºii
locali, aºa cum a susþinut cã va face în cazul de-
putaþilor care ºi-au votat pensiile speciale, Ionuþ
Stroe a afirmat cã vor exista sancþiuni “în termeni
de viitoare ofertã electoralã”, potrivit deciziei con-
ducerii PNL, sugerând cã aceºtia nu se vor mai
regãsi pe listele de candidaþi pentru scrutinul din
2016. “Trebuie sã þii cont de modul în care un
parlamentar se încadreazã în deciziile pe care par-
tidul le ia în legãturã cu votul, modul în care îºi
exercitã acest mandat ºi atitudinea pe care o are la
lucrurile de intres politic maxim pentru PNL”, a
explicat Ionut Stroe.

Adoptat tacit de Camera Deputaþilor
Proiectul a fost adoptat tacit de Camera De-

putaþilor, în luna noiembrie, iar comisiile de spe-
cialitate din Senat au acordat un raport favora-
bil, fãrã amendamente. Discutarea legii în Se-
nat vine la mai puþin de o sãptãmânã de când
Parlamentul a adoptat ºi proiectul de lege pri-
vind pensiile speciale ale parlamentarilor.

Liderii PSD au anunþat de la început cã vor
susþine în Senat acest proiect. “Eu le-am spus
colegilor mei sã se gândeascã totuºi cã primarii
nu au salarii mari. Primarii au foarte multe con-
strângeri ºi foarte puþine drepturi. Ei sunt con-
sideraþi funcþionari publici, însã nu au drepturi-
le pe care le au funcþionarii publici”, a spus
Dragnea, adãugând cã primarii ºi restul aleºilor
locali au responsabilitãþi mari, însã nu au drep-
tul, potrivit legii, sã primeascã sporuri, la fel ca
ceilalþi funcþionari publici. ªi preºedintele Ca-
merei Deputaþilor, Valeriu Zgonea, a afirmat cã
legea este binevenitã pentru aleºii locali. Pro-
iectul de lege a fost iniþiat de cãtre 29 de parla-
mentari PSD, UDMR, PNL, UNPR, precum ºi
din partea minoritãþilor naþionale.

Ancheta incendiului din Colectiv: Patronii clubului,
eliberaþi din arest preventiv ºi plasaþi în arest la domiciliu

zia nefiind însã definitivã. Judecã-
toria Sectorului 4 a admis cererea
lui Alin Anastasescu de înlocuire a
mãsurii arestului preventiv cu
arestul la domiciliu. Decizia poate
fi contestatã de procurorii Parche-
tului Înaltei Curþi de Casaþie ºi Jus-
tiþie la Tribunalul Bucureºti, astfel
cã patronul clubului Colectiv rãmâ-
ne în arest, pânã la o hotãrâre de-
finitivã a instanþei.

Potrivit procurorilor PICCJ, “in-
cendiul s-a produs ca urmare a fap-
tului cã persoanele care aveau în

administrare spaþiul respectiv au
încurajat ºi permis accesul unui
numãr de persoane mult peste limi-
ta admisã a clubului, în condiþiile în
care spaþiul nu era prevãzut cu mai
multe cãi de evacuare în caz de ur-
genþã, precum ºi desfãºurarea unui
spectacol cu efecte pirotehnice (foc
de artificii) în incinta acoperitã a
clubului, în condiþiile amenajãrii in-
terioare improprii unor astfel de
activitãþi, caracterizate prin existenþa
unor materiale uºor inflamabile,
montate cu încãlcarea dispoziþiilor

legale ºi pentru evitarea costurilor
suplimentare (obiecte de decor ºi
pentru izolare fonicã pe stâlpii de
susþinere, pereþi si tavan, respectiv
perete antifonat), cu consecinþa
morþii ºi vãtãmãrii corporale a mai
multor persoane aflate în club”.

Anchetatorii au arãtat cã patro-
nii Colectiv, deºi au dat o declara-
þie pe proprie rãspundere cã vor
respecta limita maximã de 80 de
locuri pe scaune, au încãlcat obli-
gaþia, în seara zilei de 30 octom-
brie intrând, într-un spaþiu de 425
de metri pãtraþi, aproximativ 400
de persoane. Procurorii au pus se-
chestru pe bunurile celor trei pa-
troni ai clubului.

În urma incendiului din 30 oc-
tombrie, la clubul Colectiv au de-
cedat 26 de persoane, iar pe drum
spre spital a mai murit o persoanã.
Alte 35 de persoane au murit în
spitale din þarã ºi din strãinãtate,
numãrul victimelor ajungând, în 15
decembrie, la 62.

În spitale din Capitalã mai erau
internate, ieri, 11 persoane rãnite
în incendiul din clubul Colectiv, din-
tre care una în stare criticã, iar în
clinici din Marea Britanie, Olanda,
Belgia, Austria, Israel ºi Germania
sunt spitalizate în continuare 22 de
persoane.
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- De-ar trãi acum Brâncuºi, ar
avea, Popescule, destul mate-
rial pentru cioplit printre poli-
ticienii noºtri.

Ca niciodatã, Piaþa Centralã este,
în aceastã perioadã, plinã de brazi.
Contrastând cu lipsa zãpezii, comer-
cianþii au venit cu camioane încãr-
cate cu brazii pe care i-au depozitat
pe aleile pieþei. Mai mici sau mai
mari, cu coroanele bogate sau cu
cetina sãrãcãcioasã, brazii îi îmbie
pe cumpãrãtori din fiecare ungher
al pieþii. De fiecare datã, comercian-
þii sunt dispuºi sã le arate mai multe
exemplare pânã sã se decidã pe care
îl aleg. Din masa de verdeaþã, sunt
smulºi brazi de aproape doi metri
înãlþime ºi scuturaþi pentru a se ve-
dea cât de frumoºi sunt. În funcþie
de bugetul pe care clienþii îl au la
dispoziþie, vânzãtorii scotocesc în
grãmadã ºi oferã ºi câte un brãduþ
mai pitic. Pentru a-ºi atrage cum-
pãrãtorii, comercianþii s-au dotat ºi
cu o maºinãrie specialã care îmbra-
cã în plasã din material plastic bra-
dul care a fost ales. ªi împachetatul
este inclus în preþ.

Brazii din Germania,
cei mai scumpi

Cei mai scumpi sunt, ca de obi-
cei, brazii aduºi din Germania sau
Danemarca. Preþul este stabilit în
funcþie de cât de bogatã este co-
roana ºi de înãlþimea brãduþului:
porneºte de la 150 de lei ºi poate
ajunge pânã la 300 de lei. Chiar ºi

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Cu câteva zile înainte de Crã-
ciun, brazii au invadat pieþele din
Craiova. O parte din Piaþa Cen-
tralã a devenit un colþ de pãdure
verde, oamenii plimbându-se
printr-un adevãrat tunel de cetinã
parfumatã pentru a-ºi cumpãra
brãduþul mult dorit. Fiindcã de
frumuseþea brazilor nu mai încape
vorbã, toate privirile sunt îndrep-
tate spre preþurile care stau agã-
þate, ca niºte globuri, pe câte o
crenguþã. Dupã ce îi aleg dintr-o
masã de verdeaþã ºi îi scuturã
pentru a le arãta coroanele boga-
te, comercianþii cer între 30 ºi 300
de lei. Cine a venit hotãrât sã-ºi
cumpere pomul de Crãciun nu
pleacã dezamãgit de aici, pentru
cã are de unde alege bradul croit
pe buzunarul lui.
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la preþul acesta se mai gãsesc cum-
pãrãtori, dar mai puþini. „Sunt oa-
meni care nu se uitã la bani ºi cum-
pãrã direct, nu mai întreabã de preþ,
vor doar sã fie un brad foarte mare
ºi frumos. Cei pe care îi am eu la
vânzare sunt aduºi din Germania
ºi nu costã mult, fiindcã sunt brazi
din import. Piaþa este mai slabã
decât anul trecut, pentru cã oame-
nii nu mai au bani ºi, dupã cum
vedeþi, peste tot este plin de brazi”,
ne-a declarat un comerciant care
a avut la vânzare, în aceste zile,
peste 400 de brazi. O parte din ei îi
vânduse deja, iar pe restul era în-
crezãtor cã va reuºi sã-i dea în zi-
lele ce urmeazã pânã la Crãciun.

Cetina argintie din Danemarca,
la 80 de lei

Brazii din Danemarca, cu cetina
de un verde argintat, sunt oferiþi
cumpãrãtorilor la preþuri cuprinse
între 50 ºi 80 de lei. Comercianþii
considerã cã banii sunt, totuºi, pu-
þini în comparaþie cu frumuseþea
acestora, chiar dacã nu vor fi împo-
dobiþi decât pentru douã sãptãmâni,
apoi aruncaþi. „Brazii sunt aduºi din
Danemarca. Dincolo de faptul cã
sunt niºte brazi nordici autentici, cu
cetina argintie, costã ºi foarte mult
transportul. Am fixat acest preþ ca
sã ne scoatem ºi noi un mic profit,
dar oamenilor li se pare cã este un
preþ prea mare. Eu zic cã cine vrea
sã aibã un brad frumos, care sã le
îmbrace casele în aceste zile de sãr-
bãtoare, meritã sã cumpere unul ca
acesta”, spunea, ieri, un comerciant

care þinea în mânã un brad cu o co-
roanã deosebit de frumoasã, fãrã
nici un fel de cusur, perfect conicã
ºi cu crenguþele uniforme de parcã
erau trasate cu rigla.

Supermarketurile
îi îngroapã pe pieþari

Comercianþii de brazi din import
spuneau ieri cã supermarketurile ar
fi vinovate pentru faptul cã au mai
puþini clienþi decât în anii precedenþi.
Vânzãtorii sunt de pãrere cã oame-
nilor le este mai uºor sã-ºi cumpere
brazii de la marile magazine decât
sã mai batã drumul pânã în piaþã ºi
astfel marile vânzãri se fac acolo.

„Niciodatã bradul de import nu a
fost mai ieftin decât cel românesc
ºi tot nu avem clienþi. Dar totuºi se
întâmplã acum, fiindcã foarte mulþi
preferã sã cumpere brazii din su-
permarketuri, odatã cu celelalte
cumpãrãturi pe care le fac pentru
Crãciun. Le este mai comod la cum-
pãrãturi ºi, uite aºa, noi ceilalþi care
ieºim cu ei prin pieþe suntem în pier-
dere”, a explicat cum stau lucrurile
un comerciant. La rândul lui, aces-
ta venise cu 150 de brazi aduºi din
Germania, din care vânduse jumã-
tate. Ca toþi ceilalþi, la preþuri cu-
prinse între 150 ºi 300 de lei.

Brãduþii româneºti,
la un preþ mai avantajos

Brazii româneºti sunt un pic mai
ieftini. Au ºi aceºtia coroana boga-
tã, dar sunt de talie mai micã. Pre-
þurile variazã între 30 ºi 150 de lei

ºi, datoritã faptului cã sunt mai ac-
cesibili, sunt mai cãutaþi. „În Dolj
nu existã nici o pãdure de brad,
deci nu avem un fond de brad pe
care sã îl valorificãm. Toþi pomii
de Crãciun care sunt acum pe pia-
þã sunt aduºi din þãri precum Da-
nemarca, Germania, Polonia, Olan-
da, Austria ºi Italia. În ceea ce pri-
veºte, brazii din România, au fost
valorificaþi ºi anul acesta, dar într-
o proporþie mai micã decât anul
trecut”, ne-a declarat Silviu Nuþã,
directorul Direcþiei Silvice Dolj.
Romsilva a scos pe piaþã, anul aces-
ta, un numãr de 33.383 de brazi
pentru Crãciun, o cantitate de douã
ori mai micã decât anul trecut
(66.715 brazi).

Se vând
pânã în Ajunul Crãciunului
O altã explicaþie a preþurilor bra-

zilor ar putea fi ºi cheltuielilor pe

care trebuie sã le acopere cu spa-
þiile de comercializare. Reprezen-
tanþii SC Pieþe susþin însã cã ta-
xele de închiriere a locului în pia-
þã este la aceeaºi valoare ca ºi în
anii trecuþi, prin urmare nu este
factor de creºtere a preþului la
brazi. „Pânã acum au fost soli-
citãri pentru locuri de comercia-
lizare în Piaþa Centralã ºi în Pia-
þa Valea Roºie, în total 10 co-
mercianþi. Suntem dispuºi sã mai
oferim ºi alte spaþii, în funcþie
de cerere. În ceea ce priveºte
taxele pe care le percepem aces-
tora nu au mai crescut, fiind
aceleaºi de anul trecut”, a decla-
rat Adrian Dinu, purtãtorul de
cuvânt al administraþiei pieþelor.
Fiecare comerciant plãteºte 12 lei
pe metru pãtrat pe zi ºi închiria-
zã un spaþiu de 10 metri pãtraþi
pânã pe data de 24 decembrie,
când este Ajunul Crãciunului.
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Poliþiºtii craioveni ºi procuro-
rii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj au fost anunþaþi sâm-
bãtã dimineaþa, în jurul orei 6.00,
cã în locuinþa familiei Gigea, de
pe strada „Privighetorii”, din car-
tierul craiovean Brazda lui Novac,

Un craiovean de 36 de ani a fost
arestat preventiv pe 30 de zile pentru
comiterea infracþiunii de omor, în
baza mandatului emis duminicã, pe

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

numele sãu, de magistraþii Tribuna-
lului Dolj. Tânãrul a ajuns dupã gra-
tii pentru cã ºi-a înjunghiat tatãl cu
mai multe lovituri de cuþit.

s-a petrecut o tragedie. O echipã
complexã de cercetare formatã
din poliþiºti de investigaþii crimi-
nale ºi un procuror criminalist a
ajuns la faþa locului, din cercetã-
rile efectuate oamenii legii stabi-
lind cã Bogdan Gigea, de 36 de

ani, din Craiova, înarmat cu un
cuþit, a intrat în camera în care
dormea tatã sãu, Lucian Gigea,
de 69 de ani, ºi l-a înjunghiat de
mai multe ori în zona toracicã,
victima decedând ca urmare a
leziunilor suferite.

Potrivit anchetatorilor, din cele
povestite de vecini ºi de rude, în
ultimele douã sãptãmâni autorul
începuse sã manifeste semnele unei
depresii accentuate, sã aibã pier-
deri de memorie ºi sã nu-ºi mai
recunoascã membrii familiei, însã
nu se aflã înregistrat în evidenþele
medicale ca suferind de afecþiuni
psihice. El a fost reþinut pe 24 de
ore în cursul zilei de sâmbãtã, a
fost audiat la Parchetul de pe lân-
gã Tribunalul Dolj ºi apoi introdus
în arest, iar duminicã, 20 decem-
brie a.c. a fost prezentat instanþei
cu propunere de arestare preven-
tivã, propunere admisã de magis-

traþii Tribunalului Dolj:
„Admite propunerea de arestare

preventivã a Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj. Dispune
arestarea preventivã a inculpatu-
lui GIGEA BOGDAN LUCIAN,
pe o duratã de 30 zile, începând
cu data de 20.12.2015, pânã la
data de 18.01.2016 inclusiv. Dis-
pune emiterea, deîndatã, a man-
datului de arestare preventivã

pentru inculpatul Gigea Bogdan
Lucian. Cheltuielile judiciare rã-
mân în sarcina statului. Cu drept
de contestaþie în termen de 48 ore
de la pronunþare. Pronunþatã în
ºedinþa din Camera de Consiliu
din 20.12.2015”. Anchetatorii au
precizat cã inculpatul urmeazã sã
fie supus unei expertize medico-
legale neuro-psihiatrice pentru a se
stabili dacã a avut discernãmânt.

Reamintim cã, în baza unor in-
formaþii pe care le aveau, poliþiºtii
din cadrul Brigãzii de Combatere a
Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova, sub coordonarea unui pro-
curor din cadrul DIICOT – Servi-
ciul Teritorial Craiova au organizat,
la începutul lunii martie 2012, o
acþiune pentru prinderea unor per-
soane suspectate cã s-ar ocupa cu
fraude informatice ºi falsificare de
carduri.

Oamenii legii au oprit astfel în
trafic, în Craiova, un autoturism în
care se aflau trei persoane, respec-
tiv Simona Napu, de 31 de ani, Ni-
cuºor Stoian, de 33 de ani, ºi Cos-
tel Truþã, de 25 de ani, toþi din Cra-
iova. În urma controlului efectuat
asupra celor trei, dar ºi în bagajele
lor, oamenii legii au gãsit ascunse
echipamente de skimming, mai
exact o gurã de bancomat folositã
pentru copierea datelor de pe car-
duri valide, cabluri pentru descãr-
carea datelor, memory-stik-uri,
douã laptop-uri ºi aproximativ 1.500
USD. Cei trei erau cu genþile în
maºinã pentru cã aveau bilete de
avion rezervate pentru data de 7
martie a.c., pe ruta Budapesta –
Mexico City. N-au mai ajuns la
Budapesta sã ia avionul, ci la sediul
DIICOT – Serviciul Teritorial Cra-
iova unde au fost audiaþi, procuro-
rul de caz dispunând reþinerea lor
pentru 24 de ore.

Trei craioveni arestaþi preventiv în
martie 2012 pentru deþinere de echipa-
mente de skimming, dupã ce au fost prinºi
cu aparatura asupra lor, au fost condam-
naþi, ieri, de judecãtorii Tribunalului
Dolj, la câte 2 ani ºi 8 luni închisoare cu
suspendare ºi 90 de zile de muncã în fo-
losul Primãriei Craiova. Sentinþa nu este

definitivã, putând fi atacatã cu apel la
Curtea de Apel Craiova. La momentul
reþinerii lor anchetatorii spuneau cã, cel
mai probabil, aceºtia intenþionau sã ajun-
gã în Mexic, pentru a monta aparatura
gãsitã asupra lor la bancomate din capi-
tala acestui stat, întrucât aveau ºi bilete
de avion pe ruta Budapesta – Mexico City.

Au fost efectuate, ulterior, per-
cheziþii la locuinþele celor trei, fiind
ridicate unitãþi centrale de calcula-
tor ºi mai multe înscrisuri, iar pe 7
martie 2012 au fost prezentaþi Tri-
bunalului Dolj cu propunere de
arestare preventivã. Magistraþii in-
stanþei le-au emis celor trei manda-
te de arestare preventivã pentru 29
de zile, în sarcina lor fiind reþinutã
comiterea infracþiunilor de consti-
tuire a unui grup infracþional orga-
nizat, deþinere de echipamente în
scopul falsificãrii instrumentelor de
platã electronicã ºi punere la dispo-

ziþie de programe informatice în
scopul comiterii de infracþiuni in-
formatice. Au stat dupã gratii doar
câteva luni, iar cercetãrile au durat
destul de mult, fiind trimiºi în jude-
catã abia pe 3 noiembrie 2014, datã
la care dosarul s-a înregistrat pe ro-
lul Tribunalului Dolj. Pe 14 ianuarie
2015 dosarul a ieºit din procedura
camerei preliminare, instanþa dispu-
nând începerea judecãrii procesu-
lui pentru sãvârºirea infracþiunilor
de constituire a unui grup infracþi-
onal organizat, deþinere fãrã drept
a unui dispozitiv în scopul sãvârºi-

rii unei infracþiuni ºi deþinere de echi-
pamente în vederea falsificãrii in-
strumentelor de plata electronicã.

Trimiºi în judecatã
dupã doi ani

Dupã un an de proces, ieri, ma-
gistraþii Tribunalului Dolj au pro-
nunþat sentinþa în dosar. Inculpaþii
au fost gãsiþi vinovaþi de toate cele
trei infracþiuni reþinute în sarcina lor
ºi au fost condamnaþi la câte 2 ani

ºi 8 luni închisoare cu suspendare
pe durata unui termen de încercare
de 3 ani. În plus, fiecare dintre cei
trei craioveni trebuie sã execute 90
de zile de muncã în folosul primã-
riei Craiova: „inculpatul urmând sã
execute pedeapsa de 2 ani ºi 8 luni
închisoare. Dispune suspendarea
executãrii pedepsei sub supraveghe-
re pe durata termenului de încerca-
re de 3 ani. Obligã inculpatul ca
pe durata termenului de încercare
sã se supunã urmãtoarelor mãsuri
de supraveghere: sã se prezinte la
datele fixate la Serviciul de Pro-
baþiune Dolj; sã primeascã vizitele
consilierului de probaþiune desem-
nat cu supravegherea sa; sã anun-
þe, în prealabil, orice schimbare de
domiciliu, reºedinþã sau locuinþã ºi
orice deplasare ce depãºeºte 5 zile,
sã comunice schimbarea locului de
muncã; sã comunice informaþii ºi
documente de naturã a permite con-
trolul mijloacelor sale de existen-
þa; sã presteze o muncã neremune-
ratã în folosul comunitãþii pe o
perioada de 90 zile la Primãria
mun. Craiova”, dupã cum se aratã
în sentinþã. În plus, fiecare dintre
inculpaþi trebuie sã achite câte
2.000 lei cheltuieli judiciare cãtre
stat. Hotãrârea nu este definitivã,
putând fi atacatã cu apel la Curtea
de Apel Craiova.
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În 22 decembrie 1989 craiove-
nii au ieºit din casã pentru a parti-
cipa la o revoltã popularã, poten-
þatã de salariaþii întreprinderii de
avioane, întreprinderii de utilaj greu,
IML, 7 noiembrie, IMMR, Oltcit,
cu steaguri tricolore ºi lozinci anti-
Ceauºescu, este o realitate de ne-
tãgãduit, care poate fi probatã.
Actuala Piaþã “Mihai Viteazul” de-
venise arhiplinã, din mijlocul mul-
þimii înãlþându-se scandãri dezin-
hibate “Jos dictatorul”, “Jos tota-
litarismul”, “Armata e cu noi”.
Evenimentele de la Timiºoara, dar
ºi cele de la baricada “Interconti-
nental” din Capitalã, reverberau
deja. Cã în stradã mulþimea de pro-
testanþi a devenit încet-încet una
de revoluþionari e o altã discuþie
neterminatã, fiindcã a existat ºi
dezbinare ºi divagare ºi diversiune
ºi defazare. A vorbit doar puþine
minute, de fapt a încercat sã vor-
beascã, ex-liderul comunist de la
Dolj, universitarul Ioan Traian ªte-
fãnescu, întrerupt fiind de mulþi-
me, cu brutalitate, deºi nu reco-

MIRCEA CANÞÃR
mandase decât abþinerea de la dis-
trugeri ºi provocarea de pagube
materiale. Bine primit la balconul
Palatului Administrativ a fost în
schimb actorul Tudor Gheorghe.
Nici o revoluþie nu se construieºte
pe rigoare juridicã. S-a intrat, dupã
negocieri premergãtoare, în sediul
Comitetului judeþean de partid, ºi
odatã cu retragerea din dispoziti-
ve a efectivelor de militari ºi a ca-
relor de luptã, totul coincizând cu
decolarea elicopterului cu Nicolae
ºi Elena Ceauºescu de pe acoperi-
ºul sediul CC din Capitalã, revolu-
þia românã avea deja învingãtor.
Unicul post naþional de televiziu-
ne, cu Mircea Dinescu (pulover
negru de lânã cu dungi subþiri ºi
negre, nebãrbierit ºi transpirat), în
studio, îndemnat sã facã un apel
la populaþie, va deveni un “centru
de comandã”. Nici azi nu se mai
ºtie al cui. Cã la Craiova particula-
ritãþile distincte ale revoluþiei au fost
ocultate premeditat, inclusiv de cei
care au încercat sã o reconstituie
riguros, doar surprinde. Oricum,

ideea deplasãrii de trenuri speciale
cu muncitori, purtând uniforme de
la gãrzi patriotice, operaþiune or-
donatã de Nicolae Ceauºescu ºi
coordonatã de Ion Dincã membru
al CPEx, a schimbat toatã starea
de spirit a municipiului Craiova.
Tiparul protestelor va corespunde
în mare celor de la Timiºoara ºi
distinctivã va fi determinarea – nu
de anvergura –, atitudinea forþelor
de ordine – miliþie, forþe de secu-
ritate ºi armatã. Rãmâne evident
faptul cã situaþia de la Timiºoara
nu fusese cunoscutã în detaliile ei,
pânã la deplasarea muncitorilor
craioveni înarmaþi cu “bâte” pen-
tru a pune ordine pe malurile Be-
gãi. La ora 14.00, revoluþia învin-
sese la Craiova. Pe cine? Întreba-
rea rãmâne valabilã. Ca ºi în fe-
bruarie 1949, manifestanþii intrau
de-a valma în Palatul Administra-
tiv, unii animaþi de ciordealã, alþii
de... acapararea puterii. Înmâna-
rea de arme unor “voluntari”, în
condiþiile absenþei oricãrei amenin-
þãri reale, armata exprimându-ºi

ataºamentul la idealul revoluþiei,
dupã ce fãcuse ceea ce se ºtie la
Timiºoara (Armata a III-a cu se-
diul la Craiova), a condus la victi-
me nevinovate, Craiova primind
titlul de oraº martir. Sigur cã în
toate revoluþiile a existat ºi multã
fanfaronadã, exagerare, pãlãvrã-
gealã, ca sã nu mai vorbim de haos.
Restaurantele ºi bodegile din Cra-
iova vor fi luate cu asalt zile de-a
rândul. Peste nu multã vreme, pe
fondul unei crize de autoritate, Ar-
mata va institui vremelnic poliþia
militarã pentru a se putea face faþã
evenimentelor de dezordine socia-
lã, tot mai frecvente. În absenþa
unor lideri valizi, a unor dizidenþi
cunoscuþi, a unor marcante per-
sonalitãþi, din rândul elitei intelec-
tuale, capabile sã insufle încrede-
re, deºi câþiva actori ai Teatrului
Naþional, cu timiditate au încercat
exprimarea unor puncte de vede-
re, ne-am trezit pentru multã vre-
me cu indivizi îndoielnici, cocoþaþi
temporar pe niºte funcþii efemere,
fãrã a li se nega curajul de a se

Craiova în decembrie ’89:Craiova în decembrie ’89:Craiova în decembrie ’89:Craiova în decembrie ’89:Craiova în decembrie ’89:
A fost chiar o revoluþieA fost chiar o revoluþieA fost chiar o revoluþieA fost chiar o revoluþieA fost chiar o revoluþie

juca de-a revoluþionarii. ªi paginile
cotidianului nostru din acea perioa-
dã ilustreazã acest lucru. Primul
Consiliu Judeþean al Frontului Sal-
vãrii Naþionale, încropit cu dificul-
tate, sub preºedinþia universitaru-
lui Marin Nisipeanu, a încercat
conturarea unei agende cu proble-
me imperative legate de aprovizio-
narea magazinelor craiovene cu
produse agroalimentare, buna dis-
tribuire a agentului termic ºi a apei
potabile. Nu toþi care au ieºit în
stradã, în 22 decembrie ‘89, erau
animaþi de democraþie, nu toþi
erau... anti-comuniºti, cum aveau
sã devinã ulterior mulþi dintre ei,
când s-a dovedit cã era la fel de
rentabil ca ºi pe vremea când chiar
erau comuniºti. Cu puþine excep-
þii, actorii principali ai evenimente-
lor din decembrie 1989, la Craio-
va, au fost, rând pe rând, fie acu-
zaþi, fie suspectaþi de fals sau fã-
þãrnicie. Istoria spune cã, în prezi-
ua execuþiei sale, Danton ar fi spus:
“În revoluþii, puterea le rãmâ-
ne în final celor mai ticãloºi”.

La sfârºitul sãptãmânii trecute,
reprezentanþii filialei doljene a
Academiei de ªtiinþe Medicale
(ASM) s-au întrunit pentru a ana-
liza activitatea pe anul 2015. ªedin-
þa fost prezidatã de prof. univ. dr.
Tudorel Ciurea, preºedintele ASM
– filiala Dolj, care a subliniat re-
zultatele pozitive obþinute în decur-
sul acestui an. Doi dintre membrii
Academiei de ªtiinþe Medicale au
obþinut premii importante pentru
lucrãrile pe care le-au conceput.
În urmã cu câteva zile, prof. dr.
Corneliu Sabetay a primit Premiul
„Iuliu Haþieganu” din partea Acade-
miei Române, la secþiunea ªtiinþe

Premii importante pentru membrii doljeni
ai Academiei de ªtiinþe Medicale, în 2015

Medicale pentru lucrarea pe care
a coordonat-o: „Tratat de Chirur-
gie”, vol. III – „Chirurgie Pedia-
tricã” (ediþia a II-a). Tot în acest
an, lucrarea prof. univ. dr. Gheor-
ghe Drãgoi, de la Universitatea de
Medicinã ºi Farmacie din Craiova
– „Anatomic Markers for Human
Neuronal System, Synopsis and
Atlas” – a primit premiul “ªtefan
Milcu” din partea Academiei de
ªtiinþe Medicale a României. Foarte
importante au fost însã ºi mani-
festãrile ºtiinþifice organizate sub
egida ASM, la Craiova, unele din-
tre ele cu caracter internaþional.
Printre acestea se numãrã Congre-

sul de Psihiatrie, desfãºurat sub
coordonarea prof. dr. Tudor
Udriºtoiu.

Tot în cadrul ºedinþei de bilanþ
a Academiei de ªtiinþe Medicale –
filiala Dolj s-a discutat ºi despre
manifestãrile ºtiinþifice, naþionale ºi
internaþionale, care vor avea loc,
anul viitor, la Craiova,  pentru di-
verse specialitãþi medicale.

Cei nouã membri ai filialei dol-
jene ASM sunt prof. dr. Tudorel
Ciurea,  prof. dr. Gheorghe Drã-
goi, prof. dr. Marian Bistriceanu,
prof. dr. Corneliu Sabetay, prof.
dr. Nicolae Cernea, prof. dr. Ion
Rogoveanu, prof. dr. Adrian Sãf-

toiu,  prof. dr. Dragoº Marinescu
ºi prof. dr. Tudor Udriºtoiu. Cra-
iova este una din cele ºase filiale
ale Academiei de ªtiinþe Medicale,

alãturi de Bucureºti, Cluj-Napoca,
Iaºi, Timi’oara ºi Constanþa.

RADU ILICEANU
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Duminicã, 20 decembrie a.c., în jurul orei 9.45,
jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Ju-
deþean Dolj aflaþi în timpul executãrii unei misiuni spe-
cifice în comuna Leu, au depistat, în târgul de sãptã-
mânã, un tânãr ce deþinea ºi oferea spre comercializa-

re mai multe articole pirotehnice inter-
zise.  Jandarmii l-au legitimat, stabilind
cã este vorba despre V. M., de 21 ani,
din comuna Malu Mare, care avea asu-
pra sa o cutie cu 50 de petarde, 25 de
pocnitori ºi alte 8 cutii a câte 60 de
pocnitori, toate din categoria F2. Per-
soanei în cauzã i-au fost întocmite ac-
tele premergãtoare de constatare sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de orice
operaþiuni cu articole pirotehnice efec-
tuate fãrã drept, faptã prevãzutã ºi
sancþionatã de Legea nr. 126 din 1995
privind regimul materiilor explozive.-
 „Amintim pe aceastã cale cetãþenilor
cã, în conformitate cu prevederile Le-

gii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive,
orice operaþiuni cu articole pirotehnice efectuate fãrã
drept constituie infracþiune ºi se pedepseºte conform
prevederilor legale”, au precizat reprezentanþii IJJ Dolj.

CARMEN ZUICAN
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în centrul Craioveiîn centrul Craioveiîn centrul Craioveiîn centrul Craioveiîn centrul Craiovei

Craiovenii sunt aºteptaþi
astãzi sã comemoreze Revoluþia
Românã. Autoritãþile locale
organizeazã, ca în fiecare an, un
ceremonial militar-religios
pentru a marca 26 de ani de la
evenimentele din decembrie
1989. Festivitãþile au loc în
Piaþa „A.I. Cuza” (în faþa
Primãriei Craiova), de la ora
11.30, ºi vor începe cu intona-
rea Imnului Naþional al României. Dupã oficierea unei slujbe
religioase în memoria tuturor celor care au cãzut seceraþi de
gloanþe, se vor depune coroane de flori la troiþa eroilor martiri
ai Revoluþiei. Autoritãþile locale ºi judeþene vor susþine alocuþi-
uni în care vor aminti importanþa acestui moment. În încheie-
rea ceremonialului, Garda de Onoare va defila ºi va prezenta
onorul militar.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Judeþul Dolj se poate spune cã
beneficiazã, în aceastã perioadã,
de o vreme prielnicã pentru a fo-
losi la maximum potenþialul tere-
nurilor agricole. Astfel, din datele
centralizate la Direcþia pentru
Agriculturã Dolj, totalul suprafe-
þelor însãmânþate cu culturi de
toamnã este de 236.133 de ha. Din
aceastã suprafaþã, grâul comun

Vremea deosebitã de frumoasã din
ultimele sãptãmâni – lipsitã, ce-i drept,
de precipitaþii, ce erau mai mult decât
necesare – dã ºansa fermierilor dol-
jeni sã are ºi sã semene suprafeþe cât
mai mari. Astfel, din datele centrali-
zate la Direcþia pentru Agriculturã a

judeþului Dolj se preconizeazã cã, din
totalul de teren arabil al judeþului, doar
aproximativ 26.000 ha vor rãmâne ne-
cultivate. Peste 200.000 ha sunt, deja,
arate în vederea însãmânþãrilor de pri-
mãvarã ºi mai mult de 230.000 ha sunt
însãmânþate cu culturile de toamnã.

acoperã 175.811 ha, secara boa-
be alte 1.979 ha, iar cu triticale
sunt semãnate 5.113 ha. Sunt veºti
bune, într-un judeþ eminamente
agricol, cu aproape jumãtate din
populaþie locuind în mediul rural.
Cu alte cuvinte, dacã agricultoru-
lui doljean îi merge bine în anul
care stã sã vinã, pãi bine ne va fi
tuturor! Printre atâtea scandaluri,

mai mult sau mai puþin dãtãtoare
de învãþãminte, printre titluri de
primã paginã în care corupþii ºi
corupþia îºi revendicã ºi primesc
importanþa cuvenitã sau conveni-
tã, lumea ruralã merge pe mai de-
parte în firescul sãu, cu ciclurile
sale temporale, pline de multã
muncã ºi sudoare.

Depãºiri la rapiþa boabe
pentru ulei

Dacã în toamna anului 2013 s-
a însãmânþat rapiþã pe 8.260 ha,
acum nu doar cã cele 17.000 ha
programate pentru cultivare au
fost realizate, ba chiar s-a ajuns
la o suprafaþã de 19.647 ha, pe
care s-a semãnat rapiþa. Reamin-
tim cã, cea mai bunã perioadã
când s-a cultivat aceastã plantã
ºi cu cea mai mare cantitate ob-
þinutã a fost anul agricol 2009-
2010. Atunci, nu mai puþin de
28.872 ha au fost cultivate cu
rapiþã. Cultura de rapiþã, mai ales
la marile exploataþii agricole din
sudul Doljului este cea care adu-
ce beneficii mari. Ea a fost pro-

movatã în þara noastrã ca o plan-
tã energeticã, din care se obþine
biocombustibil. De aceea, fermie-
rii din sudul Doljului au expor-
tat-o imediat în Occident. Avan-
tajele cultivãrii rapiþei se extind
ºi asupra crescãtorilor de albine.
Aceºtia pot, de pe acum, sã-ºi
întocmeascã traseul de ieºire în
pastoral pentru anul viitor.

Pariul pe cultura de orzul boabe
câºtigã tot mai mult teren

Pânã în prezent, cei care au
mizat pe rentabilitatea cultivãrii de
orz boabe au avut câºtig de cau-
zã. Aºa se face cã, ºi pentru anul
agricol 2015-2016, fermierii dol-
jeni au semãnat 24.185 ha. O su-
prafaþã din ce în ce mai mare,
dacã avem în vedere statisticile
anilor precedenþi. De pildã, în anul
agricol 2009-2010 erau cultivate
cu orz boabe 9.103 ha, anul ur-
mãtor s-a coborât la 8.150 ha, iar
din anul agricol 2011-2012 s-a
fãcut saltul la 10.056 ha, urcând
imediat, în 2012-2013, la 15.578
ha. Creºterea suprafeþelor culti-

vate cu orz boabe nu s-a oprit
aici, pentru cã, în anul agricol
2013-2014 s-au cultivat 20.006
ha.

Lucernã,
doar pe 3.000 de hectare

În contextul unei cereri tot mai
crescute pe pieþele externe la ex-
portul de oi ºi, chiar, lucernã, Dol-
jul bifeazã pentru anul agricol 2015-
2016 doar 3.195 ha cultivate cu
aceastã plantã. De menþionat cã,
la categoria trifoi, Doljul nu are
cultivat niciun hectar. Producþii
mari de lucernã se realizeazã, pe
soluri profunde, cu o bunã drena-
re ºi bine aprovizionate cu elemente
nutritive ºi apã. Sub aspect termic,
lucerna preferã zonele cu ierni în
care temperatura minimã a aerului
nu coboarã sub – 25 grade C.
Zona cea mai favorabilã este cea
a cernoziomurilor situate în Câm-
pia Dunãrii, unde temperatura me-
die anualã este de 10 -11,5 grade C,
iar precipitaþiile medii anuale sunt
de 500-600 mm.

VALENTIN CEAUªESCU

Raportul include ºi rezultatele
negocierilor cu toate statele mem-
bre cu privire la acordurile de par-
teneriat ºi la programe, precum
ºi provocãrile-cheie pentru fieca-
re þarã.  „Existã un potenþial
enorm de combinare a fondurilor
ESI ºi a Fondului european pen-
tru investiþii strategice (FEIS) al
Planului de investiþii, însã este
posibil ca autoritãþile locale ºi re-
gionale sã nu fie conºtiente de
acest lucru. Din acest motiv,
doamna comisar Creþu ºi cu mine
vom publica în curând orientãri
referitoare la complementaritatea
fondurilor, pentru a ne asigura cã
statele membre valorificã la ma-
ximum aceste noi posibilitãþi...”,
a subliniat Jyrki Katainen, vice-
preºedintele responsabil pentru lo-
curi de muncã, creºtere, investiþii
ºi competitivitate.

121 de miliarde de euro
în cercetare ºi inovare

De exemplu, în perioada 2014-
2020, fondurile vor investi 121 de
miliarde euro în cercetare ºi ino-
vare, în TIC ºi în sprijin acordat
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de infrastructurã sau de servicii TICde infrastructurã sau de servicii TICde infrastructurã sau de servicii TICde infrastructurã sau de servicii TICde infrastructurã sau de servicii TIC

Comisia Europeanã a adoptat o Comunicare privind contribuþia fondurilor
structurale ºi de investiþii europene (fondurile ESI) la strategia de creºtere a

UE, Planul de investiþii ºi prioritãþile Comisiei pentru urmãtorul deceniu.
întreprinderilor mici din întreaga
Europã. Douã milioane de socie-
tãþi vor fi sprijinite direct din fon-
duri, scopul urmãrit fiind de a le
creºte competitivitatea ºi capaci-
tatea de cercetare ºi inovare.
Aproape 15 milioane de gospodã-
rii vor avea acces la banda largã
de mare vitezã graþie Fondului
european de dezvoltare regionalã,
iar aproape 20 de milioane de per-
soane din zonele rurale vor dis-
pune de infrastructurã sau de ser-
vicii TIC noi sau ameliorate cu
sprijinul Fondului european agri-
col pentru dezvoltare ruralã. 

 „Este nevoie tot mai multã de
fonduri ESI, având în vedere cã
investiþiile naþionale ºi regionale
sunt în scãdere. „Vizând sectoa-
rele cele mai promiþãtoare, îmbu-
nãtãþind coeziunea ºi convergen-
þa în UE ºi ajutând regiunile ºi
oraºele sã valorifice talentul ºi
ideile propriilor locuitori, spriji-
nul consistent primit din aceste
fonduri ajutã Europa sã revinã la
o prosperitate persistentã. Acum,
statele membre au posibilitatea de
a gestiona ºi a investi eficient fon-

durile, astfel încât sã poatã atin-
ge obiectivele detaliate în comu-
nicare”, a subliniat Corina Cre-
þu, comisar european pentru Po-
litica Regionalã. 

Dupã ce au fãcut obiectul unei
reforme în perioada 2014-2020,
fondurile ESI pun un accent clar
pe patru sectoare-cheie care gene-
reazã creºtere economicã: cerce-
tarea ºi inovarea, tehnologiile digi-
tale, sprijinul acordat economiei cu
emisii scãzute de dioxid de carbon
ºi întreprinderilor mici. Orientate
cãtre performanþã ºi în acord cu
recomandãrile din cadrul semestru-
lui european ºi cu cele specifice
fiecãrei þãri, investiþiile din fondu-
rile ESI vor crea condiþiile propice
pentru ca proiectele de calitate sã
dea roade, întreprinderile sã
prospere ºi viaþa de zi cu zi a oa-
menilor sã fie mai bunã, toate aces-
tea ducând la un nou început pen-
tru Europa. 

500 de programe finanþate
din fondurile ESI

În perioada 2014-2020, în ora-
ºele ºi regiunile Europei se vor

investi 454 de miliarde EUR din
bugetul UE – sau 637 de miliarde
EUR dacã se ia în calcul ºi cofi-
nanþarea naþionalã – prin interme-
diul a mai mult de 500 de pro-
grame finanþate din fondurile ESI.
Fondurile ESI sunt o componen-
tã importantã a investiþiilor publi-
ce din UE; se preconizeazã cã,
în perioada 2014-2016, fonduri-
le ESI vor reprezenta aproxima-
tiv 14 % din investiþiile publice
totale, în medie, ºi cã vor ajunge
la 70 % în unele state membre.-
 Astfel cum prevede articolul 16
din Regulamentul privind dispo-
ziþiile comune, aceastã comuni-
care prezintã principalele rezul-
tate ale negocierilor dintre state-

le membre, partenerii acestora,
inclusiv actorii regionali ºi locali,
ºi Comisie cu privire la acorduri-
le de parteneriat ºi la programe.
Ea cuprinde o trecere în revistã
a aspectelor-cheie pentru fiecare
stat membru în anexa II, în timp
ce anexa I se axeazã pe progra-
mele de cooperare interregiona-
lã.  În scopul de a asigura o trans-
parenþã maximã pentru public,
Comisia lanseazã astãzi o nouã -
platformã de date deschise pen-
tru fondurile ESI, pentru a indi-
ca progresele înregistrate în im-
plementarea programelor finanþa-
te din fondurile ESI. 

MARGA BULUGEAN

Jyrki Katainen
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GEORGE POPESCU

De 26 de ani, în imediata veci-
nãtate a sãrbãtorii Crãciunului, ne
întoarcem, la fel de aliniaþi între
patetism ºi buimãcealã, între spe-
ranþã ºi dezamãgire, la evenimen-
tele din acel sfârºit de decembrie
din 1989: de o parte, adepþii ne-
cenzuraþi ai unei Revoluþii istori-
ce, de cealaltã, partizanii nemân-
tuiþi ai unei lovituri de palat. O
dilemã, ca atâtea altele ale istoriei
noastre milenare, din care nu pu-
tem – ori nu dorim – sã ieºim.

Cum adevãrul, cu capul spart,
cum ne învaþã o înþeleaptã zisã
popularã, nu se prezintã, hege-
liamente vorbind, în… stare
purã, este mai mult decât o evi-
denþã cã ambele tabere îºi au în-
dreptãþirea lor. O ieºire din aceas-
tã stare dilematicã în care pes-
cuitul în ape tulburi e deja un alt
„sport naþional” nu se prea aratã

Revoluþiile între utopii ºi distopiiRevoluþiile între utopii ºi distopiiRevoluþiile între utopii ºi distopiiRevoluþiile între utopii ºi distopiiRevoluþiile între utopii ºi distopii
la un orizont, iar delimitarea
aceasta s-a instituþionalizat la ni-
velul unei veritabile embleme a
societãþii în integralitatea ei nu mai
puþin pernicioasã. Poziþionarea de
o parte ori de cealaltã e un risc
sigur de atacuri ºi de suspectãri
reciproce, înscrise cu egalã ob-
stinaþie într-un discurs acuzator
nu o datã cu iz penal.

M-am întrebat, de-a lungul
acestor ultimi ani, cu nu puþine
ezitãri, dacã nu cumva motivul
acestei disparitãþi, care atinge de-
seori chiar nivelul unei dramati-
ce dispute naþionale, nu ºi-ar gãsi
rezolvarea în perspectiva unei
evaluãri mai lucide a conceptului
însuºi de revoluþie. Fiindcã, is-
toric vorbind, dincolo de adevã-
rul cã toate revoluþiile sfârºesc
prin „a-ºi ucide proprii fii”, po-
trivit unei aserþiuni nu mai puþin

„populare”, ele se înscriu într-un
raport, prin natura sa contradic-
toriu, anume cel dintre utopie ºi
distopie.

ªi cum ambele sunt intim
structurate în natura umanã – în
aceeaºi proastã dialecticã dintre
bine ºi rãu - , soluþia unei sus-
ceptibilitãþi mai pronunþate, dacã
nu cumva obligatorii, s-ar dovedi
infinit mai eficientã.

Nutri tã  de speranþa unei
schimbãri radicale, o revoluþie e
prin natura ei utopicã, iar uto-
piile, toate ºi prin definiþie, in-
clud în substanþa lor o mare dozã
din structura unui vis. Însã cum
orice revoluþie þinteºte o rãstur-
nare, una programatic radicalã,
e nu poate evita, în limitele ace-
leiaºi dialectici a istoriei, altceva
decât spectrul unei distopii. Iar
distopia, prin definiþie ºi statut,

scoasã din matca medicinii unde
s-a ºi ivit conceptual, e mai de-
grabã o anormalitate, prin dis-
funcþionarea unui organ ori, în
speþa noastrã, a întregului orga-
nism, de data asta, social.

De aici, nevoia unor reflecþii
sustrase unor confruntãri ºi dis-
pute a cãror înverºunare, în to-
nul unor patetice puncte de ve-
dere cu pretenþii axiomatice, nu
doar cã nu e fructuoasã, dar ali-
menteazã din plin ºi gratuit o sta-
re de bulversare anihilantã a unui
curs firesc al societãþii pânã la
riscul radicalizãrilor ce deschid,
ciclic, prin reaprinderea spec-
trului utopic, urgenþa unei noi
revoluþii. Ce altceva sunt cicli-
cele populãri ale Strãzii, cãrora
câte un incident, strãin cauzali-
tãþilor structurale, dar bune pre-
texte de manipulãri, precum tra-

gedia de la Colectiv, dacã nu niº-
te eºantioane ale nevoii  de
schimbare ca repetiþii, ingenue
ori nu, ale unui act cu impact
voit revoluþionar?

La 26 de ani de la evenimen-
tele din acel decembrie alintat de
o vreme solar îmbietoare pre-
cum cea de acum, departe de a
fi depãºit antagonismele ce au
alimentat fenomenul catalogat,
egal, ca revoluþie ºi loviturã de
palat, n-am depãºit determinis-
mul schismatic. Dimpotrivã, am
rãmas parcã anesteziaþi de ace-
laºi chin al confruntãrii în mala-
xorul, profund distopic, în care
ne afiºãm zgomotos poziþiile an-
tagonice ºi în a cãrei  magmã
vulcanicã speranþele de atunci se
sting mai repejor decât visele co-
piilor în aºteptarea Moºului din
tradiþia creºtinã.

În urmã cu o sãptãmânã, la
Colegiul Tehnic Energetic  s-a
desfãºurat concursul naþional
de creaþie ºi interpretare în
limba francezã ,,Noël dans le
monde francophone’” Aflat la
a patra ediþie, concursul ce se
adreseazã elevilor din învãþã-
mântul primar ºi gimnazial s-a
bucurat de participarea a
numeroºi reprezentanþi din 20
judeþe: 240 de lucrãri
înscrise la secþiunea
creaþie plasticã, 170
de creaþii literare.

Reprezentanþi
din 20
de judeþe
ºi sute de lucrãri

În plus, au evoluat
pe scenã 10 trupe de
teatru ºi  19 grupuri
corale. «Copii, adoles-
cenþi îndrãgostiþi de
suavul grai al lui
Moliere ºi-au manifes-

Timp de douã zile, sãptãmâna trecutã, s-a desfãºurat
la Colegiul Tehnic Energetic, respectiv, la Biblioteca

Francezã Omnia, concursul naþional «Noel dans le
monde francophone», ediþia a IV-a. Competiþia a fost
organizatã de Colegiul Naþional ,,Fraþii Buzeºti”, ISJ

Dolj, Asociaþia Româna a Profesorilor de Limba
Francezã (ARPF), filiala Dolj,  Biblioteca Francezã
Omnia în parteneriat cu Universitatea din Craiova

tat creativitatea în cele 4
secþiuni ale concursului:
sketch, cântece dedicate
Crãciunului, sãrbãtorit în
þãrile francofone, creaþie
literarã (text narativ ºi poe-
zie), creaþie plasticã. Bibliote-
ca Francezã Omnia, gazda
concursului  pentru primele
trei ediþii devenise neîncãpã-
toare pentru participanþii la

concurs, secþiunile sketch ºi
interpretare vocalã. Prin
urmare, anul acesta, sala de
spectacole a Colegiului Tehnic
Energetic, îmbrãcatã în haine
de sãrbãtoare a fost cea care
i-a întâmpinat pe cei peste
200 de pãrinþi ºi copii veniþi
sã adreseze un mesaj în limba
francezã lui Moº Crãciun», a
subliniat prof. dr. Dorina
Popi, preºedintele ARPF,
filiala Dolj.

Mesagerii francofoniei au
cântat, au dansat, au vorbit cu
iarna, cu spiriduºii, au depãnat

amintiri, au organizat concur-
suri televizate ºi toate acestea
pentru  a se face auziþi de cel
care ne rãsfaþã la sfârºitul
fiecãrui an. Juriul format din
profesori din învãþãmântul
preuniversitar ºi universitari de
la Facultatea de Litere a
Universitãþii din Craiova (lector
de limba francezã în cadrul
Lectoratului  Francez, Claire
Gobaille ºi lect. univ. dr.
Ionescu Alice ) a rãsplãtit cele
mai bune creaþii cu premii,
menþiuni ºi premii speciale
acordate de ARPF, filiala Dolj.

„Echipa de organi-
zare este pregãtitã
sã accepte o nouã
provocare”

Vernisajul expoziþiei de creaþii
plastice a avut loc la Biblioteca
Francezã Omnia, in data de 15
decembrie. 47 de picturi,
desene ºi colaje au fost aprecia-
te cu premii ºi menþiuni.
Rezultatele concursului au fost
afiºate pe blogul ARPF Dolj, la
adresa https://arpfdolj.wor-
dpress.com/. Premierea con-
cursului va avea loc  în februa-

rie 2016, diplomele vor  fi
însoþite de cadouri, CD-uri ,
în limba francezã, oferite de
ARPF, filiala DOLJ. «Partici-
parea numeroasã la acest
concurs a demonstrat încã o
datã pasiunea cu care
profesorii de limba  francezã
deschid drumurile tinerilor
învãþãcei spre cunoaºterea
universului francofon.
Echipa de organizare este
pregãtitã sã accepte o nouã
provocare: ediþia a V-a în
anul 2016», a conchis
preºedintele asociaþiei.

MARGA BULUGEAN

Concursul Naþional „Noel dans le monde francophone”, ediþia a IV-aConcursul Naþional „Noel dans le monde francophone”, ediþia a IV-aConcursul Naþional „Noel dans le monde francophone”, ediþia a IV-aConcursul Naþional „Noel dans le monde francophone”, ediþia a IV-aConcursul Naþional „Noel dans le monde francophone”, ediþia a IV-aConcursul Naþional „Noel dans le monde francophone”, ediþia a IV-aConcursul Naþional „Noel dans le monde francophone”, ediþia a IV-aConcursul Naþional „Noel dans le monde francophone”, ediþia a IV-aConcursul Naþional „Noel dans le monde francophone”, ediþia a IV-a
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„Vrem sã se înþeleagã
cã elevii ne sunt
parteneri”

În 1990 lua fiinþã Uniunea Sindicate-
lor Libere din Învãþãmânt Dolj (USLI),
care, în acelaºi an, se va integra struc-
turilor Federaþiei Sindicatelor Libere din
Învãþãmânt (FSLI).Preºedinte al USLI ºi
vicepreºedinte, la nivel naþional, al
FSLI,prof. Constantin Rada,a fãcut

cunoscute, în cadrul unei conferinþe de
presã, rezultatele obþinute în 2015. „Am
schimbat, în cursul unui singur an ca-
lendaristic, trei miniºtri, ceea ce nu este
un lucru foarte bun, deoarece s-a ob-
servat o stagnare în reformã. Am avut
un acord cu Guvernul privind creºterile
salariale ale cadrelor didactice, iar, în de-
cembrie 2015, aceastã suplimentare este
cu peste 26%, comparativ cu februarie
2015. Este foarte important ca opinia
publicã sã cunoascã toate datele reale:
practic, prin creºterile salariale s-a ajuns
la nivelul dinainte de reducerea din 2010.
Este foarte adevãrat cã toate cadrele di-
dactice ºi-au primit, dupã Hotãrârile in-
stanþelor de judecatã,drepturile salaria-
le, în aceastã lunã fiind achitate cele afe-
rente anului 2016, fiind foarte aproape
de a achita ºi cele din 2017, în 2016,
deoarece judeþul Dolj s-a miºcat foarte
repede”, a precizat Constantin Rada.
Acesta a mai spus cã sunt foarte multe
lucruri de pus într-o ordine fireascã ºi
legalã: „Am depus, la Parlamentul Ro-
mâniei, o iniþiativã legislativã, ca perso-
nalul didactic sã aibã statut de autoritate
publicã. Am vãzut foarte multe cazuri în
care profesori sau învãþãtori au fost

Problemele învãþãmântului românesc sunt vechi ºi se întind în
vreme, iar ieºirea la un liman aducãtor de bunãstare  se aflã,

deocamdatã, departe. Nimeni nu ºtie nimic, oricare om cu com-
petenþe în domeniu nu poate da detalii structurate pe „educa-

þie”, fiecare face ceea ce crede de cuviinþã. Legislaþia se schim-
bã de pe o zi pe alta, dar mai rãmâne o speranþã: lupta, chiar

dacã termenul pare desuet, a sindicatelor. Ieri, cele mai puterni-
ce structuri din învãþãmânt, vorbim de cele care reprezintã

drepturile angajaþilor din sistem, ºi-au prezentat bilanþul anual,
separat, ºi, chiar dacã au fost divergenþe, concluzia a fost una

singurã: învãþãmântul românesc se aflã la limita subzistenþei ºi
este nevoie de un efort conjugat pentru ieºirea la luminã.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

agresaþi de elevi sau pãrinþi ai acestora.
Ori, dacã obþinem legiferarea pe care o
solicitãm, aceste lucruri pot fi tratate cu
maximã exigenþã. Sigur, sunt ºi cazuri în
care cadrele didactice au abuzat de func-
þia lor, fapte care nu sunt acceptate. Vrem
sã se înþeleagã cã elevii ne sunt parteneri.
De asemenea, mai doresc sã mai spun
câteva lucruri. Am obþinut deocamdatã
reducerea numãrului de comisii din ºcoli,
din care sã facã parte cadrele didactice,

însã nu este nimic stipulat, discuþiile con-
tinuând. O altã problemã este cea legatã
de banii acordaþi pentru formarea profe-
sionalã. S-a acordat, în urmã cu un an, o
sumã de 700 de lei, plãtitã din fonduri eu-
ropene, dar care nici acum nu a fost re-
cuperatã de minister. Oricum, profesorii
nu va trebui sã plãteascã ei acei bani, de-
oarece nu li s-a cerut vreun document jus-
tificativ. În altã ordine de idei, cã tot se
poartã, vom demara discuþii pentru insti-
tuirea unor pensii speciale pentru cei care
au statut de cadru didactic. Dar aº dori
sã mai precizez câteva lucruri. Nu am
abandonat ideea de a fi viraþi banii de la
buget, destinaþi învãþãmântului, direct în
contul ºcolilor, chiar trecând prin Inspec-
toratele ªcolare Judeþene, pentru a nu mai
fi posibile situaþii în care, în urma unor
certuri între primari ºi Consiliile locale,
sã fie amânate sau sistate plãþile. Chiar
am discutat cu principalele forþe politice
parlamentare ºi aºteptãm o reglementare
în acest sens”.

Clasa politicã
nu este menajatã

Pe aceleaºi coordonate s-a axat ºi prof.
Constantin Lungulescu, preºedintele

Sindicatului Învãþãmântului Preuniversi-
tar Dolj „Spiru Haret”, dar cu mai multe
„nuanþe” politice. „Bilanþul acestui an, vor-
besc de cel calendaristic, nu de cel ºco-
lar, are ºi plusuri ºi minusuri. Am avut
semnate acorduri de creºteri salariale, dar
aveam aºteptãri mai mari. În decembrie
2016, putem vorbi despre o creºtere cu
26%. S-a tot discutat despre Legea sala-
rizãrii unice, dar, cel puþin pânã acum,
nu a intrat în dezbaterea Parlamentului.
În varã ne-am bucurat cu toþii de acele
vouchere de vacanþã, dar a venit, în de-
cembrie, la fel ca în fiecare an, câte o
Ordonanþã de Urgenþã, care ne-a tãiat
drepturile. Mergem înainte ºi pe pensio-
narea anticipatã a cadrelor didactice, sun-
tem în discuþii, astfel încât cei care do-
resc sã iasã la pensie mai devreme sã aibã
toate drepturile. Dacã vorbim despre ac-
tul legislativ care anuleazã drepturile de
vacanþã, putem sã vedem ºi lucruri bune,
astfel cã toþi urmaºii cadrelor didactice
decedate pot primi cele cinci salarii pre-
vãzute în legislaþia specificã. În ceea ce
priveºte banii pentru formare profesio-
nalã, aºteptãm ca Uniunea Europeanã sã
fie de acord cu strategia noastrã. Dar,

nu pot sã nu vorbesc ºi despre actul de
guvernare. Pânã în urmã cu ceva timp,
eram ca parte de dialog. Acum suntem
daþi, pe undeva, la o parte, iar atât Gu-
vernul, cât ºi Preºedinþia, cautã sã dis-
cute cu ONG-uri. Domnul preºedinte Io-
hannis se aratã foarte reticent, þinând
cont cã soþia sa a pierdut acele drepturi
salariale obþinute de ceilalþi în instanþã.
Aceasta s-a adresat tardiv instanþelor de
judecatã. Eu, personal, am mare pãrere
de rãu, deoarece sunt peste 19.000 de
cadre didactice care nu ºi-au primit toa-
te drepturile, chiar ºi pe diferite perioa-
de. Sunt rezervat în ceea ce priveºte
actuala guvernare. Actualul ministru are
un CV bogat, dar nu are experienþã în
mediul preuniversitar. Eu sunt ºi într-o
Comisie care vrea sã punã la punct stra-
tegia preuniversitarã , în ceea ce priveº-
te programul-cadru de învãþare. Se vor-
beºte de mai multe modele, în ultimul
timp cel finlandez fiind preponderent, dar
nimeni nu þine cont, cel puþin pânã acum,
de specificul local. Oricum, chiar dacã
am rezerve faþã de mediul politic, sper
sã obþinem rezultate notabile, atât pentru
elevi, cât ºi pentru profesori”.
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Partidul Popular al preºedintelui
Guvernului spaniol Mariano Rajoy
s-a clasat pe primul loc în urma ale-
gerilor legislative de duminicã, dar
a pierdut majoritatea absolutã, în fa-
voarea partidelor de stânga care,
împreunã, ar putea guverna, potri-
vit rezultatelor definitive. În cadrul
stângii, partidul antiausteritate Po-
demos intrã în Congresul Deputa-
þilor, camera inferioarã a Cortes Ge-
nerales (Parlamentul spaniol). El se
claseazã pe poziþia a treia, dupã Par-
tidul Socialist Muncitorsc Spaniol
(PSOE), devansând clar alt nou-ve-
nit, partidul Ciudadanos (centru).
Potrivit rezultatelor definitive, comu-
nicate luni dimineaþa de Ministerul de Interne,
Partidul Popular (PP, dreapta) obþine 123 de
mandate, PSOE 90, Podemos ºi partenerii sãi
69, iar Ciudadanos 40. Majoritatea absolutã în-
seamnã 176 de mandate. Adresându-se susþinã-
torilor sãi, Mariano Rajoy a anunþat cã va încer-
ca sã formeze un guvern ºi cã este necesarã con-
tinuarea reformelor economice. El nu a ascuns
faptul cã zilele urmãtoare vor fi dificile ºi cã este
necesarã formarea unor alianþe. Rezultatul ale-
gerilor aratã cã sistemul politic bipartizan, în vi-
goare de la sfârºitul dictaturii franchiste - în urmã
cu aproximativ 40 de ani -, ºi-a trãit traiul, a de-
clarat liderul Podemos, noul partid de stânga an-
tiausteritate. “Aceastã zi este o istoricã pentru
Spania (...). Începem o nouã erã politicã în þara
noastrã”, a declarat secretarul geneal al Pode-

Peste 90 de persoane date
dispãrute, dupã alunecarea
de teren din sudul Chinei

Cel puþin 91 de persoane
erau date dispãrute ieri, la o zi
dupã o alunecare de teren care
a îngropat aproximativ 30 de
clãdiri în noroi, în oraºul
Shenzhen, din sudul Chinei.
Incidentul s-a produs dupã ce
o grãmadã de pãmânt ºi
deºeuri de materiale de
construcþii s-a prãbuºit, a
precizat Ministerul Resurselor
Naturale. Potrivit unui
locuitor citat de ziarul local
Beijing, grãmada de pãmânt
ºi deºeuri, acumulatã dupã
lucrãrile de construcþii din
ultimii doi ani, era înaltã de
100 de metri. “Am vãzut cinci
sau ºase clãdiri îngropate.
Unele dintre ele erau cãmine
pentru muncitori. Cred cã au
fost prinse sub dãrâmãturi
câteva sute de persoane”, a
declarat un locuitor. O con-
ductã de gaze din zonã a
explodat în urma alunecãrii
de teren, a informat operato-
rul PetroChina. Potrivit presei
oficiale, 59 de bãrbaþi ºi 32 de
femei erau dispãruþi ieri, dupã
ce “valurile uriaºe” de noroi
au demolat o zonã de 60.000
de metri pãtraþi, inclusiv un
parc industrial. Cel puþin 33
de clãdiri au fost îngropate
sau distruse, inclusiv 14
fabrici, douã clãdiri de bi-
rouri, o cantinã, trei cãmine ºi
13 clãdiri mai mici, a declarat
ieri dimineaþã, într-o confe-
rinþã de presã, viceprimarul
oraºului Shenzhen, Liu
Qingsheng. Semne de viaþã au
fost detectate printre dãrâmã-
turi în cel puþin trei locuri.
ªapte persoane au fost salvate,
dar eforturile celor aproape
1.500 de salvatori au fost
îngreunate de ploaie ºi noroi,
a afirmat un oficial din Biroul
pentru situaþii de urgenþã din
Shenzhen.

Rusia a trimis ºase elicoptere
de asalt în Armenia,
în apropierea frontierei
cu Turcia

Rusia a consolidat prezenþa
militarã într-o bazã din
Armenia, în apropierea
frontierei cu Turcia, trimi-
þând elicoptere de asalt,
anunþã Ministerul rus al
Apãrãrii. “ªase elicoptere
moderne de tip Mi-24P ºi Mi-
8MT au fost trimise în regiu-
nea militarã Krasnodar, la baza
armeanã Erebuni”, a transmis
instituþia. Elicopterele vor
participa la misiuni în primul
trimestru al anului 2016. Baza
militarã rusã Erebuni se aflã
la periferia oraºului armean
Erevan, la circa 20 de kilo-
metri de frontiera Armeniei cu
Turcia. Relaþiile dintre Rusia
ºi Turcia s-au deteriorat grav
dupã ce armata turcã a
doborât un bombardier rus, pe
24 noiembrie, la frontiera
siriano-turcã. Moscova a
avertizat cã incidentul va avea
consecinþe grave asupra
relaþiilor bilaterale.

Un atacator sinucigaº care circula cu o mo-
tocicletã a lovit o patrulã comunã americano-
afganã, ieri, în apropierea bazei aeriene Bagram,
din Afganistan, omorând cinci soldaþi ºi rãnind
alþi ºase, a anunþat guvernatorul districtului Ba-
gram, Abdul Shukur Qudusi. Purtãtorul de cu-
vânt al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a reven-
dicat atacul printr-un mesaj postat pe Twitter,
precizând cã 19 soldaþi americani au fost uciºi
ºi alþi câþiva rãniþi. Misiunea NATO de la Kabul

Premierul elen Alexis Tsipras nu
vrea ca FMI sã participe la al trei-
lea program de salvare a Greciei,
în valoare de 86 de miliarde de euro,
preferând ca responsabilitatea su-
pravegherii adoptãrii reformelor
economice sã revinã integral zonei
euro. Tsipras a afirmat într-un in-
terviu acordat publicaþiei “Financial
Times” cã a fost “nedumerit de ati-
tudinea neconstructivã a Fondului
în problemele fiscale ºi financiare”
ºi a indicat cã FMI ar trebui sã de-
cidã la începutul anului viitor sã nu
participe la al treilea program de
susþinere, convenit în varã de Gre-
cia cu zona euro. “Credem cã dupã
ºase ani de administrare a unei cri-
ze extraordinare, Europa are capa-
citatea instituþionalã de a trata cu
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mos Pablo Iglesias, în faþa susþinãtorilor forma-
þiunii. “Spania nu va mai fi niciodatã aceeaºi”, a
adãugat tânãrul lider. Intrarea spectaculoasã a
Podemos în Camera inferioarã a Parlamentului,
a basculat echilibrul de forþe cãtre stânga. Cinci
partide de stânga - PSOE, Podemos, foºtii co-
muniºti din cadrul Izquierda Unida ºi alte douã
formaþiuni regionale - obþin împreunã 175 din
cele 350 de mandate de deputaþi, cu un mandat
mai puþin decât majoritatea absolutã, potrivit re-
zultatelor parþiale publicate duminicã seara. “Si-
tuaþia este extrem de complicatã. Nu vãd o ie-
ºire evidentã”, a declarat Ignacio Jurado, un
profesor de ºtiinþe politice la Universitatea din
York. “PP va fi primul care va încerca sã for-
meze o coaliþie, dar blocul de stânga are mai
multe ºanse, deoarece însumeazã mai multe

mandate”, a adãugat el. “Aceste
rezultate confirmã cã Spania a in-
trat într-o zonã de fragmentare po-
liticã”, afirmã Antonio Barroso, un
analist de la Teneo Intelligence. “În-
trebarea-cheie este sã dacã se va
forma o coaliþie de partide împotri-
va lui Rajoy”, a subliniat el. Un gu-
vern minoritar PP este posibil - din
punct de vedere tehnic, dar impro-
babil - din cauza forþei votului stân-
gii. Acelaºi lucru este valabil ºi pen-
tru o mare coaliþie între PP ºi socia-
liºti, pe care ambele partide au ex-
clus-o ferm în campania electoralã.
Constituþia spaniolã nu stabileºte un
termen în vederea formãrii unui nou

guvern. Potrivit unor observatori, negocierile ar
putea sã dureze mai multe sãptãmâni sau sã con-
ducã la convocarea unor noi alegeri. “Ceea ce
mã îngrijoreazã cel mai mult este sã aflu cum va
arãta viitorul Guvern ºi cum va guverna”, a de-
clarat un student, Carlos Fernandez, în vârstã
de 29 de ani, un susþinãtor PP. “PP nu poate face
Guvern împreunã cu Ciudadanos, dar nimeni
altcineva nu poate forma o majoritate. O mare
coaliþie între PP ºi opoziþia socialistã pare cea
mai bunã opþiune, dar mã îndoiesc cã acest lu-
cru se va întâmpla”, a adãugat el. “Spania a vo-
tat cu stânga. Spania vrea schimbarea, dar re-
zultatele aratã cã PP este prima forþã politicã”, a
declarat liderul PSOE, Pedro Sanchez. “Prima
forþã politicã trebuie sã încerce sã formeze un
guvern”, a adãugat el.

Cinci soldaþi au fost uciºi în urma unui atac sinucigaº în Afganistan
a confirmat cã a avut loc un atac cu un dispo-
zitiv exploziv improvizat montat pe un vehicul,
în apropierea bazei aeriene Bagram, ºi a preci-
zat cã a fost demaratã o investigaþie. Coman-
dantul poliþiei din provincia Parwan a precizat
cã trei poliþiºti afgani au fost rãniþi în atac. El a
adãugat cã nu este autorizat sã ofere detalii de-
spre victimele din rândul trupelor strãine. Ba-
gram, situatã la 40 de kilometri nord de capitala
afganã Kabul, este una dintre principalele baze

pentru cei 9.800 de militari americani care au
rãmas în Afganistan dupã ce trupele internaþio-
nale ºi-au încheiat operaþiunile de luptã anul tre-
cut. Atacul a avut loc la aproximativ o sãptã-
mânã dupã atentatele sinucigaºe care au vizat
baza aerianã de la Kandahar, din sudul Afganis-
tanului, ºi o clãdire de oaspeþi a ambasadei Spa-
niei la Kabul, subliniind abilitatea talibanilor de a
ataca þinte importante care au legãturã cu Gu-
vernul susþinut de SUA.

Alexis Tsipras nu vrea implicarea FMI
în al treilea program de salvare a Greciei

succes problemele din interiorul
sãu”, a spus premierul elen. Afir-
maþia lui Tsipras ar putea nemul-
þumi guvernul german, care a in-
sistat întotdeauna ca ºi FMI sã fie
implicat. Autoritãþile de la Berlin
apreciazã experienþa FMI la fel de
mult cum pune la îndoialã fermita-
tea Comisiei Europene, noteazã
“Financial Times”. Tsipras riscã
totodatã sã nemulþumeascã FMI,
care este un susþinãtor puternic al
restructurãrii datoriei publice a Gre-
ciei, în timp ce Germania ºi alte þãri
din zona euro se opun cu tãrie re-
ducerii acestora, chiar dacã premie-
rul elen a apreciat sprijinul Fondu-
lui în aceastã privinþã. Tsipras a
spus cã guvernul sãu vrea sã aplice
mãsurile prevãzute în programul de

susþinere, obiectivul fiind recâºtiga-
rea suveranitãþii ºi renunþarea la
monitorizarea din partea troicii cre-
ditorilor, formatã din Comisia Eu-
ropeanã, Banca Centralã Europea-
nã ºi FMI. “Cu cât vom scãpa mai
repede de programul de salvare cu
atât va fi mai bine pentru þarã. Dacã
Grecia va finaliza prima evaluare din
ianuarie, vom acoperi peste 70% din
mãsurile fiscale ºi financiare din
acord”, a spus Tsipras. Premierul
ºi-a exprimat încrederea cã Grecia
va ridica ultimele mãsuri de control
al capitalului pânã în luna martie ºi
va putea reveni la finanþarea de pe
pieþele internaþionale înainte de sfâr-
ºitul anului 2016. Guvernul condus
de partidul Syriza a încheiat în iulie
un al treilea program de susþinere
financiarã cu creditorii þãrii, pentru
a evita prãbuºirea sectorului ban-
car ºi ieºirea din zona euro. “Sun-
tem de cinci ani într-un program
de salvare. Este greu pentru o þarã
din UE sã îºi piardã suveranitatea o
perioadã atât de lungã. Pentru a o
recâºtiga ºi a scãpa de controlul troi-
cii, trebuie sã implementãm acor-
dul. Este greu, dar mai bine decât
oricare altã soluþie”, a arãtat Tsipras.
Succesul recapitalizãrii celor mai
mari bãnci din Grecia, cu participa-
rea investitorilor privaþi, a mãrit spe-

ranþele cã economia elenã va reveni
la creºtere în a doua jumãtate a anu-
lui 2016. Parlamentul de la Atena a
aprobat bugetul pe 2016 ºi douã legi
pentru reforma fiscalã ºi reforma
structuralã, progrese apreciate de
creditori. Tsipras a recunoscut cã
un al treilea pachet de mãsuri, care
trebuie aprobat în ianuarie, include
un pas dificil, reforma pensiilor. Au-
toritãþile din Grecia se opun solicitã-
rii FMI de reducere a pensiilor, ar-
gumentând cã obiectivul anului vii-
tor pentru reducerea deficitului fon-
dului de pensii poate fi îndeplinit prin
restricþionarea pensionãrilor antici-
pate ºi gãsirea unor reduceri alter-
native ale cheltuielilor. Oficialii FMI
sunt sceptici ºi în privinþa estimãri-
lor elene de suplimentare a venituri-
lor bugetare în 2016 ºi sunt îngrijo-
raþi cã obiectivul unei creºteri eco-
nomice zero în 2015 ar putea fi prea
optimist. FMI a suspendat credita-
rea Greciei din cauza îngrijorãrii le-
gate de sustenabilitatea datoriei pu-
blice uriaºe, care ar urma sã depã-
ºeascã 190% din PIB în 2016. Ma-
joritatea statelor din zona euro res-
ping reducerea valorii nominale a
datoriilor Greciei, astfel cã trebuie
gãsite alte soluþii, cum ar fi garanta-
rea unui nivel scãzut al dobânzilor ºi
prelungirea termenelor de platã.
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Era numit „copilul teribil al to-
belor ºi al rock-ului românesc” pe
când cânta cu „Roºu ºi Negru” –
era prin ’67-’68, iar Ovidiu Lipan
n-avea nici 15 ani. A continuat sã
cânte în aceastã formulã pânã la
jumãtatea anilor ‘70, dar ºi în alte
formaþii de acompaniament ale vre-
mii. În 1975, când postul de bate-
rist de la „Phoenix” – cea mai po-
pularã trupã a momentului atunci
– a rãmas liber, a fost primul con-
tactat. De atunci a apãrut aproape
în toate show-urile ºi pe toate dis-
curile formaþiei. A fugit din þarã la-

Ovidiu Lipan Þãndãricã: „De foarte mulþi ani nu am mai cântat la Craiova…”
Dupã ani buni în care nu a urcat pe vreo scenã

din Craiova, muzicianul Ovidiu Lipan Þãndãricã
a fãcut spectacol, asearã, la Casa de Culturã a
Studenþilor, alãturi artiºtii Rona Hartner, Stelu
Enache, Grupul Balcano, Costicã Panþîru ºi Fan-
fara 10 Prãjini. «Am amintiri foarte frumoase de

aici, din perioada „Roºu ºi Negru”, iar dupã aceea
„Phoenix”, adicã din anii ‘70. Dupã 1990 am ajuns
mai rar la Craiova ºi cu atât mai mult mi-am do-
rit sã prezentãm acum un eveniment special pu-
blicului craiovean», a declarat Ovidiu Lipan Þãn-
dãricã, în cadrul unei conferinþe de presã.

olaltã cu ceilalþi conduºi de Nicu
Covaci, în vara lui 1977, în Ger-
mania, ºi a continuat sã cânte ºi
acolo. A rãmas pânã astãzi unul
dintre cei mai cunoscuþi percuþio-
niºti români, iar concertele lui um-
plu mereu sãlile.

„În spectacolele noastre
e o petrecere colectivã”

Mai puþin la Craiova, unde Ovi-
diu Lipan Þãndãricã nici nu îºi
mai aminteºte de când nu a urcat
pe o scenã… „De foarte mulþi ani
nu am fost aici. Nu ºtiu de ce…

A existat o neconcordanþã în idei.
Noi am fost dispuºi sã venim de
foarte mult timp. Eu sunt în Ro-
mânia din 2000 încoace ºi tot in-
sist. Am diferite evenimente în
toatã þara, nu ºtiu cum s-a fãcut
cã nu am ajuns cu un spectacol
ºi la Craiova”, a declarat acesta.
Despre noul proiect muzical, alã-
turi de Rona Hartner ºi de ceilalþi
artiºti, spune cã este unul spe-
cial, cu o muzicã de suflet. „Am
încercat sã realizãm un turneu cu
o muzicã având la bazã multicul-
turalitatea, pentru cã acum, mai
mult ca oricând, când marea
poartã a globalizãrii este deschi-
sã, avem nevoie de datini obi-
ceiuri, de identitate româneascã.
Încercãm prin nuanþe sã facem
asta, printr-o muzicã de suflet,
în care sã ne regãsim”, a mai spus
muzicianul. „În spectacolele
noastre e o petrecere colectivã.
Încercãm sã transmitem cât mai
mult starea noastrã de bine”, a
adãugat acesta.

Rona Hartner revine
dupã prezenþa
în Festivalul „Maria Tãnase”

Într-un concert alãturi de Ovi-
diu Lipan Þãndãricã debuta pe sce-
nã, în 2004, Stelu Enache, iar co-
laborarea muzicalã a celor doi con-
tinuã ºi astãzi, în acest proiect
muzical în stil balcanic. „E o mu-
zicã pe care eu am moºtenit-o prin
viu grai de la pãrinþii mei, de la pe-
trecerile noastre, ale aromânilor.
Reuºesc sã fac cunoscutã aceastã
muzicã, una care mie îmi place
foarte mult, ºi în faþa publicului
craiovean într-o formã foarte fru-
moasã”, a menþionat acesta.

Cinci ani mai târziu, Ovidiu Li-
pan Þãndãricã o întâlnea pe artista
Rona Hartner, cei doi cântând pen-
tru prima datã la Paris Jazz Festi-
val. La Craiova, Rona Hartner a
mai fost invitatã în 2013, când a
susþinut un recital în Gala Laurea-
þilor celei de-a XXII-a ediþii a Fes-
tivalului „Maria Tãnase”. „Eu, de

ani de zile, la Paris, cânt în româ-
nã. ªi am fãcut o carierã cu 14 al-
bume în care majoritatea pieselor
sunt româneºti, multe compuse de
mine. Fiindcã atunci când am ajuns
acolo mi-am dat seama cã dacã nu
îmi afirm identitatea, o pierd”, a
afirmat Rona Hartner, care, asea-
rã, a cântat publicului craiovean nu
numai în românã, ci ºi în romani
ºi în francezã.

***
Concertul a cuprins de piese

originale ale lui Ovidiu Lipan Þãn-
dãricã (Tango Toledo, Balerina,
Ave Maria, Margareta) ºi melodii
armeneºti compuse în coproduc-
þie (Natalis, Trandafirlu, Bachiþa)
pânã la muzici tradiþionale româ-
neºti foarte cunoscute ºi îndrãgite
(Sârba lui Jenicã, Hora Moldove-
neascã, Sârba de la Cozmeºti, Cio-
cârlia). Dorinþa artiºtilor este ca,
în 2016, sã îºi promoveze noul
proiect muzical în cadrul unui am-
plu turneu naþional, dar ºi în faþa
publicului din diaspora.

„Cartea Anului” poartã
semnãtura scriitorilor
Cornel Mihai Ungureanu, Viorel
Mirea ºi Cristian Liviu Burada

Unul dintre cele trei Premii „Car-
tea Anului” a revenit scriitorului
Cornel Mihai Ungureanu, pen-
tru volumul „Soþii, prietene, aman-
te”, publicat la Editura „AIUS” din
Craiova. „Pentru mine este oarecum
surprinzãtor sã primesc un premiu
pentru o carte apãrutã la începutul
lui 2014. ªi pentru o carte de teatru
– o Cenuºãreasã a literaturii pentru
mulþi, un gen ingrat, considerat
oarecum minor”, a declarat autorul.
„Teatrul apare nu numai rar, dar în
Oltenia scriitoriceascã actualã avem
ºi puþini dramaturgi. Dintre ei, Cor-
nel Mihai Ungureanu este cel mai
talentat. Aceastã carte este remar-
cabilã prin valoarea ei esteticã, ce se
susþine pe douã articulaþii: strãluci-

S-au acordat premiile filialei craiovene a UniuniiS-au acordat premiile filialei craiovene a UniuniiS-au acordat premiile filialei craiovene a UniuniiS-au acordat premiile filialei craiovene a UniuniiS-au acordat premiile filialei craiovene a Uniunii
Scriitorilor din RomâniaScriitorilor din RomâniaScriitorilor din RomâniaScriitorilor din RomâniaScriitorilor din România

Zi festivã, ieri, pentru Uniunea Scriitorilor din
România (USR) – Filiala Craiova, care a premiat
cele mai valoroase producþii literare ale membri-
lor sãi, apãrute în decursul anului precedent. Dis-
tincþiile – ºase la numãr – au fost decise, prin vot
secret, de un juriu prezidat de conf. univ. dr. Ga-
briel Coºoveanu ºi avându-i în componenþã pe pro-
fesorii ºi scriitorii Marian Barbu, Ioan Lascu, Con-
stantin M. Popa ºi Ion Floricel. S-au acordat un

Premiu „Opera Omnia” ºi alte douã pentru în-
treaga activitate, iar sub genericul „Cartea Anu-
lui” au fost aºezate încã trei contribuþii merituoa-
se. „Aceastã galã s-a desfãºurat neîntrerupt, cu o
continuitate care a sfidat criza ºi tot felul de sinco-
pe, iar noi vrem sã pãstrãm tradiþia”, a subliniat
Gabriel Coºoveanu, totodatã preºedintele filialei.
Invitaþii s-au bucurat ºi de un scurt recital al unui
grup bãrbãtesc de colindãtori.

rea replicii ºi forþa interioarã a dra-
mei”, a apreciat ªtefan Vlãduþescu.

Premiul „Cartea Anului” a reve-
nit ºi scriitorului Viorel Mirea,
pentru „Luntrea goliciunilor”
(Ed. „Tracus Arte”, Bucureºti),
despre colegul sãu severinean Ilea-
na Roman afirmând cã „este un
poet extraordinar, chiar de la de-
but formidabil!”. ªi volumul „Fel
de învãþãturi” (Ed. „Spirit Româ-
nesc”, Craiova) al scriitorului Cris-
tian Liviu Burada a fost declarat
de Filiala Craiova a USR „Cartea
Anului”. „Când a ales acest titlu,
pare cã s-a hazardat. (…) Aceste
învãþãturi sunt, de fapt, niºte ex-
plorãri ale sinelui, ajutate de o es-
cortã culturalã pe care scriitorul o
strecoarã în poeziile sale. Uneori
aceste poeme foarte clar structu-
rate ºi cu miez liric remarcabil au
un aer de dialog cu niºte învãþã-
cei. Se vede limpede cã autorul

apãrã niºte valori care unor tineri
de azi le pot pãrea revolute”, a
subliniat Gabriel Coºoveanu, refe-
rindu-se la cartea premiatã.

Ileana Roman
a primit Premiul „Opera Omnia”

Cea mai premiatã scriitoare a
Severinului, Ileana Roman, este
cea la care a ajuns, în acest an,
Premiul „Opera Omnia” al USR
– Filiala Craiova. Bucuroasã de re-
cunoaºterea virtuþilor scriitoriceºti
ºi însoþitã de aceeaºi jovialitate, au-
toarea a povestit despre începutu-
rile sale literare, care s-au contu-
rat încã din vremea ºcolii gimna-
ziale. I-a apreciat meritele ºi prof.
Ioan Lascu: «Are o bogatã activi-
tate literarã, de peste 45 de ani,
acompaniatã de un spirit activ ne-
obosit, o strãdanie permanentã de
a promova evenimentul în dome-
niul artei ºi al culturii scrise. Eu

am numit-o „emblema” literarã ºi
culturalã a municipiului Drobeta-
Turnu Severin, alþii o considerã
„un punct de referinþã pentru cul-
tura severineanã ºi nu numai”».

În cadrul festivitãþii de ieri, alte
douã premii au fost acordate pentru
întreaga activitate. Unul a revenit
scriitorului Tudor Nedelcea – proas-
pãt laureat ºi al unei importante dis-
tincþii conferite de Academia Româ-
nã, celãlalt i-a fost acordat lui Toma
Grigorie. Ceremonia s-a încheiat în
aplauzele publicului ºi cu remarca
preºedintelui Filialei Craiova a USR
cã „toþi laureaþii de azi sunt oameni
în plinã energie creatoare”.

***
Premiile pentru cele mai bune

cãrþi publicate în decursul anului
2014 ºi pentru cei mai reprezenta-
tivi creatori, membri ai organiza-
þiei locale a Uniunii Scriitorilor din
România, au fost susþinute finan-
ciar prin sponsorizãri. „Aceastã
reuniune care celebreazã niºte va-
lori culturale ºi, în speþã, literare,
nu ar fi fost posibilã fãrã un anu-
mit aport al unor persoane care,
nefiind membre ale breslei noas-
tre, înþeleg ceea ce facem, înþe-
leg sã respecte eforturile noastre
ºi, de la o anumitã portanþã finan-
ciarã ºi ideaticã pe care o au, ne
sprijinã. E al doilea an consecutiv
când ne putem desfãºura aceastã
galã cu sprijinul lor”, a precizat
Gabriel Coºoveanu.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!Anunþul tãu!
ANUNÞ privind informa-

rea ºi consultarea publicului
în conformitate cu ordinul nr.
2701/30dec.2010 al MDRT
asupra propunerilor prelimi-
nare din “ELABORARE P.U.Z
pentru CONSTRUIRE IMOBIL
S+P+3E cu destinaþia de
SERVICII (SPAÞIU COMER-
CIAL ªI RESTAURANT), am-
plasament: strada Amaradia,
nr. 90, beneficiar VLADESCU
GABRIELA, proiectant S.C.
Giurgiulescu Proiect S.R.L..
Publicul este rugat sã trans-
mitã observaþii asupra docu-
mentaþiei expuse/disponibile
la sediul Primãriei Municipiu-
lui Craiova - Serviciul Urba-
nism: str. A.I.Cuza, nr. 7, sau
pe pagina de internet a Pri-
mãriei Craiova www.primaria-
craiova.ro - în perioada
22.12.2015-29.12.2015, între
orele 8.00-16.00. Publicul este
invitat sã participe la comen-
tarea propunerilor supuse
procesului de avizare ºi ela-
borarea propunerii finale,
care include toate observa-
þiile 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 pe-
rioadei de consultare a publi-
cului, la sediul propriu.

COMUNA ªIMNICU DE
SUS REPREZENTATÃ DE
PRIMAR FULGA JANA
anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre
APM Dolj- nu este necesa-
rã efectuarea evaluãrii im-
pactului asupra mediului
ºi nu este necesarã efec-
tuarea evaluãrii adecvate –
în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asu-
pra mediului ºi de evalua-
re adecvatã pentru proiec-
tul ”EXTINDERE REÞEA
ELECTRICÃ ALBEªTI- RE-
MIA”, propus a fi amplasat
în ªimnicu de Sus, sat Du-
doviceºti, T 142, P1930- lot
9, T 142, p69/1, titular CO-
MUNA ªIMNICU DE SUS
REPREZENTATÃ DE PRI-
MAR FULGA JANA. Pro-
iectul deciziei de încadra-
re  ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr.1, în
zilele de L-V, între orele 9-
14, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet
www.apmdj.anpm.ro. Pu-
blicul interesat poate îna-
inta comentarii/ observaþii
la proiectul deciziei de în-
cadrare pânã la data de
26.12.2015.

Cabinetul  Individual  de
Insolvenþã  Durlã  Sorin  Da-
niel, cu sediul în Craiova, str.
Basarabia, nr.10,  bl.F3,  sc.1,
ap.8,  în  calitate  de lichidator
al S.C. Ogaret Tour S.R.L. în
faliment, face public urmãto-
rul anunþ: În  conformitate  cu
aprobarea  primitã  în aduna-
rea creditorilor, au fost vân-
dute prin negociere directã
cantina ºi terenul deþinut de
debitoare în comuna Brã-
deºti, jud. Dolj. Suma  pentru
care s-a  negociat  vânzarea
este  de  135.000 lei (echiva-
lentul a 30.000 euro), pasul de
supraofertare fiind de minim
5.000 euro. Avansul este de
10%, plãtibil în 24 de ore de la
înregistrarea ofertei de pre-
luare. Persoanele  interesate
de supraofertare, pentru ob-
þinerea detaliilor privind con-
diþiile ºi depunerea ofertelor,
se pot adresa lichidatorului ju-
diciar, la adresa menþionatã
sau telefon 0740912640.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.
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Acum, în prag de Sfântã Sãrbãtoare a
Naºterii Domnului, când se cern fulgii

de nea, cu puritate ºi speranþã, le doresc
locuitorilor comunei Orodel sã-ºi îmbra-
ce sufletele cu bucurii ºi  încredere, sã
primeascã Sfintele Sãrbãtori de Iarnã

cu inimile încãrcate de bunãtate, iertare
ºi nãdejde!Mulþi ani fericiþi ºi împliniþi!

Primar Vâlcomeanu Jane

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, Inginer Popa Nicolae.
Vã doresc sã întâmpinaþi Sãrbãtori-
le de Iarnã cu multe bucurii ºi împliniri,
sã vã bucuraþi de magia Sãrbãtorilor
alãturi de cei dragi! “La Mulþi Ani!”

Minunatul
spirit al Sãrbãto-
rilor de Crãciun

sã-i însoþeascã
mereu pe toþi locuitorii
oraºului Filiaºi, 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 Nicolae Stãncioi.

CRÃCIUN FERICIT!

Primarul Comunei Maglavit, Ion Dinu,
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!”

Primarul comunei
Poiana Mare, Marin Vintilã,
în preajma Sãrbãtorii Crãciu-
nului este alãturi de toþi
locuitorii cu un gând curat ºi
cu cele mai calde urãri de
sãnãtate, belºug ºi prospe-
riate. Le doresc sã se bucure
de Sfintele Sãrbãtori alãturi

de familiile dumnealor, casele sã le fie calde ºi
îmbelºugate, în inimi sã poarte speranþe ºi izbândã!
LA MULÞI ANI!

Sãrbãtoarea Naºterii Dom-
nului îmi oferã deosebita
plãcere sã le adresez tuturor
locuitorilor comunei Terpeziþa
cele mai calde urãri de
sãnãtate, fericire ºi prosperi-
tate. 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, Anghel Constantin

Steaua Crãciunului
sã lumineze casele
tuturor locuitorlor
comuniei Întorsura,
sã le aducã sãnãtate,
fericire ºi bucurii, din
partea Primarului Camen
Constantin. 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!”

Pace în suflete, Luminã în case, mese îmbel-
ºugate ºi toþi cei dragi acasã, vã ureazã la ceas
de Sfântã Sãrbãtoare a Crãciunului, Primarul
Comunei Almãj, Ion Rãcãreanu.Vã doresc sã

întâmpinaþi Sãrbãtorile de Iarnã cu multe
bucurii ºi împliniri alãturi de familiile dumnea-
voastrã! Mireasma cetinei de brad ºi colindele

sã vã mângâie sufletele în liniºte ºi bucurie!
CRÃCIUN FERICIT! LA MULÞI ANI!

Ovidiu Gângioveanu, Primarul
Comunei Valea Stanciului, este
alãturi de toþi locuitorii comunei
cu cele mai alese gânduri de
preþuire, acum, la ceas de
Sfântã Sãrbãtoare a Naºterii
Domnului, când sufletele trebuie sã fie mai
curate, mai bune ºi pline de speranþe ºi încredere.
Crãciun Fericit ºi  Împlinit!

LA MULÞI ANI!
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Primarul Comunei Urzicuþa,
Grigorescu Florea, vã ureazã
multã sãnãtate, prosperitate,

bucurii ºi putere de muncã!
Fie ca Noul An sã ne gãseas-

cã pe toþi la fel de înþelepþi,
puternici ºi solidari faþã de cei

care ne sunt alãturi ºi care se bazea-
zã pe noi! SÃRBÃTORI  FERICITE ªI UN AN

NOU CU ÎMPLINIRI! ”LA MULÞI ANI!”

Dincã Dumitru, Primarul Comunei Drã-
goteºti, la ceas de Sfântã Sãrbãtoare a Naºte-
rii Domnului, transmite tuturor locuitori-
lor comunei  Drãgoteºti 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!

Consiliul Local
al Comunei Iºalniþa,
Primarul Flori Ovidiu
ºi Viceprimarul Bãlan
Eugen transmit tutu-
ror 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!”

Ionel Rãcãreanu,
Primarul Comunei
Brãdeºti, ureazã tuturor
locuitorilor comunei,
multã sãnãtate, belºug în
case, Sãrbãtori liniºtite
alãturi de cei dragi! Pace în
suflete, gânduri curate ºi toþi
ai casei sã fie acasã! Din lumina
sãrbãtoririi Naºterii Domnului ºi din speranta ce
însoþeºte Noul An, gânduri bune ºi urãri de sãnatate,
împliniri ºi bucurii tuturor locuitorilor comunei!

„La Mulþi Ani!” CRÃCIUN FERICIT!

Crãciunul e aproape ºi sufletul se
pregãteºte sã primeascã în pace ºi–n

veselie vestea Naºterii Domnului
nostru Iisus Hristos. Consiliul Local
al Comunei Leu ºi Primarul Iulian

Cristescu ureazã  tuturor locuitorilor
comunei multã sãnãtate, belºug în

case, sufletele sã le fie uºoare ca un
fulg de nea, sã se bucure din plin de

dragoste, preþuire ºi bucurii!
CRÃCIUN FERICIT!

Primarul Comunei Cãlãraºi,
Vergicã ªovãilã, transmite tuturor locui-
torilor comunei multã sãnãtate, prospe-
ritate, împlinirea dorinþelor alãturi de

cei dragi. Vã doresc sã petreceþi Sfintele
Sãrbãtori în liniºte ºi armonie, sã vã

bucuraþi de cei apropiaþi inimilor dum-
neavoastrã ºi sã le fiþi alãturi ºi-n anul

care vine! CRÃCIUN FERICIT!
 LA MULÞI ANI!

Mireasma cetinei de brad sã poarte
aiasma colindelor ºi sã ajungã în casele

tuturor locuitorilor oraºului Calafat,
alãturi de toate urãrile de sãnãtate,
prosperitate ºi bunãstare din partea

primarului Mircea Guþã.
CRÃCIUN  FERICIT!

„LA MULÞI ANI!”

În vremea colindelor, vremea împãcãrii
ºi a încrederii cã toate visele pot deveni

realitate, Primarul Comunei Carpen,
Vasilca ªtefan, ureazã tuturor locuitori-

lor 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 suflete,

cu bucurie, speranþã ºi încredere!
LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!

Mireasma cetinei de brad ºi colindele strã-
vechi sã împãrtãºeascã bucuria tuturor locuito-
rilor Comunei Bucovãþ, aducându-le din partea

Primarului Vasile Constantin, 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!
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Acum, la ceas de Sfântã Sãrbã-
toare 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 sufle-
teºte, bucuroºi ºi fericiþi!

“LA MULÞI ANI!”
Primarul Comunei Podari,
Constantin Gheorghiþã

Duþã Marin, Primarul
Comunei Cetate, este
alãturi de toþi  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!

SÃNÃTATE ªI  LA MULÞI ANI!

Dulcele ecou al colindelor strãmoºeºti sã
rãsune în toate casele gospodarilor din

comuna Coþofenii din Dos, sã împãrtãºeas-
cã tuturor bucuria Sfintei Sãrbãtori a

Crãciunului, sã ne aducã sãnãtate, prospe-
ritate ºi numai bucurii alãturi de cei dragi!

Crãciun Fericit ºi „La Mulþi Ani!”
Primarul Comunei Coþofenii din Dos,

Preduca Vasile

Primarul Comunei Ostroveni,
Oprescu Gheorghe, 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 inimi mireasma
cetinei de brad ºi a colindelor din bãtrâni!
Un sincer ºi cãlduros „La Mulþi Ani!”

În dulcele ecou al colindelor
româneºti sã ne deschidem
inima pentru bucurie ºi
luminã, sã privim cu încre-
dere în viitor, sã ne amintim
cã viaþa este o binecuvântare.
Urez locuitorilor comunei
Malu Mare sã-i aibã aproape pe toþi cei dragi,
sã fie sãnãtoºi, sã se bucure de viaþã ºi de cãldu-
ra din casele ºi din sufletele dumnealor! Crãciun
Fericit ºi “La Mulþi Ani!”

Primar Dicu Alexandru

Fie ca Naºterea Mântuitoru-
lui Iisus Hristos sã fie un prilej
de bucurie, bunãstare ºi liniºte
sufleteascã, de prosperitate
ºi îndeplinirea tuturor idealu-
rilor, sã aducã multã sãnãtate
ºi bucurii tuturor locuitorilor
Comunei Rast, din partea
Primarului Iulian Siliºteanu.
CRÃCIUN  FERICIT!

Primarul Comunei
Pleniþa, Calafeteanu
Mihai-Puiu, este alãturi
de toþi locuitorii comu-
nei 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.
CRÃCUN FERICIT plin de Luminã,
Speranþã ºi Iubire!

Mireasma cetinei de brad ºi colindele
strãbune sã fie prilej fe bucurie, speran-

þã ºi încredere pentru toþi locuitorii
comunei Sopot, sã încãlzeascã sufletele
ºi casele tuturor, sã vã mângâie inimile
în liniºte ºi bucurie!Multã sãnãtate ºi

Sãrbãtori Fericite vã ureazã Primarul
Comunei Sopot, Trãistaru Cãtãlin.

CRÃCIUN FERICIT!

E vremea colindelor
ºi a bucuriei, norocul
sã vã urmeze, sã aveþi
bunãstare, pace în su-
flet, sãnãtate ºi împliniri
alãturi de cei dragi. Le
urez, din tot sufletul, locuitori-
lor comunei Ghidici, sã primeascã
gândurile bune ºi curate din partea
primarului Tache Constantin.

CRÃCIUN FERICIT ªI LA MULÞI ANI!
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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
Cârcea, sã ne aducã liniºte sufleteascã, împliniri,

belºug ºi sãnãtate! „La Mulþi Ani!” ºi Crãciun
Fericit alãturi de familiile dumneavoastrã,

vã ureazã Primarul Comunei Cârcea,
Pupãzã Valericã

Steaua Crãciunului sã aducã
multã sãnãtate, bucurii ºi Sfânta
Luminã în casele ºi în sufletele
tuturor locuitorilor comunei
Moþãþei. 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 Enea Constantin.

Mulþi ani fericiþi!

Crãciunul este
ziua în care se
naºte speranþa,

iubirea ºi gândul
bun! E ziua în care
iertãm ºi dãruim,  e ziua
Naºterii Domnului! Condu-
cerea Corimex S.A. ureazã
tuturor angajaþilor ºi cola-
boratorilor „Crãciun Feri-

cit!”, sã fie sãnãtoºi,
încrezãtori, cu mul-
te realizãri ºi împli-

niri alãturi de cei
dragi!

La mulþi ani
cu sãnãtate!

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Conducerea SC
ERPIA SA ureazã
salariaþilor ºi
colaboratorilor
ca Sfânta
Sãrbãtoare
a Naºterii
Domnului sã
le aducã
armonie în case
ºi în gânduri,
împãcare ºi regãsirea
înþelepciunii în sânul familiei!

Crãciun Fericit!

La mulþi ani!

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

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

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

între 100 - 400 Kg.
Informaþii supli-

mentare la telefon:
0251417534.

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

Serviciul Extern de
Prevenire ºi Protecþie
angajeazã personal
calificat (bãrbat): curs
SSM minim 80 ore ºi
curs Cadru Tehnic
PSI. Posesor permis
conducere cat. B
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat
la un patron cu ma-
ºina proprie, marca
Espero. Telefon:
0760/084.961.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu
îmbunãtãþiri Valea
Roºie (Piaþã) Tele-
fon: 0741/116.815.
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere- Sinaia, etaj
1, îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0722/963.871
Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentra-
lã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 -
Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere, bilateral,
ultracentral. Tele-
fon: 0721/290.286.

Vând apartament 3
camere decomanda-
te Brazdã parter. Te-
lefon: 0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu
o camerã cãmin Cra-
iova, casã locuibilã
comuna Periºor + de-
pendinþe, apã curen-
tã, canalizare la poar-
tã, teren 5500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând casã nouã Bor-
dei cu 700 m teren
vie, pomi sau schimb
cu apartament + di-
ferenþa. Telefon:
0752/641.487.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon:
0722/297.009.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.

Casã mare boie-
reascã cu toate uti-
litãþile superîmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boie-
reascã mare - cen-
tral, pretabilã clini-
cã, pensiune, fir-
mã. Telefon: 0741/
219.483.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
Vând casã 5 ca-
mere,  Iºalniþa, vad
comercial negocia-
bil. Telefon: 0766/
325.453.
Vând casã Rânca,
demisol, parter + etaj
1 + mansardã - 5
camere, 2 bãi, 1 living
cu bucãtãrie open
space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi
centralã electricã.
Grãdinã cu grãtar.
Situatã la 50 m de
pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Casã Seaca de
Câmp ultracentral
3 camere, beci, 2
sãli lungime 30 m,
mobilatã, teren
5000 mp cu spaþiu
comercial. Preþ
70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb
casã (variante). Tele-
fon: 0760/996.967.

Vând casã cu 3 ca-
mere + anexã cu 2
camere  ºi teren
2000 mp, comuna
Valea Stanciului, sat
Greceºti. Preþ 22.000
Lei negociabil. Tele-
fon: 0761/546.959.

TERENURI
VÂND teren îm-
prejmuit zona Sel-
gros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000 Euro.
Telefon: 0752/ 641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/ 563.640.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând teren intravi-
lan, zona Metro,
900 mp, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0766/689.036.
TEREN Braniºte,
zona mânãstirii,
5.000 mp, parce-
lat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând teren intravi-
lan 2800 mp în
Craiova. Telefon:
0722/943.220.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.

Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500
mp  cartier ªimnicu
de Jos la DJ, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Tele-
fon: 0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoa-
re roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
Vând Dacia 1310. Te-
lefon: 0770/333.559;
0351/401.251.
VÂND Dacia 1300.
Telefon: 0754/051.988.

STRÃINE
Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar-
de nouã, superîn-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã nici
un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; -
An fabricatie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro 4;
- Aer Conditionat; 6
airbaguri; - Geamuri
Electrice; Inchidere
centralizata; ABS;
Servodirectie; Xe-
non; - Interior recaro;
Pret 2700 Euro, ne-
gociabil. Relatii la te-
lefon: 0765/312.168.
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VÂNZÃRI DIVERSE
Avantajos calorifer
din fontã, jenþi cu
pneuri pentru Dacia
ºi canistre. Telefon:
0251/416.455.
VÂND 40 de capre,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0747/963.794.
Vând mixer cofetãrie
(PLANETARIA) 3
funcþii marcã Germa-
nã. Telefon: 0752/
236.667.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse, bocanci
din piele mãrimea
43 îmblãniþi. Telefon:
0771/385.734.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi
cu buºon de aerisire
- 10 lei elementul. Te-
lefon: 0351/800.654.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/803.490 dupã
ora 15.00.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu
20 litri noi, reductor
oxigen sudurã, al-
ternator 12vV nou,
arzãtoare gaz sobã
D 600.  Telefon:
0251/427.583.
Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei ne-
gociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Tele-
fon: 0351/181.202.

Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând hotã nouã,
mãturã electricã.
Telefon: 0351/
459.314.
Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând frigider ARC-
TIC (patru sertare
la congelator) ca-
zan de þuicã 100
litri. Telefon: 0725/
576.141.
Vând sãpun de
casã 5 lei / Kg, cru-
ce de marmurã
1200/100 - scrisã -
80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând clasoare cu
timbre pentru copi-
ii. Telefon: 0729/
684.222.
Vând canapea, fo-
tolii, ºifonier, mobi-
lã bucãtãrie, ser-
vantã, bibliotecã,
aragaz, frigider,
masã, scaune, sal-
tea copil relaxa.
0770/298.240.

Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând 3 locuri de
veci în cimitirul Si-
neasca. Telefon:
0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimen-
siunile 185/65/14, 125
lei bucata. Telefon:
0720/880.474.
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte
suprapuse, lucrare
marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã – 10
lei elementul, televi-
zor color Philips 100
lei, bicicletã copii 50
lei, 2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circu-
lar. Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând þiglã Jimbolia
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Cort 4 persoane,
douã compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã
îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522;
0351/410.383.

Vând convenabil
sau scimb cu un
calorifer de fontã
folosit un calorifer
de tablã 1,20 / 0,60
nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2
saltele relaxa, 1
ladã frigorificã 5
sertare. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior han-
dicap, pat mecanic
+ saltea, polizor
2500 W, sobã tera-
cotã cu toate furni-
turile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru
Dacia 1300 preþ -
245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47
litri, foarte conve-
nabil. Telefon:
0767/116.092.

Vând trei bicicle-
te copii, aragaz 4
ochiuri, calorife-
re fontã, televi-
zor color, preþuri
mici.  Telefon:
0729/977.036.
Vând urgent 2 lo-
curi de veci cimiti-
rul Ungureni Tele-
fon: 0769/669.736.
Vând loc de veci ci-
mitirul Sineasca –
Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufra-
gerie 500 lei, ºifo-
nier sculptat. Tele-
fon: 0769/360.741.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu
plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Cra-
iova. Telefon:
0728/964.686.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez aparta-
ment mobilat Va-
lea Roºie. Telefon:
0351/433.875
MATRIMONIALE
Domn serios cu lo-
cuinþã lângã Craio-
va caut doamnã se-
rioasã pentru priete-
nie, cãsãtorie prefe-
rabil de la þarã. Tele-
fon: 0763/722.683

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
PIERDUT Certificat
Constatator sediu
pt. PFA Glogovea-
nu Ruxandra. Se
declarã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Duelul oltenesc din Liga Naþionalã
masculinã de baschet îºi disputã în
aceastã searã un nou episod. Meciul din-
tre Energia ºi SCM U este o restanþã din
cadrul etapei a 13-a, programate la mij-
locul sãptãmânii trecute, atunci când
gorjenii au evoluat în FIBA Europe Cup.

Bãieþii lui Oliver Popovic merg în ora-
ºul lui Brâncuºi dupã succesul repurtat,
în weekend, la Polivalentã, în faþa penul-
timeia clasate, BC Timiºoara, scor 96-
75, timp în care formaþia din Târgu Jiu
se înclina, ruºinos, pe terenul “lanternei”
Gaz Metan Mediaº, 71-82. A fost doar a
doua victorie stagionalã pentru ardeleni,
culmea, cealaltã fiind obþinutã tot în com-
pania Energiei, 75-68 în tur. Râmânând
la prima parte a campionatului, cele douã
rivale din Oltenia au oferit un meci elec-
trizant în 11 octombrie, cu Universitatea
reuºind sã se impunã la un punct, 78-77,
dupã 38-44 la pauzã. Bozo Djurasovic a
fãcut atunci in meci mare, acesta trecân-
du-ºi în cont 19 puncte ºi 7 recuperãri.

Bureau: “Într-o sãptãmânã-douã voi fi
mult mai în formã”

Meciul cu Timiºoara a consfiinþit re-

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ

Disputã olteneascã sub panouDisputã olteneascã sub panouDisputã olteneascã sub panouDisputã olteneascã sub panouDisputã olteneascã sub panou
Energia Tg. Jiu – SCM U Craiova, astãzi, ora 18:00, Digi Sport 2

1. Oradea (9/4) 22
2. Mureº (9/4) 22
3. Sibiu (9/4) 22
4. U-BT Cluj (8/5) 21
5. CRAIOVA (8/5) 21
6. Dinamo (7/7) 21
7. Steaua (8/2) 18
8. Tg. Jiu (6/6) 18
9. Piteºti (6/8) 17
10. Galaþi (4/9) 17
11. Timiºoara (2/12) 16
12. Mediaº (2/12) 16
BCM-U Piteºti a început campionatul cu

o penalizare de 3 puncte.

venirea în formaþia din Bãnie a america-
nului Travis Bureau. Utilizat aproape 24
de minute, baschetbalistul de peste
Ocean a încheiat partida  cu 7 puncte ºi
13 recuperãri, dar promite sã aibã pre-
staþii din ce în ce mai bune, în urmãtoa-
rele ocazii.

“Este o binecuvântare cã la revenirea
mea la Craiova am obþinut victoria. Într-
o sãptãmânã-douã voi fi mult mai în for-
mã. Craiova are o echipã frumoasã.
Niciun coleg nu este egoist, joacã pen-

tru echipã ºi prevãd cã se vor întâmpla
lucururi bune. Pe Johnson îl ºtiu cum
joacã de când evoluam în America, la
întrecerea între colegii. Atunci când îmi
voi reveni sutã la sutã, vom face ºi mai
mult spectacol în teren”, a spus Bureau,

dupã disputa cu BC Timiºoara.
Jocul de la Târgu Jiu nu este ºi ulti-

mul din acest an pentru SCM U, care,
în 29 decembrie, va întâlni, de aseme-
nea în deplasare, pe Steaua CSM Exim-
bank Bucureºti.

Verdictul a cãzut, astãzi, ºi este
dur atât pentru Michel Platini, cât
ºi pentru Sepp Blatter, ambii sus-
pendaþi pentru opt ani, de Comi-
sia de eticã a FIFA. Cei mai im-
portanþi ºi puternici oficiali ai pla-
netei fotbal, unul preºedinte FIFA
din 1998, celãlalt preºedinte al
UEFA, dupã 2007, sunt privaþi de
orice activitate legatã de fotbal.
Altfel spus, pentru moment, ei nu
mai reprezintã nimic la nivelul in-
stanþelor mondialã ºi europeanã.
Cãderea lor este totalã. Comisia
de eticã a FIFA, care lãsase sã
scape „pe surse” posibila sancþi-

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

LIGA I – ETAPA

A XXIII-A
FC Botoºani – Concordia 5-1

Au marcat: Ngadeu 13, Vaºvari 21, Martinus 30, 75, Ivanovici 90+1
/ M. Cristescu 85.

CSMS Iaºi – „U” Craiova 1-0

A marcat: Ciucã 55.

Pandurii – Astra Giurgiu 1-1

Au marcat: Sãpunaru 18 / Boldrin 83.

Petrolul – ASA Tg. Mureº 0-1

A marcat: Gorobsov 4.

 CFR Cluj – Dinamo 1-1

Au marcat: Jakolis 10 / Palic 20.

Partidele FC Voluntari – Viitorul ºi Steaua – ACS Poli Timiºoara
s-au disputat asearã.

1. Astra 23 13   7 3 38-26  46
2. Dinamo 23 11   8 4 30-23  41
3. Viitorul 22 11   7 4 42-22  40
4. Pandurii 23 11   7 5 30-24  40
5. Steaua 22 10   7 5 28-20  37
6. ASA 23 8   11 4 26-19  35
7. CSMS Iaºi 23 8   8 7 18-22  32
8. Craiova 23 7   6 10 23-25  27
9. Botoºani 23 6   8 9 30-32  26
10. CFR Cluj 23 7   9 7 27-23  24
11. ACS Poli 22 4   9 9 20-29  21
12. Concordia 23 3   8 12 21-38  17
13. Voluntari 22 2   9 11 19-36  15
14. Petrolul 23 2   8 13 16-29   8

Blatter ºi Platini,
suspendaþi pentru opt ani

une a exilãrii pe viaþã, nu a reþi-
nut aºa ceva pe motivul cã nici
faptele de corupþie nu le-au pu-
tut fi atribuite de Tribunalul in-
tern al FIFA, judecãtorii reþinând,
în revanºã, doar infracþiunile de
„abuz de funcþie, conflict de in-
terese ºi gestiune neloialã”. Pe
plan financiar, Platini ºi Blatter vor
trebui sã plãteascã 74.000 de
euro, respectiv 46.295 de euro.
Michel Platini rãmâne în viaþã
dupã acest verdict. Pe plan judi-
ciar, oficialul francez, „triplu ba-
lon de aur”, ca ºi Joseph Blatter,
poate face apel la FIFA, precum

ºi la Tribunalul arbitral al
sportului (TAS), dar calen-
darul recursurilor riscã sã-l
împiedice sã se prezinte, în
calitate de candidat, la ale-
gerile din 26 februarie 2016.
Chiar într-un scenariu ideal,
francezul ajungând în postu-
ra de a-ºi valida candidatu-
ra, adeziunea alianþilor euro-
peni ºi din fotbalul mondial
nu mai este aceeaºi. Fran-
cois Manardo, fost colabo-
rator al lui Michel Platini, a
declarat cã acesta „are un
genunchi pe pãmânt”. Este
începutul celui de-al doilea
ciclu al unei istorii. Doreºte
sã-ºi salveze onoarea, ºi can-
didatura la preºedinþia FIFA
este foarte departe. Platini ºi

Blatter sunt suspendaþi provizo-
riu pânã la 5 ianuarie 2016. Po-
vestea nu este terminatã. Cu ver-
dictul de astãzi, o paginã de isto-
rie a FIFA se întoarce. Ancheta
justiþiei americane ºi elveþiene, pe
fapte de corupþie, nu este înche-
iatã. Michel Platini se aºtepta la
acest scenariu, considerând cã
tot ceea ce se întâmplã este o
dramã shakesperianã. Adversa-
rii lui Platini susþin cã el încar-
neazã continuitatea regimului
Blatter, ºi împreunã reprezintã un
duo în infern.

DIGI SPORT 2
18:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: Energia

Tg. Jiu – SCM U Craiova.

EUROSPORT 1
18:30, 21.30 – SCHI ALPIN (M) – Cupa Mondia-

lã, la Madonna Di Campiglio, în Italia.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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E vremea colindelor ºi a bucuriei, norocul
sã vã urmeze, sã aveþi bunãstare, pace în
suflete, sãnãtate ºi împliniri! Sã învãþãm

sã preþuim viaþa ºi sã adunãm din fiecare Crãciun:
Luminã,  sfinþenie, bucurii,   pe care sã le  împãr-
þim  tot anul cu cei dragi! La mulþi ani!

Asociaþia Judeþeanã de Fotbal  Dolj
Preºedinte,

Silviu Bogdan

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Cele mai bune tinere jucãtoare
(maximum 22 de ani)

Portar: Laura Glaser (Franþa)
Extremã dreapta: Ana Vyakhireva (Rusia)
Inter dreapta: Monika Kobylinska (Polonia)
Centru: Eliza Buceschi (România)
Inter stânga: Anne Mette Hansen (Danemarca)
Extremã stânga: Livia Veranes (Cuba)
Pivot: Ru Qiao (China)

HANDBAL (F) – CAMPIONAHANDBAL (F) – CAMPIONAHANDBAL (F) – CAMPIONAHANDBAL (F) – CAMPIONAHANDBAL (F) – CAMPIONATUL MONDIALTUL MONDIALTUL MONDIALTUL MONDIALTUL MONDIAL

România a câºtigat la pas (31-22) finala micã cu Polonia,
însã rãmâne eºecul dramatic (33-35, dupã prelungiri)
suferit în semifinala cu Norvegia, mai ales în contextul în
care nordicele ºi-au adjudecat fãrã rispostã duelul pentru
trofeu, dispunând cu 31-23 de Olanda

Clasament final

1. Norvegia

2. Olanda

3. România

4. Polonia

5. Rusia

6. Danemarca

7. Franþa

8. Muntenegru

9. Suedia

10. Brazilia

11. Ungaria

12. Spania

13. Germania

14. Coreea S.

15. Serbia

16. Angola

17. China

18. Argentina

19. Japonia

20. Puerto Rico

21. Tunisia

22. Kazahstan

23. Cuba

24. RD. Congo

Ratarea lui Ardean Elisei din ulti-
mele secunde ale timpului regula-
mentar cu Norvegia ne va bântui mult
timp. Ce-ar fi fost…? În fine, fetele n-
au avut timp de regrete, ºi bine au
fãcut, surclasând Polonia, formaþie
ce le bara drumul în optimile de fina-
lã ale precedentei ediþii. Încã de la
pauzã a fost clar cã medaliile de bronz
nu le pot scãpa, la odihnã mergân-
du-se cu scorul de 15-8. Kim Ras-
mussen, care antreneazã ºi pe CSM
Bucureºti, n-a nici gãsit dupã pauzã
soluþii în a le opri pe “tricolore”, iar
verdictul final (31-22) a venit cât se
poate de firesc. Astfel ºi-a adjudecat
România, singura naþiune a lumii care
n-a lipsit de la vreun turneu final, pri-
mul bronz mondial, din a cincea ten-
tativã. Bornele rãmân aurul din 1962
ºi argintul din 2005.

Cinci distincþii: Neagu,
pur ºi simplu fabuloasã!

Autoarea a 10 goluri contra Po-
loniei, Cristina Neagu ºi-a asigurat
primul loc în topul marcatoarelor, cu
63 de goluri, cu trei mai multe decât
muntenegreanca Jovanka Radice-
vic. Aceasta a fost a cincea distinc-
þie primitã duminicã de interul stân-
ga al naþionalei României, dupã me-
dalia de bronz, titlul de cea mai bunã
jucãtoare a finalei mici, desemnarea
sa drept cea mai bunã jucãtoare a
competiþiei ºi nominalizarea în echi-
pa idealã a turneului pe postul de
inter stânga. În dream-teamul între-
cerii, România a mai avut-o prezen-
tã ºi pe Valentina Ardean Elisei (ec-
tremã stânga). De asemenea, Eliza
Buceschi a fost aleasã cel mai bun
centru în echipa tinerelor (maximum
22 de ani) care au participat la Cam-
pionatul Mondial.

Portarii noºtri, primii la 7 metri
Paula Ungureanu a fost cel mai

bun portar la aruncãrile de la 7 metri,
cu 11 apãrate din 30 executate, având
un procentaj de 37%. Pe locul al doi-
lea se aflã celãlalt portar al României,
Ionica Munteanu, cu 3 apãrate din 9
executate, cu un procentaj de 33%.
Pe treapta a treia s-a clasat Barbara
Arenhart (Brazilia), Silvia Navarro
(Spania), Silje Magareta Solberg
(Norvegia) ºi Yang Yurou (China),
toate cu procentaj de 29%.

În ciuda acestei evoluþii, Paula
Ungureanu nu s-a clasat în primele
18 portãriþe ale Mondialului, având
un procentaj mai mic, de 33%. Olan-
deza Tess Wester a fost cea mai bunã
apãrãtoare de buturi, cu un procen-
taj de 43% (120 de intervenþii din 277
de ºuturi).

România ºi-a aflat adversarele
din turneul preolimpic din

martie 2016. Bãtaie cu Dane-
marca ºi Muntenegru, pentru JO

Dupã ce s-a încheiat ºi marea fina-
lã, tricolorele ºi-au aflat adversarele
de la turneul preolimpic, pe care-l vom
organiza, foarte probabil, la Cluj.

Din postura de ocupantã a locu-
lui trei la Mondiale, România a de-
pus opþiunea de a organiza turneul
de calificare la Jocurile Olimpice de
la Rio care se va disputa în perioada
17-20 martie 2016. Cum Norvegia a
cucerit titlul mondial, dar e ºi deþinã-
toarea titlului european, din postura
de calificatã direct la Olimpiadã din
partea Europei va merge la Rio, Spa-
nia, finalista CE de anul trecut.

Olanda va juca turneu de califica-
re, la fel ca ºi urmãtoarele cinci clasa-

te la Mondialul din Danemarca. Ro-
mânia va juca împotriva celei de-a
ºasea clasate la aceastã ediþie, nimeni
alta decât Danemarca, pe care am în-
vins-o în sferturi, 31-30, dupã pre-
lungiri. Uruguay, a doua în America
de Sud, ºi Muntenegru, a patra la
Europenele de anul trecut, sunt ce-
lelalte douã adversare.

Primele douã de la turneul din
martie anul viitor vor obþine biletele
pentru Jocurile Olimpice. Danemar-
ca ºi-a depus ºi ea candidatura pen-
tru organizarea turneului, IHF n-a
anunþat încã þara gazdã, dar Româ-
nia are teoretic avantaj datoritã pozi-
þiei din clasamentul final al CM.

Adversarele din turneul preo-
limpic nu le sperie pe tricolore:

“Le-am mai bãtut!”
Paula Ungureanu, portarul care

a apãrat cele mai multe aruncãri de
la 7 metri la proaspãt încheiatul CM,
spune cã nu e de speriat niciuna
dintre echipele cu care concurãm
pentru locurile care duc la Rio.

“Vom lupta, nu avem ce face!
Vom avea în spate 7.000 de specta-
tori la Cluj-Napoca. ªi pe Danemar-
ca, ºi pe Muntenegru le-am mai
bãtut, nu sunt de speriat. Dar tre-
buie sã fim conºtiente cã va fi enorm
de greu”, a declarat Paula Ungu-
reanu, portarul nationalei noastre
conform gsp.ro.

Pe de altã parte, Cristina Neagu
ºtie cine vrea sã meargã la Rio:
“Sper din tot sufletul ca România
ºi Muntenegru sã meargã la Olim-
piadã. N-am nimic cu Danemarca,
dar joc în Muntenegru ºi mã simt
foarte bine acolo ºi vreau sã mer-
gem împreunã în Brazilia.”

“Este o grupã foarte grea, pe
care o vom trata cu toatã seriozita-
tea. Mai mult ca sigur vom organi-
za acest turneu. Aºteptãm ca iubi-
torii handbalui sã ne fie alãturi, nu
doar pentru cã iubesc handbalul,
ci ºi pentru cã e drumul spre Olim-
piadã. Iar acolo, dacã ajungem, vom
lupta pentru o medalie, de ce nu?”,
a declarat ºi Alexandru Dedu, pre-
ºedintele FR Handbal.

Ryde rãmâne selecþioner:
“ªi-a îndeplinit obiectivul”
Alexandru Dedu a vorbit ºi de-

spre selecþionerul Tomas Ryde, anun-
þând cã nu are nicio intenþie sã-l în-
locuiasã pe suedez de la cârma naþi-
onalei feminine, mai ales cã a adus o
revoluþie în mentalitatea sportului
din România.”Conform contractului,
Tomas Ryde ºi-a îndeplinit obiecti-
vul, nu am nici cea mai micã dorinþã
de a schimba antrenorul. Nu mã refer
doar la handbal, ci a deschis o nouã
perspectivã în ceea ce înseamnã per-
formanþã sportivã. ªtiþi ce a fãcut
dupã înfrângerea din semifinale? A
fãcut un videoclip pus pe Facebook,
în care a arãtat cã, deºi în localitatea
în care sunt cazaþi e înnorat, soarele
a rãsãrit ºi a doua zi. Asta spune
multe vizavi de cum trebuie sã pri-
vim lucrurile”, a declarat Alexandru
Dedu, duminicã, în cadrul emisiunii
“Digi Sport Special”.

În varã, când Federaþia i-a pre-
lungit contractul dupã calificarea la
Campionatul Mondial, Alexandru
Dedu spunea: “Se va desfãºura ºi
în continuare, cu urmãtoarele dead-
line-uri: Campionatul Mondial, cali-
ficare pentru turnee preolimpice ºi
Olimpiadã”.

Echipa idealã
a turneului

Portar: Tess Wester (Olanda)

Extremã dreapta: Jovanka Radice-

vic (Muntenegru)

Inter dreapta: Nora Mork (Norve-

gia)

Centru: Stine Oftedal (Norvegia)

Inter stânga: Cristina Neagu (Ro-

mânia)

Extremã stânga: Valentina Ardean

Elisei (România)

Pivot: Heidi Loke (Norvegia)

Cea mai bunã jucãtoare (Most Va-

luable Player): Cristina Neagu (Ro-

mânia)

Top golgheteri
1. Cristina Neagu (România) - 63
2. Jovanka Radicevic (Muntenegru) - 60
3. Karolina Kudlacz (Polonia) - 52
    Anna Vyakhireva (Rusia) - 52
5. Estavana Polman (Olanda) - 51
6. Katarina Bulatovic (Muntenegru) - 49
7. Stine Jorgensen (Danemarca) - 48
8. Christianne Mwasasa (RD Congo) - 45
9. Nora Mork (Norvegia) - 44
10. Natalia Bernardo (Angola) - 43
      Mouna Chebbah (Tunisia) - 43.

Top portari
1. Tess Wester (Olanda) - 43%
2. Darly de Paula (Spania) - 42%
3. Rikke Poulsen (Danemarca) - 41%
4. Kari Aalvik Grimsbo (Norvegia) - 40%
5. Johanna Bundsen (Suedia) - 39%
    Filippa Idehn (Suedia) - 39%
7. Mayssa Pessoa (Brazilia) - 38%
    Silje Solberg (Norvegia) - 38%
9. Laura Glauser (Franþa) - 36%
    Katja Kramarczyk (Germania) - 36%
    Nesrine Hamza (Tunisia) - 36%
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