
La mulþi ani!

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Primul

cotidian al

Olteniei  Anul XXVI,  Nr. 8230marþi, 20 decembrie 2016  16 pagini    1 leu

CMYK CMYK

CMYKCMYK

Fraþii Bacriz ºi Conducerea Centrului Comercial
Oltenia Sucpi  ureazã tuturor salariaþilor, comercian-
þilor, colaboratorilor ºi cãlãtorilor sã aibã parte de un
Crãciun Fericit, multe realizãri, sãnãtate  ºi împliniri !

Fie ca toate visele pe care le fãuriþi în aceste zile
magice de Sãrbãtoare sã se împlineascã ºi drumul
strãbãtut pentru realizarea lor sã vã aducã bucu-
rii în inimi, iar în case fericire ºi belºug!Sã vã co-
linde norocul, iar cetina de brad sã vã dea încre-
dere ºi speranþã în cel mai frumos dar divin:Viaþa!

La mulþi ani!

 „Gala Sportului ºcolar
doljean”, aflatã la cea de
de-a XXI-a ediþie, a fost
sãrbãtoritã, ieri, în Amfi-
teatrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj, cu
un fast demn de astfel de
ceremonii. Cei mai buni
62 de sportivi, împreunã
cu 17 mentori ai lor, au
primit diplome ºi recu-
noaºtere. Este vorba de-
spre cei care, mai devre-
me sau mai târziu, vor
duce renumele României
departe, dacã nu cumva au
ºi fãcut-o. Sportivul anu-
lui 2016 a fost desemnat,
în baza unui clasament,
Alexandra Rombu, multi-
plã medaliatã la Campio-
natele Mondiale de Kara-
te, pregãtitã de prof. Geri
Mitroi, director al Liceu-
lui cu Program Sportiv
„Petrache Triºcu”, acolo
unde ºi învaþã Alexandra.
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PSD, PNL, USR, UDMR – convocate
miercuri la Preºedinþie. ALDE,
PMP, minoritãþile – chemate joi

PSD, PNL, USR ºi UDMR vor fi
convocate miercuri la Palatul
Cotroceni, pentru consultãri în
vederea formãrii unui nou
Cabinet, în timp ce joi ALDE,
PMP ºi minoritãþile sunt aºteptate
la sediul Preºedinþiei. Calendarul
consultãrilor a fost anunþat ieri de
purtãtorul de cuvânt al preºedinte-
lui României, Mãdãlina Dobrovol-
schi. Aceasta a precizat cã fiecare
partid este aºteptat cu o delegaþie
de cinci persoane. Purtãtorul de
cuvânt a explicat cã planificarea a
fost fãcutã în funcþie de numãrul
de mandate parlamentar obþinute
de partide, astfel cã PSD ºi ALDE
au fost programate în zile diferite.
Dobrovolschi a spus cã a fost
urmat acelaºi model ca la runda
anterioarã de discuþii. Dupã cele
douã zile de consultãri, preºedinte-
le Iohannis va face o analizã ºi va
comunicat public concluziile sale,
a mai spus purtãtorul de cuvânt.

Victor Ponta, întrebat dacã
vizeazã funcþia de preºedinte
al Camerei Deputaþilor:
Nu cer nici o funcþie, nu refuz
nici o funcþie

Fostul premier Victor Ponta a
declarat ieri, dupã ce a fãcut
formalitãþile pentru preluarea
noului mandat, cã nu cere nici o
funcþie, dar cã nici nu refuzã vreo
funcþie, întrebat fiind dacã va
solicita funcþia de preºedinte al
Camerei Deputaþilor. “Nu cer nici
o funcþie, nu refuz nicio funcþie.
Deocamdatã am primit din partea
oamenilor ºi a PSD funcþia de
deputat de Gorj ºi zãu cã nu e o
funcþie uºoarã, cã trebuie sã
salvãm un judeþ”, a declarat Victor
Ponta, întrebat dacã va cere
funcþia de preºedintele Camerei
Deputaþilor. El a mai spus cã
liberalii greºesc când susþin cã
mandatul lui Liviu Dragnea nu
poate fi validat. “Se fac de râs,
sincer. Cred cã se fac de râs. Au
interpretat greºit. ªi ºtiu ºi ei asta”,
a apreciat Ponta. Victor Ponta a
precizat cã nu a vorbit cu Liviu
Dragnea despre guvernare. “Cu
sfaturile nu stau bine. Nu cred cã
trebuie sã dea nimeni sfaturi. Cred
cã ºtie foarte bine ce are de fãcut”,
a menþionat fostul premier.
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Zi mare pentru câteva zeci de ro-
mâni, pentru care deputãþia va fi o
tainã pe care o vor descifra în ur-
mãtorii patru ani. Fotografii, decla-
raþii, legitimaþii, card de vot... au
fost câteva dintre formalitãþile pe
care au trebuit sã le îndeplineascã
înainte de a-ºi prelua oficial manda-
tele de deputat.

Funcþionarii Camerei Deputaþilor
au vrut ca totul sã fie organizat “ca
la carte”, motiv pentru care sâmbãtã
au fãcut o repetiþie generalã. În faþa
sãlii “Mihai Viteazu”, acolo unde noii
deputaþi erau aºteptaþi sã-ºi ridice
documentele care sã ateste calitatea
de deputat, era afiºatã o schemã de-
taliatã cu traseul pe care noii depu-
taþi trebuia sã-l parcurgã.

Încã de la ora 9.00, la început mai timid, a
început forfota. “Bunã ziua. La acest birou tre-
buie sã lãsaþi certificatul în original ºi copie dupã
cartea de identitate. Apoi mergeþi sã faceþi fo-
tografia, sã depuneþi declaraþiile de avere ºi de
interese ºi aºa mai departe”, era replica unei
angajate a Camerei Deputaþilor, rostitã tuturor
celor care, odatã intraþi în sala Mihai Viteazu,
pãreau dezorientaþi în spaþiu.

Noii deputaþi au avut de îndeplinit mai multe
formalitãþi, printre care primire/ prezentare,
foto, semnare fiºã deputat, primire card vot elec-
tronic, declaraþii de avere ºi interese, dar ºi dacã
au colaborat sau nu cu Securitatea, transport
auto, protocol relaþii externe, comunicaþii mo-
bile ºi legitimaþii de deputat. La final, fiecare a
primit o mapã, care conþine Constituþia, regu-
lamentele Camerei Deputaþilor ºi Statutul parla-
mentarului, în variantã tipãritã, dar ºi electroni-
cã, pe stick.

Preºedintele PSD, Liviu
Dragnea,  ºi  co-preºedinþi i
ALDE, Cãlin Popescu-Tãricea-
nu ºi Daniel Constantin, au sem-
nat, ieri, la Palatul Parlamentu-
lui protocolul de constituire al
‘’Coaliþiei pentru Dezvoltare ºi
Democraþie’’. Protocolul preve-
de cã PSD ºi ALDE se angajea-
zã ca cele douã partide sã pro-
punã un candidat unic pentru
funcþia de premier, desemnat de
comun acord, ºi sã susþinã prin
vot în Parlamentul României un
guvern de coaliþie condus de
acesta, iar echipa guvernamen-
talã sã fie formatã din miniºtri
desemnaþi ‘’proporþional’’. De
asemenea, toate numirile politi-
ce din ministere, agenþii, apara-
tul de lucru al Guvernului vor fi
fãcute tot ‘’proporþional’’.

PSD ºi ALDE vor alcãtui un
‘’program comun de guverna-
re’’ prin armonizarea prevederi-
lor din programele lor electora-
le, se mai aratã în documentul
semnat. De asemenea, în proto-
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Proaspãt intrat în politicã, Robert Turcescu,
a fost unul dintre puþinii aleºi care au uitat sã
aducã certificatul de deputat. El a fost rugat sã
îndeplineascã celelalte formalitãþi, în condiþiile
în care termenul de prezentare a documentului
emis de Biroul Electoral expirã marþi seara.

O notã aparte a fãcut liderul Uniunii Salvaþi
România, Nicuºor Dan. Cu o atitudine relativ
stingherã, preºedintele USR a spus: ”Mã simt
ca la ºcolile de varã pe care le fãceam când
eram matematician. Era un comitet de primire
ºi completam tot felul de hârtii, apoi primeam
niºte materiale ºi ne apucam de studiu”. În timp
ce completa documente, jurnaliºtii prezenþi au
vãzut lângã el o cartelã de metrou. “Habar nu
am ce o sã se întâmple, dar merg cu metrou ºi
cu autobuzul”, a spus liderul Uniunii Salvaþi
România. De altfel, noii parlamentari USR au
avut o problemã logisticã. În timp ce colegii lor
aveau alocate salã ale grupurilor parlamentare,

colegii lui Nicuºor Dan au fost ne-
voiþi sã zãboveascã pe holuri, iar,
în final, sã meargã împreunã în-
trunul dintre restaurantele din Pa-
latul Parlamentului, poentru o dis-
cuþie informalã.

Au fost ºi parlamentari noi
care au fugit de jurnaliºti. Prin-
tre ei, Ioana Brad, deputat de Satu
Mare, dar ºi Corina Bogaciu,
acum deputat de Ilfov. Corina
Bogaciu, în vârstã de 27 de ani,
a venit însoþitã la Parlament de
un tânãr, care i-a purtat poºeta
proaspãtului deputat, dar i-a dat
ºi indicaþii la completarea unor
acte. La polul opus s-a aflat Mara
Calista, deputat de Teleorman.
„Vã spun sincer cã nu este pri-
ma oarã când am vãzut despre

ce este vorba, ci prima oarã când vin în aceas-
tã calitate, pe care o am acum. Este un tur
foarte bine organizat. În fiecare birou ni s-a
spus exact ce avem de fãcut. Am depus toa-
te documentele. Dupã cum vedeþi, am ieºit
vie ºi nevãtãmatã”, a spus, zâmbind, Calista.
Ea a vorbit, succint, ºi despre prioritãþile ju-
deþului pe care îl reprezintã, respectiv cele
care se referã la segmentul economic.

În jurul prânzului, în Sala „Mihai Viteazu” s-
a prezentat Eugen Bejinariu, ales încã o datã
deputat PSD, cel cãruia liderii social-democraþi
îi ceruserã demisia deoarece DNA a cerut în-
cuviinþarea Parlamentului pentru începerea ur-
mãririi penale în dosarul Microsoft. Parlamen-
tarii pot face formalitãþile de preluare a manda-
tului pânã miercuri. Pânã la ora prânzului, apro-
ximativ 100 de deputaþi îºi preluaserã mandate-
le de parlamentar.

Protocol de guvernare încheiat de PSD cu ALDE sub titulatura
“Coaliþia de Guvernare pentru Dezvoltare ºi Democraþie’’

PSD ºi ALDE au semnat un protocol valabil pentru
urmãtorii patru ani sub titulatura ‘’Coaliþia de Gu-
vernare pentru Dezvoltare ºi Democraþie’’, cele douã
formaþiuni anunþând cã vor merge împreunã miercuri

la consultãrile de la Palatul Cotroceni.
col se prevede cã grupurile par-
lamentare ale PSD ºi ALDE din
Senat ºi Camerã Deputaþilor vor
constitui o majoritate parlamen-
tarã. Întrebat dacã PSD va da
ALDE ministerul Justiþiei, Drag-
nea a rãspuns: “Cred cã nu”.

Preºedinte le  PSD,  Liviu
Dragnea, a anunþat, dupã ce a
semnat protocolul, cã va exista
o întrevedere ºi cu UDMR pen-
tru a discuta despre realizarea
unui protocol de colaborare ºi
susþinere parlamentarã. ‘’Într-
un timp rezonabil o sã ne ve-
dem ºi cu colegii de la UDRM
sã discutãm despre eventualita-
tea, posibilitatea ºi oportunita-
tea realizãrii unui protocol de
colaborare ºi susþinere parla-
mentarã’’, a precizat Dragnea.
Preºedintele PSD, Liviu Drag-
nea, s-a întâlnit cu preºedintele
UDMR, Kelemen Hunor, dar
discuþiile nu au vizat ºi colabo-
rarea la guvernare, au precizat,
joi, pentru MEDIAFAX, surse
politice.

Preºedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunþat, ieri, dupã ce a sem-
nat protocolul de constituire a coaliþiei de guvernare PSD-ALDE, cã
cele douã formaþiuni vor merge împreunã la consultãrile convocate
de preºedintele Klaus Iohannis pe tema desemnãrii prim-ministrului.
‘’O sã-i trimitem preºedintelui o scrisoare în care o sã-l anunþãm în
mod oficial de constituirea acestei coaliþii, o sã-i trimitem ºi textul
protocolului, o sã-l informãm cã o sã mergem împreunã ºi o sã
mergem împreunã – am înþeles cã miercuri la 11.00 e invitat PSD –
miercuri la 11.00 mergem împreunã’’, a spus Dragnea. La rândul
sãu, co-preºedintele ALDE, Cãlin Popescu-Tãriceanu, a confirmat
cã PSD ºi ALDE vor merge împreunã la consultãri în baza semnãrii
protocolului de constituire a coaliþiei de guvernare. ‘’Având în ve-
dere semnarea acestui protocol în acest moment, noi vom participa
împreunã la consultãrile pe care preºedintele le va organiza pentru
stabilirea primului-ministru’’, a subliniat Tãriceanu.
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Mereu ºi mereu în ultima lunã a anului sau
în apropierea acesteia ne vedem confruntaþi
cu abordãri mai vechi, dar încã nesedimen-
tate, sau cu altele noi insuficient de convin-
gãtoare, asupra revoluþiei din decembrie 1989.
Fiindcã, deºi negatã de unii, pe motiv cã tot
comuniºtii au rãmas la putere, a fost totuºi o
revoluþie. ªi asta fiindcã nici o revoluþie nu
se desãvârºeºte într-o zi, respectând o stric-
tã rigoare juridicã. Revoluþia nu e un mo-
ment, ºi aici istoricul Lucian Boia are drepta-
te, ci un proces, iar decembrie 1989 e punc-
tul de plecare al unui ºir de transformãri care
au condus de la România comunistã la Ro-
mânia de astãzi. Poate sã ne placã sau nu
rezultatul, dar, odatã ce România aratã în
prezent cu totul altfel decât în decembrie
1989, înseamnã cã am trecut printr-o revo-
luþie. Aici nu discutãm dacã tot ceea ce s-a
întâmplat a fost efectiv în folosul cetãþeanu-
lui de rând, în folosul celor care chiar au cre-
zut în izbânda evenimentelor din decembrie
1989, ci cu totul altceva. Oricât ar pãrea de
ciudat, ºi au fost enunþate nu puþine puncte
de vedere în acest sens, inclusiv recent de
actorul Ion Caramitru, directorul Teatrului
Naþional „I.L. Caragiale“ din Bucureºti, pre-

Acum 27 de ani...Acum 27 de ani...Acum 27 de ani...Acum 27 de ani...Acum 27 de ani...
MIRCEA CANÞÃR

Ca în fiecare an, elevii sportivi, care fac
parte din structurile învãþãmântului ºcolar de
stat ºi care au performanþe deosebite în com-
petiþiile internaþionale de anvergurã, au fost
premiaþi într-o galã cu adevãrat meritorie. Cu
adevãrat memorabilã a fost deschiderea: in-
tonarea Imnului Naþional de corul Palatului
Copiilor. „Suntem la cea de-a XXI-a ediþie ºi,
la fel ca în fiecare an, premiem toþi tinerii ºi
antrenorii lor. Sunt categoriile pe care le ºtie
toatã lumea – Campionate Mondiale, Cam-
pionate Europene, Campionate Balcanice ºi
Competiþii Internaþionale”, a precizat prof.
Alin Vancea, inspector ºcolar pentru educa-
þie fizicã ºi sport, în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj, coordonatorul întregii
manifestãri.

La „Campionate Mondiale”, premierea ce-
lor ºase tineri, supremaþia fiind a  Alexan-
drei Rombu, a fost oficiatã de prof.  Lavi-
nia Elena Craioveanu, inspector general al

Sportul ºcolar doljean ºi-a desemnat laureaþii
 „Gala Sportului ºcolar doljean”, aflatã la cea de de-a XXI-a ediþie, a fost

sãrbãtoritã, ieri, în Amfiteatrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, cu un fast
demn de astfel de ceremonii. Cei mai buni 62 de sportivi, împreunã cu 17
mentori ai lor, au primit diplome ºi recunoaºtere. Este vorba despre cei care,
mai devreme sau mai târziu, vor duce renumele României departe, dacã nu
cumva au ºi fãcut-o. Sportivul anului 2016 a fost desemnat, în baza unui clasa-
ment, Alexandra Rombu, multiplã medaliatã la Campionatele Mondiale de
Karate, pregãtitã de prof. Geri Mitroi, director al Liceului cu Program Sportiv
„Petrache Triºcu”, acolo unde ºi învaþã Alexandra.

Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj:
„Sunt mândrã cã putem premia astfel
de tineri, împreunã cu antrenorii lor. Am
susþinut ºi voi face acelaºi lucru în ceea
ce priveºte dezvoltarea sportului. Nu
putem vorbi despre rezultatele obþinu-
te fãrã a aminti de sprijinul acordat, pe
lângã Inspectoratul ªcolar Judeþean, ºi
de cel al Consiliului Judeþean Dolj ºi al
Primãriei ºi Consiliului Local Munici-
pal Craiova. Vrem sã arãtãm tuturor cã
la Craiova ºi în Dolj se nasc campioni”.

Poate nu este lipsitã de importanþã
lista laureaþilor la nivel global: Alexan-
dra Rombu, Gabriel Iordache, Mãdãli-
na Vasile, Ana-Maria Gornoviceanu (cu

toþii de la Karate, pregãtiþi de prof. Geri Mi-
troi) ºi, surprizele plãcute, Adina Cale ºi Lavi-
nia Enceanu, de la Liceul Teoretic „Constan-
tin Brâncoveanu” din Dãbuleni, pregãtite de
prof. Mirel Vasiliche, respectiv prof. Stelian
Prodan, medaliate cu „bronz” la Campiona-
tele Mondiale.

Pentru Campionatele Europene, unde s-
au acordat 24 de distincþii pentru competi-
tori ºi cinci pentru antrenori, premierea a fost
fãcutã de Simona Moise, subprefect al ju-
deþului Dolj, care a þinut sã menþioneze: „ªi
din partea mea, ºi din partea Instituþiei Pre-
fectului, nu pot decât sã aduc mulþumiri ºi
sã credem cã va fi foarte bine pe viitor. Ne
dorim cu toþii ca imnul naþional sã fie into-
nat de cât mai multe ori pentru aceºti tineri”.
Din partea Consiliului Judeþean Dolj, a vor-
bit  Cosmin Vasile, vicepreºedinte al CJ
Dolj, cel care i-a premiat pe cei 13 laureaþi ºi
cinci antrenori: „Aduc ºi mesajul preºedin-

telui  CJ Dolj, Ion Prioteasa, ºi , aºa cum
suntem din 2005 încoace, aºa vom fi ºi
pe viitor. Vom face tot ceea ce depinde de
noi pentru a dezvolta sportul ºcolar”. Ul-
tima categorie a fost cea a premianþilor la
diferite competiþii internaþionale, înmâna-
rea diplomelor fiind efectuatã de vicepri-
marul Craiovei, Mihai Genoiu: „Am spri-
jinit, ºi o vom face în continuare, sportul
ºcolar, deoarece de acolo vin performerii
cu care ne vom mândri”.
„Aurul” vine de la Karate

 Ca în fiecare an, a fost desemnat ºi
sportivul judeþului, iar trofeul i-a revenit
Alexandrei Rombu, multiplã medaliatã la
Campionatele Mondiale de Karate. Premierea
a fost oficiatã de prof. Nicuºor Cotescu, in-
spector general adjunct al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj, care a menþionat: „Nu
putem fi decât bucuroºi când vedem astfel
de performanþe. Suntem aproape, dacã nu
cumva am ºi atins excelenþa în sport. Voi,
toþi cei care aþi obþinut titluri, inclusiv Alexan-
dra, aþi avut idoli. Sunt convins cã aþi deve-
nit, la rândul vostru, modele ºi veþi duce mai
departe faima României. Despre Liceul „Pe-
trache Triºcu” ºi profesorii care îi îndrumã pe
tineri nu mai pot spune multe cuvinte. Iar în
faþa Alexandrei nu poþi decât sã scoþi pãlãria”.

Alexandra Rombu este ceea ce se numeº-
te o campioanã prin excelenþã. Nu are inhibi-
þii – ar fi ºi culmea, dupã ce „culci” pe saltea

adversarele! – ºi, cu o dezinvolturã specificã
numai campionilor, vorbeºte fãrã a avea com-
plexe: „Am urmat cursurile ªcolii nr. 36
(„George Bibescu” – n.r.) din Craiova. Spor-
tul mi-a plãcut de micã. M-am îndreptat spre
Karate fiindcã am simþit cã asta mi se potri-
veºte sau, poate, sportul m-a ales pe mine.
Chiar nu ºtiu. Pãrinþii nu se aºteptau, ca ºi
mine, la aceste rezultate, dar m-au susþinut
tot timpul. Ce pot sã zic decât cã voi merge
în paralel ºi cu învãþãtura, dorind sã urmez
cursurile Academiei de Poliþie, iar, pe plan
sportiv, fiindcã disciplina Karate este admisã
la Jocurile Olimpice, la Tokyo, în 2020, sper
sã obþin o medalie”.

La festivitate, Alexandra a fost însoþitã de
mamã, Mariana, care din cauza emoþiilor a
ieºit din salã, ºi de bunica maternã, Elena

Paºalega, care, cu lacrimi în ochi, ne-
a declarat: „Sunt foarte bucuroasã!
Nici nu ºtiu ce sã spun… Ne-a adus
atâtea bucurii... Mai are un frate mai
mic, care face acelaºi sport ºi, mai acu’
câteva zile, ne-a anunþat cã a luat nu
ºtiu ce centurã la un concurs. Pãi, cum
sã nu fii mândrã?!”. Directorul de la
„Petrache Triºcu”, prof. Geri Mitroi,
posesorul celor mai multe distincþii ve-
nite din partea copiilor pe care îi antre-
neazã, a spus: „Nu pot fi decât mân-
dru ºi sper ca la Tokyo sã ocupãm cât
mai multe poziþii pe podium”.

CRISTI PÃTRU

ºedintele UNITER ºi vicepreºedintele Aso-
ciaþiei Revoluþionarilor Fãrã Privilegii, în Ade-
vãrul.ro: „revoluþia a fost în fiinþa mea pro-
fund anticomunistã, dar comunismul a rã-
mas”, punctul de plecare nu a fost o revolu-
þie anticomunistã, deºi a avut ºi o asemenea
dimensiune, însã minorã. Nu pe comuniºti
erau supãraþi însã mulþi dintre românii ieºiþi
în stradã, ci exasperaþi de deteriorarea con-
diþiilor de viaþã. Care, pânã la urmã, nu erau
decât consecinþa inevitabilã a comunismu-
lui. Dar nu se gândea aºa. La urma urmei,
comuniºtii protestatari nu se puteau ridica
împotriva lor înºiºi. Soluþia jinduitã era un
comunism al bunãstãrii ºi nicidecum intra-
rea în capitalism, sau mãcar un comunism
decent, cum fusese acela de la sfârºitul ani-
lor ’60 ºi începutul anilor ’70. Când Ion Ilies-
cu, noul lider al României, îl acuza pe Nico-
lae Ceauºescu cã „a întinat nobilele idealuri
ale comunismului” nu comitea o gafã de pro-
porþii, cum a fost judecat ulterior, ci se con-
forma unui proiect, de care avea cunoºtinþã
inspirat din „perestroika”, de ieºire lentã ºi
pe cât posibil incompletã din comunism.
Românii anticomuniºti, în 1990, au fost o
minoritate. Care a devenit, într-o scurtã pe-

rioadã de timp excesiv de numeroasã. Dar
nicãieri nu s-a manifestat în Europa de Est la
ieºirea din comunism o nepotrivire atât de
frapantã între ruptura proclamatã ºi conti-
nuitatea efectivã. Încât strãinãtatea a desco-
perit o Românie tulbure, unde orice se poate
întâmpla ºi unde e greu sã separi adevãrul de
minciunã. Despre decembrie 1989 s-au spus
destule lucruri. Dar ce nu s-a spus? Poate
nu totul. Redeschiderea dosarului revoluþiei
prilejuieºte noi abordãri în opinia istoricului
Florian Bichir, doctor în ªtiinþe Politice ºi
Teologie, care stãruie pe ideea „unei lovituri
de stat din decembrie 1989”. Existã mãrturii
publicate, preluate din arhivele britanice, care
menþioneazã clar cã ministrul de Externe bri-
tanic, Michael Steward, ar fi anunþat pe 22
noiembrie 1968, ora 4, cã ruºii urmau sã in-
vadeze România, renunþând în cele din urmã
la punerea în aplicare a planului. Nimic nou.
Se ºtia acest lucru. Ruºii au lucrat 20 de ani
la „Planul Dnestr”, de îndepãrtarea lui Ceau-
ºescu ºi readucerea României în sfera de in-
fluenþã a Uniunii Sovietice. Dacã existã o datã
calendaristicã la care ne putem raporta, ace-
ea este 6 decembrie 1989, când la Kiev a
avut loc întâlnirea între Gorbaciov ºi Mitte-

rand, dupã ce avusese loc întâlnirea de la
Malta (2-3 decembrie) între Gorbaciov ºi
Bush, unde în cinstea acestei întâlniri epoca-
le a fost ridicat un monument pe care scrie
în maltezã, englezã ºi rusã „aici s-a sfârºit
rãzboiul rece”. Cã generalul Iulian Vlad, ºeful
Departamentului Securitãþii Statului, ºi-a ob-
þinut „paºaportul intrãrii direct în istorie”, cum
scrie generalul (r.) Aurel I. Rogojan, în car-
tea sa „Factorul intern” (Ed. Compania,
2016), ºi încã nu s-a descãrcat de uriaºa
povarã a tãcerii asupra rãspunderilor sale
pentru securitatea naþionalã, greu încercatã
în ultimul deceniu de existenþã a sistemului
socialist, este o realitate. În urmã cu 27 de
ani doar vremea era identicã. În sensul cã
încã nu ninsese ºi domina cenuºiul. Infor-
maþiile cã lumea prosteazã la Timiºoara, cã
tancurile au fost scoase din cazãrmi pentru
intimidare ºi cã a curs sânge au sugerat cã
regimul era pierdut.  Nostalgicii, care meritã
consideraþia noastrã, îºi uitã propriul nãduf,
exasperarea dinaintea revoluþiei, construind
pe nemulþumirile prezentului un exagerat pa-
radis retrospectiv. Ei refuzã pe de altã parte
sã ia notã de realitãþi, care altãdatã li s-ar fi
pãrut de domeniul iluzoriului.
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Totul s-a întâmplat în urmã cu
o lunã, mai exact pe 8 noiembrie
a.c., când Tibi Bologh (53 de ani),
din Craiova, a observat în fanta
unui ATM bancar din cartierul cra-
iovean Valea Roºie o sumã de bani,
pe care o persoanã uitase sã o ri-
dice. Pentru cã nu mai era nimeni
în zonã, Tibi Bologh a dus banii,
1.000 de lei, poliþiºtilor din cadrul
Secþiei 3 Poliþie Craiova, care au
demarat imediat cercetãrile. Oa-
menii legii au reuºit sã identifice
persoana care a uitat banii, stabi-

Reamintim cã, pe 17 octombrie a.c., pro-
curorul desemnat din cadrul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, împreunã cu ofi-
þerii Serviciului Judeþean Anticorupþie
(S.J.A.) Dolj, din cadrul Direcþiei Generale
Anticorupþie (DGA), au reuºit destructu-
rarea unui grup de braconieri, coordonat
de un agent de poliþie de frontierã din ca-
drul SPF Calafat – Sector Poliþie Bistreþ.
Este vorba despre Aurel Iovan (48 de ani),
din comuna Rast. Alãturi de el au fost reþi-
nuþi Florin ªarlã (42 de ani), din Craiova,
acuzat de 3 infracþiuni de dare de mitã, trei
infracþiuni de braconaj cinegetic ºi uz de
armã letalã fãrã drept; Ovidiu Alexandru
Ozunu (34 de ani), din Craiova, Bogdan
Cosmin Bãrbulescu (38 de ani), din Craio-
va, ºi Nicolae Balaci, acuzaþi de câte trei
infracþiuni de dare de mitã ºi trei infracþi-
uni de braconaj cinegetic, aceºtia fiind pla-
saþi sub control judiciar de Tribunalul Dolj.

Anchetatorii au precizat cã agentul de

Reamintim cã, potrivit procurorilor Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj, fapta
pentru care Octav Cãtãlin Vasile a ajuns în
spatele gratiilor s-a petrecut duminicã, 20
martie a.c., dupã-amiaza, în jurul orei 16.00,
în comuna Ostroveni. Poliþiºtii din localitate
au fost anunþaþi cã Marian Lupu, de 45 de
ani, din Ostroveni, a fost victima unei agre-
siuni comise de Octav Cãtãlin Vasile, de 22
de ani. Din cercetãrile efectuate de poliþiºti
ºi procurori s-a stabilit cã între victimã ºi
autor a izbucnit un conflict spontan, în sta-
þia de autobuz din localitate, iar în timp ce
se certau, Vasile, care oprise acolo cãruþa, a
pus mâna pe coasa pe care o avea în atelaj
ºi l-a lovit pe Lupu în zona latero-cervical
stângã. Mai exact, a încer-
cat sã-i ia gâtul.

Victima a fost transpor-
tatã la spital, unde a primit
îngrijiri medicale ºi s-a con-
statat cã avusese mare no-
roc, medicii legiºti stabilind
ulterior cã are nevoie de 16
zile de îngrijiri pentru vin-
decare, însã, dat fiind fap-
tul cã lovitura i-a fost apli-
catã într-o zonã vitalã, în
cursul zilei de luni, procu-
rorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au decis
sã-l reþinã pe agresor pen-
tru 24 de ore, sub acuzaþia
de tentativã de omor. Marþi,
22 martie a.c., a fost pre-

A dus la Poliþie banii gãsiþi la bancomatA dus la Poliþie banii gãsiþi la bancomatA dus la Poliþie banii gãsiþi la bancomatA dus la Poliþie banii gãsiþi la bancomatA dus la Poliþie banii gãsiþi la bancomat
Poliþiºtii Secþiei 3 Craiova l-au felicitat, ieri, pe

Tibi Bologh, fotoreporter la cotidianul „Cuvântul
Libertãþii”, dupã ce a dus la Poliþie suma de 1.000
de lei uitatã de un craiovean la un ATM bancar.
Ieri, bãrbatul care a uitat banii s-a întâlnit cu
colegul nostru ºi i-a mulþumit pentru gestul sãu.

lind cã este vorba despre Stelian
Dobre, un craiovean de 62 de ani.

Ieri, poliþiºtii craioveni l-au in-
vitat la sediul Secþiei 3 Poliþie Cra-
iova, atât pe craioveanul care a
uitat banii în ATM, dar ºi pe ce-
tãþeanul model, Tibi Bologh, „un
om care a pus spiritul civic mai
presus de valorile materiale ºi a
preferat sã ducã banii la unita-
tea de poliþie în loc sã încerce sã
ºi-i însuºeascã pe nedrept”, dupã
cum au precizat reprezentanþii
Poliþiei doljene.

Nu micã i-a fost mirarea cra-
ioveanului care a uitat banii în
ATM când a fost sunat de poli-
þiºti ºi chemat la secþie, cu atât
mai mult cu cât el nu ºtia de banii
uitaþi, ci credea cã este vorba de
o eroare bancarã, atunci când a
vãzut cã îi lipsesc 1.000 de lei din
cont. A povestit, ieri, cã intenþio-
na sã scoatã o sumã mai mare de
bani de pe card, pentru a-i cum-
pãra un cadou soþiei. Numai cã
nu a putut, astfel cã a încercat cu
diverse sume mai mici ºi nu a re-
alizat cã bancomatul îi eliberase
cei 1.000 de lei. I-a mulþumit lui
Tibi Bologh pentru gestul sãu, fi-
ind fericit acum cã poate achiziþi-
ona cadoul dorit.

„Nu putem decât sã-l felicitãm
pe Tibi Bologh pentru gestul sãu
ºi suntem mândri cã în Craiova
sunt astfel de oameni cu spirit ci-

vic desãvârºit care ar trebui sa fie
un exemplu pentru toþi ceilalþi”, a

precizat subcomisar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Condamnat definitiv la 5 aniCondamnat definitiv la 5 aniCondamnat definitiv la 5 aniCondamnat definitiv la 5 aniCondamnat definitiv la 5 ani
de puºcãrie dupã ce a vrut sã-i iade puºcãrie dupã ce a vrut sã-i iade puºcãrie dupã ce a vrut sã-i iade puºcãrie dupã ce a vrut sã-i iade puºcãrie dupã ce a vrut sã-i ia
gâtul cu coasa unui consãteangâtul cu coasa unui consãteangâtul cu coasa unui consãteangâtul cu coasa unui consãteangâtul cu coasa unui consãtean

Tânãrul de 22 de ani din comu-
na doljeanã Ostroveni, arestat în
luna martie a.c., dupã ce a fost la
un pas sã bage în pãmânt un
consãtean pe care l-a tãiat la gât
cu coasa, a fost condamnat defini-
tiv. Curtea de Apel Craiova i-a
respins apelul declarat împotriva
sentinþei Tribunalului Dolj prin
care a fost condamnat la 5 ani de
închisoare cu executare pentru
tentativã de omor, astfel cã va
executa aceastã pedeapsã.

zentat Tribunalului Dolj cu propunere de
arestare preventivã, propunere admisã de in-
stanþã, care i-a emis mandat pentru 30 de
zile, mãsura fiind ulterior prelungitã, astfel
cã tânãrul n-a mai ieºit din spatele gratiilor.

Pe 5 mai a.c. s-a înregistrat la Tribunalul
Dolj dosarul în care bãrbatul a fost trimis în
judecatã, în stare de arest preventiv, pentru
comiterea infracþiunii de tentativã de omor,
iar miercuri, 19 octombrie a.c., instanþa a
pronunþat sentinþa pe fond. Octav Cãtãlin
Vasile a cerut schimbarea încadrãrii juridice
a faptei în lovire ºi ale violenþe, solicitare
respinsã de instanþã, ºi a fost condamnat la 5
ani de închisoare cu executare. Victima nu s-
a constituit parte civilã, astfel cã instanþa a
mai dispus ca inculpatul sã-i achite doar chel-
tuielile de spitalizare, în valoare de 546,54 lei.

Nemulþumit de sentinþã, tânãrul a decla-
rat apel, care s-a înregistrat pe 10 noiem-
brie la Curtea de Apel Craiova, iar sãptãmâ-
na trecutã instanþa a soluþionat cauza. Ape-
lul inculpatului a fost respins ca nefondat,
astfel cã rãmâne cu pedeapsa primitã la Tri-
bunal: „Respinge apelul declarat de incul-
patul Vasile Octav Cãtãlin ca nefondat.
Deduce arestul preventiv de la 19.10.2016
la zi. Obligã inculpatul la plata sumei de
100 lei cheltuieli judiciare statului. Defini-
tivã. Pronunþatã în ºedinþã publicã”, se ara-
tã în încheierea de ºedinþã a instanþei.

Poliþistul de frontierã doljean carePoliþistul de frontierã doljean carePoliþistul de frontierã doljean carePoliþistul de frontierã doljean carePoliþistul de frontierã doljean care
proteja o reþea de braconieri faceproteja o reþea de braconieri faceproteja o reþea de braconieri faceproteja o reþea de braconieri faceproteja o reþea de braconieri face

sãrbãtorile de iarnã dupã gratiisãrbãtorile de iarnã dupã gratiisãrbãtorile de iarnã dupã gratiisãrbãtorile de iarnã dupã gratiisãrbãtorile de iarnã dupã gratii
Poliþistul de

frontierã doljean
ajuns dupã gratii în
luna octombrie
pentru trei infracþi-
uni de luare de mitã
ºi trei infracþiuni de
complicitate la
braconaj cinegetic
rãmâne încã 30 de
zile în spatele
gratiilor. Tribunalul
Dolj i-a prelungit, la
solicitarea procuro-
rilor Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj, arestarea preventivã,
hotãrârea rãmânând definitivã la
sfârºitul sãptãmânii trecute, la
Curtea de Apel Craiova. Agentul
Aurel Iovan, din cadrul Sectorului
Poliþiei de Frontierã Bistreþ, este
acuzat cã proteja ºi coordona un
grup de braconieri doljeni, alãturi
de el fiind cercetaþi, în libertate, alþi
patru bãrbaþi.

poliþie facilita braconierilor accesul în peri-
metrul fondului cinegetic, iar dupã ce aceº-
tia împuºcau animalele sãlbatice, le asigura
pãrãsirea în siguranþã a zonei, pentru aces-
te servicii primind ulterior foloase necuve-
nite. Anchetatorii au comunicat faptul cã,-
 în perioada iunie – octombrie 2016, Ba-
laci Nicolae, ªarlã Florin, Ozunu Alexan-
dru Ovidiu ºi Bãrbulescu Cosmin Bogdan
s-au deplasat în zona Bistreþ, judeþul Dolj,
unde, pe timpul nopþii, au braconat prin
împuºcare mistreþi ºi iepuri, acest lucru în-
tâmplându-se pe timpul executãrii servi-
ciului de cãtre agentul de poliþie Iovan
Aurel care avea în competenþã zona res-
pectivã. Agentul de poliþie facilita braco-
nierilor accesul în perimetrul fondului ci-
negetic, iar dupã ce aceºtia împuºcau ani-
malele sãlbatice, le asigura pãrãsirea în
siguranþã a zonei, pentru aceste facilitãþi
Iovan Alexandru primind ulterior foloase
necuvenite, respectiv vânat braconat, în
valoare de aproximativ 2.500 euro.

Cei cinci au fost reþinuþi pentru 24 de
ore, însã pe 18 octombrie doar poliþistul de
frontierã a fost arestat. Procurorii Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj au cerut,
pe 12 decembrie a.c., prelungirea mãsurii
arestãrii preventive faþã de agent, propu-
nerea fiind admisã de Tribunalul Dolj care
a emis pe numele acestuia mandat pentru
încã 30 de zile. Aurel Iovan a contestat însã
hotãrârea Tribunalului, dar joi, 15 decem-
brie a.c., Curtea de Apel Craiova i-a respins
contestaþia, astfel cã va petrece sãrbãtorile
de iarnã dupã gratii.
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Un punct important de pe ordinea de zi a
întâlnirii l-a constituit prezentarea principa-
lelor modificãri aduse Legii nr.76/2002, prin
O.U.G. 60/2016, punându-se accent pe fa-
cilitãþile acordate angajatorilor, din bugetul
asigurãrilor pentru ºomaj, în vederea stimu-
lãrii încadrãrii în muncã a anumitor catego-
rii de ºomeri. Serviciile de mediere a mun-
cii, serviciile de preconcediere, dar ºi obli-
gaþiile pe care angajatorii le  au potrivit pre-

Scopul proiectului a fost acela
de a asigura respectarea drepturi-
lor copiilor ºi ale tinerilor aflaþi în
sistemul de protecþie specialã. Pen-
tru atingerea acestuia, prima com-

“Când eram un tânãr student am
cãlãtorit pentru prima oarã în Ma-
rea Britanie ºi Sicilia cu un bilet
Interrail. A fost o experienþã fasci-
nantã. M-am simþit european pen-
tru prima datã. Îmi doresc ca toþi
tinerii europeni sã simtã ce am sim-
þit ºi eu. Acest lucru îi va motiva
sã descopere Europa ei înºiºi, sã
îºi facã noi prieteni în strãinãtate
ºi sã dezvolte un sentiment auten-
tic pentru ceea ce reprezintã acest
continent”, a declarat Manfred
Weber, preºedintele Grupului PPE.

Preºedintele PPE a mai spus cã
a insistat pentru aceastã iniþiativã
ºi cã este nevoie de ajutorul tutu-

Un bilet gratuit pentru fiecareUn bilet gratuit pentru fiecareUn bilet gratuit pentru fiecareUn bilet gratuit pentru fiecareUn bilet gratuit pentru fiecare
european cu ocazia majoratuluieuropean cu ocazia majoratuluieuropean cu ocazia majoratuluieuropean cu ocazia majoratuluieuropean cu ocazia majoratului

Grupul PPE din Parlamentul European a lansat recent
o campanie pentru sprijinirea iniþiativei Interrail –
un bilet gratuit pentru fiecare european cu ocazia

majoratului în scopul consolidãrii identitãþii europene.

ror cetãþenilor europenei. “Am in-
sistat pentru aceastã iniþiativã. Pro-
gresãm pas cu pas. Anunþul de as-
tãzi al Comisiei Europene referi-
tor la “Iniþiativa pentru mobilita-
te” este deja un semnal pozitiv.
Pentru a menþine acest impuls le
cerem cetãþenilor europeni sã ne
ajute prin împãrtãºirea experien-
þelor lor de cãlãtorie în Europa
sub hashtag-ul #DiscoverEU ºi sã
promoveze iniþiativã noastrã pe
reþelele sociale. Avem nevoie de
ajutor din partea tuturor cetãþeni-
lor europeni pentru ca aceasta sã
devinã o realitate”, a mai spus
Manfred Weber.

„Training Professionals Working
with Children in Care”, la final

Asociaþia SOS Satele Copiilor România organizeazã
astãzi, ora 10.00, în cadrul  Spaþiului Public European,  con-
ferinþa de închidere a proiectului „Training Professionals
Working with Children in Care”. Proiectul, finanþat prin
Comisia Europeanã, a fost implementat de Asociaþia SOS
Satele Copiilor România în perioada 1 ianuarie 2015 – 31
decembrie 2016, în parteneriat cu Federaþia SOS Chil-
dren’s Villages International, Consiliul Europei, Eurochild ºi
alte 7 Asociaþii membre ale Federaþiei SOS Children’s
Villages International, respectiv SOS Satele Copiilor
Bulgaria, Croaþia, Estonia, Franþa, Italia, Letonia ºi Ungaria.

ponentã a proiectului a privit dez-
voltarea capacitãþii profesioniºti-
lor care oferã îngrijire copiilor
astfel încât aceºtia sã adopte în
practica lor o abordare bazatã pe

respectarea drepturilor copilului.
În acest sens, în cadrul proiectu-
lui au fost organizate de Asociaþia
noastrã 8 sesiuni de formare la
care au participat 141 de profesi-
oniºti din cadrul a 6 Direcþii Ge-
nerale de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului, Autoritatea Naþi-
onalã pentru Protecþia Drepturilor
Copilului ºi Adopþie, precum ºi din
cadrul Asociaþiei SOS Satele Co-
piilor România.
Construirea unei coaliþii de
actori relevanþi la nivel naþional
ºi european

A doua componentã a presupus
construirea unei coaliþii de actori
relevanþi la nivel naþional ºi euro-
pean care sã creascã gradul de
conºtientizare privitor la nevoia de
a asigura mãsuri de sustenabilitate
pentru astfel de formãri.  Proiec-
tul este aliniat unor politici europe-
ne relevante precum Tratatul de la
Lisabona (art. 3), Carta Drepturi-
lor Fundamentale (art. 24), Reco-
mandarea Comisiei Europene “In-
vesting in Children: breaking the
cycle  of  disadvantage”. De ase-
menea, proiectul „Training Profes-
sionals Working with Children in
Care” contribuie ºi la procesul
continuu de dezinstituþionalizare,
precum ºi la obiectivul Comisiei
Europene trasat în decembrie 2013
la EU Forum on the Rights of the
Child  privitor la dezvoltarea de
ghiduri de protecþia copilului.

Proiectul a fost construit pe dezvoltarea cu succes a Ghidului
pentru profesioniºtii care oferã îngrijire copiilor aflaþi în sistemul de
protecþie specialã  “Securing Children’s Rights”, precum ºi pe cel
adresat tinerilor “Discover your rights!” dezvoltate de cãtre Federa-
þia SOS Children’s Villages International în parteneriat cu Consiliul
Europei ºi o serie de alþi parteneri cu expertizã în protecþia ºi promo-
varea drepturilor copilului.
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În anul 1998, s-a înfiinþat Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de
Muncã, împreunã cu agenþiile teritoriale. Zilele trecute, s-au împlinit 18 ani
de activitate a Serviciului Public de Ocupare din România. Momentul
aniversar a fost marcat ºi de Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de
Muncã Dolj, prin organizarea, la sediul instituþiei, a unei întâlniri cu agenþii
economici din judeþ.

vederilor Legii nr. 76/2002  au fost alte sub-
iecte discutate în cadrul întâlnirii.

„Momentul aniversar este deopotrivã  unul
de reflecþie, de evaluare ºi de proiecþie. Ro-
mânia a trecut prin ample schimbãri, s-a
adaptat la cerinþele Uniunii Europene, s-a
confruntat cu exodul forþei de muncã cãtre
þãrile occidentale, a avut perioade de creºte-
re economicã, dar a cunoscut ºi depãºit
momentele dificile generate de criza econo-
micã din anii trecuþi. În acest context, Ser-
viciul Public de Ocupare din România a acu-
mulat o experienþã bogatã ºi valoroasã la
aceasta contribuind ºi schimbul de bune
practici cu instituþiile similare din state mem-

bre UE”, a subliniat Marcel Dumitru Mi-
clãu, preºedinte Agenþia Naþionalã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã.
„Implementarea concretã a noilor
mãsuri va aduce noi locuri de muncã”

Scopul acestui eveniment a fost acela de
a asigura o bunã informare a agenþilor eco-
nomici cu privire la serviciile oferite de
Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei
de Muncã Dolj persoanelor juridice, dar ºi
de consolidare a relaþiei acestora cu insti-
tuþia noastrã. „Printre realizãrile acestui an
doresc sã menþionez introducerea noilor re-
glementãri privind stimularea ocupãrii for-
þei de muncã, rezultate în urma implicãrii
susþinute a Ministerului  Muncii, Familiei ºi
Protecþiei Sociale ºi Persoanelor Vârstnice
ºi cooperãrii cu partenerii sociali. Prin aces-
te mãsuri sperãm ca Romania sã continue

sã se dezvolte sustenabil, atât prin crearea
de locuri de muncã, cât ºi prin încurajarea
mobilitãþii sociale ºi teritoriale. Sperãm cã
implementarea concretã a noilor mãsuri va
aduce noi locuri de muncã pentru grupuri-
le vulnerabile – tineri NEET, ºomeri de lun-
gã duratã, persoane cu dizabilitãþi, familii
monoparentale, persoane peste 45 ani. Nu
au fost uitaþi nici românii plecaþi peste ho-
tare pentru a munci în statele Uniunii Euro-
pene. Ei sunt aºteptaþi ºi încurajaþi sã revi-
nã pe plaiurile natale, având posibilitatea de
a beneficia de noile facilitãþi cuprinse în
Pachetul de Mobilitate”, a mai spus preºe-
dintele ANOFM.
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Pe o vreme geroasã, cum
este cea de astãzi, mierea este
numai bunã ca sã ne îndul-
cim ceaiul. Ce se întâmplã în
stup, atunci când temperatu-
rile sunt foarte scãzute?

- Stupul nu moare de frig,
ci de foame sau de boalã. Un
stup puternic îºi produce sin-
gur cãldurã, dar consumã hra-
nã numai dacã are de unde.
Este adevãrat cã nu mai avem
iernile grele de altãdatã, dar
este important ca apicultorii sã
le lase hranã ºi sã le facã tra-
tamentele, în special pentru va-

Pe cât de cãutatã, pe atât de greu se
obþine mierea de albine. Apicultorii
din Dolj, nu puþini la numãr, experi-
menteazã, de vreo trei ani, ce înseam-
nã sã depinzi de mai mulþi factori ºi,
la un moment dat, sã ajungi sã conta-

bilizezi ºi un eºec. Ilie Caºotã, vicepre-
ºedintele Asociaþiei Crescãtorilor de
Albine din România – Filiala Dolj, ne-
a explicat, în interviul de mai jos, cum
se face cã, din 2014 încoace, nu s-a
mai obþinut deloc mierea de salcâm,

roozã, cel mai mare duºman al
albinelor. Pentru iarnã, trebu-
ie fãcute tratamentele încã din
luna august. În cadrul asocia-
þiei noastre, avem tratamente
care sunt produse chiar de In-
stitutul Apicol de la Bucureºti.

Cum a fost anul 2016 pen-
tru apiculturã?

- Anul acesta a fost foarte
prost pentru noi, apicultorii.
Am încercat sã facem niºte
demersuri cãtre guvern, mai
ales cã asociaþia noastrã are
filiale în toate judeþele. Cu to-

þii am fãcut adrese cãtre pre-
fecturi, prin care am solicitat
un sprijin de hranã pentru al-
bine, pentru cã nu s-a fãcut
miere. Salcâmul nu s-a fãcut
deloc, iar la mierea din floa-
rea-soarelui ºi poliflorã s-au
scos 5-6 kilograme, în medie.
Este puþin. Numai ca sã ierne-
ze, familiile au nevoie de 15-
16 kilograme. În aceste con-
diþii, oamenii au fost nevoiþi sã
cumpere hranã pentru stimu-
lare, înlocuitori de miere. Alt-
fel, albinele mor dacã nu au ce
mânca. Guvernul nu ne-a aju-
tat deloc. Ni s-a dat ºi un rãs-
puns: cã nu avem o evidenþã
contabilã prin care sã justifi-
cãm cã am avut pierderi.

Când aþi primit ultima datã
sprijin din partea statului?

- Am primit în urmã cu doi
ani, în 2014, un ajutor de mi-
nimis. Este adevãrat, puþin ºi
atunci: 7 lei pe familia de albi-
ne. Dar, totuºi, cu banii aceia
puteam sã mai cumpãrãm câ-
teva kilograme de hranã. Eu
mã ocup din 1981 de stupi ºi,
de atunci ºi pânã în 2014, nu
a fost an în care sã nu se facã
deloc miere de salcâm.

Din ce cauzã nu s-a fãcut
mierea de salcâm?

- Din cauza ploilor ºi a vre-
mii nefavorabile. Atunci când
a înflorit salcâmul au fost mul-
te ploi ºi frig, ca urmare nu a
mai dat nectar. Toata þara a
fost  afecta tã ,  º i  a tunci  º i
acum. La noi, s-a resimþit însã
mai tare pentru cã avem un

bazin mai mare de salcâm –
începând de la Calafat ºi pânã
la Rast. Salcâmul 1, cum îi
spunem noi, înfloreºte prima
datã aici, în sudul Olteniei. Sal-
câmul 2 îl gãsim în zonele de
deal, în Vâlcea, Gorj ºi Argeº,
iar  salcâmul 3 este  foarte
aproape de poalele munþilor.

Ce specif ic  mel i fer  are
Doljul?

- La noi, este specificã mie-
rea de salcâm ºi floarea-soa-
relui. Doljul este un judeþ agri-
col, unde se cultivã mult floa-
rea-soarelui ºi rapiþã, iar cul-
turile agricole dau nectar.

Înseamnã cã ar trebui sã fie
ºi mulþi apicultori în judeþ?

- La noi, în asociaþie, avem
în jur de 30.000 de familii de
albine ºi 400 de apicultori în-
scriºi. La nivel de judeþ – pen-
tru cã mai sunt ºi alte asociaþii
– eu zic cã sunt în jur de
45.000 de familii de albine.
Sunt mulþi oameni care au câte
trei sau cinci stupi pe care nu
îi mai declarã. De trei ani de
zile existã însã un sistem de
identificare, prin care se alo-
cã plãcuþe cu numere pe fie-
care stup, lucru care se face
numai prin asociaþie. Oamenii
vin cu adeverinþe, cu tot ce au
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pe care o preferã nemþii, la export.
Ploile care spalã nectarul, frigul ce
afecteazã florile, pesticidele de pe cul-
turile de rapiþã ºi floarea-soarelui
care decimeazã familiile de albine
sunt cele mai negre coºmaruri ale api-

cultorilor. Sunt fenomene pe care nu
le pot controla ºi le iau ca atare. Ce
nu pot accepta este lipsa de interes a
statului, care nu doar cã nu-i ajutã,
dar îi obligã sã bâjbâie într-o birocra-
þie absurdã.

Interviu realizat de RADU ILICEANU ºi LAURA MOÞÎRLICHE

ei de la Primãrie, ºi obþin acest
lucru. În cazul în care vor sã
acceseze fonduri europene sau
fac o solicitare pentru obþine-
rea de subvenþie la motorinã,
au nevoie de aceste date de
identificare. Spre exemplu,
acum apicultorii vin la asocia-
þie pentru acea subvenþie de 18
litri de motorinã pe stup.

Unde îºi aºeazã stupii api-
cultorii de la noi?

- Prima datã plecãm la rapi-

þã, la sfârºitul lui martie, ºi stãm
în jur de trei sãptãmâni pentru
cã înflorirea nu dureazã prea
mult. Cum se terminã rapiþa,
începe la noi, în sud salcâmul.
Apoi salcâmul 2, care dureazã
maxim 10 zile înflorirea. Un pic
dacã i se pãleºte floarea nu mai
dã nectar. La salcâmul 3, în
zona submontanã, se duc cam
puþini. În jur de 20 iunie, înce-
pe ºi floarea-soarelui, în câm-
pia Bãileºtiului, care þine trei
sãptãmâni.

Cum vã înþelegeþi cu agri-
cultorii, mai ales cã în ulti-
mii ani au tot fost discuþii le-
gate de faptul cã pesticidele
afecteazã familiile de albine?

- Mai greu. Agricultorii sus-
þin cã nu afecteazã albinele,
dar, de multe ori, acest lucru
nu este adevãrat. În Uniunea
Europeanã sunt interzise pes-
ticidele puternice. Ai noºtri au
luat mereu derogare ca sã le
foloseascã, pe motiv cã au
atac de rãþiºoarã, atac la sã-
mânþa de rapiþã... Dar, în ge-
neral, ne-am înþeles cu ei sã
ne lase sã ne aºezãm pe lângã
culturile lor.

 Dar au fost pagube din
aceastã cauzã?

- Da, au fost. În perioadele
când plouã mai mult sau este
foarte cald, au fost stupi care
au fost decimaþi pe jumãtate.
Era covor de albine moarte.
Mai mult floarea-soarelui ne
afecteazã la mortalitate. Am un
bãiat începãtor, care se apu-
case de doi ani de albinãrit, cã-
ruia i-au murit albinele sufo-
cate din cinci stupi. Le-a în-
chis pentru cã stropeau la ra-
piþã cu pesticide.

Odatã produsã, unde ajun-
ge mierea?

- Din cauzã cã a fost un an
prost, anul acesta nu s-au mai
fãcut exporturi. De obicei, noi
ducem mierea la Combinatul
Apicol din Bucureºti, iar de
acolo, cu precãdere, se expor-
tã în Germania. Circuitul e
simplu: orice apicultor, chiar
dacã este sau nu membru al
asociaþiei noastre, poate adu-
ce mierea aici, o trimitem la
Bucureºti ºi, de acolo, se ex-
portã. Ei ne dãdeau banii pen-
tru producãtori. Anul acesta,
acolo unde s-a fãcut, mierea
poliflorã s-a vândut cu 8,5 lei
pe kilogram.

ªi cum vi se pare acest
preþ?

- Foarte mic. Anul trecut a
fost 12 lei pe kilogram.

În magazine, cumpãrãm
miere la un preþ mult mai
mare. Cum se explicã acest
lucru?

- Ca la orice produs agricol,
câºtigã mai mult cei care o co-
mercializeazã. Pe de altã par-
te, luând amploare apicultura,
faþã de anii precedenþi, mulþi
trãiesc din aceastã activitate ºi
sunt nevoiþi sã o vândã chiar
ºi pe un preþ mai mic.

Putem gãsi, de exemplu,

miere recoltatã din Dolj în
vreun magazin?

- Nu avem aici un procesa-
tor care sã îmbutelieze miere
de la noi ºi sã iasã cu ea la su-
permarketuri. Mierea noastrã
ajunge la Combinatul Apicol de
la Bucureºti. Noi am încerca
sã facem acest lucru, dar ne
descurajeazã birocraþia.

Mai este profitabilã api-
cultura?

- Mulþi dintre apicultorii cu
experienþã au început din pa-
siune, nu neapãrat pentru par-
tea financiarã.  Cei noi,  în
schimb, sunt mai atraºi de par-
tea financiarã ºi de afaceri.
Sunt ani mai grei ºi o parte din
apicultori renunþã. Statul nu
prea ne-a mai ajutat. La noi,
se dau niºte subvenþii, prin
programul naþional apicol, se
subvenþioneazã medicamente-
le, dar este multã birocraþie.
Au fost ºi ani când apicultura
s-a dovedit, cu adevãrat renta-
bilã. Mierea s-a vândut ºi cu 21
de lei pe kilogram. Apoi, s-a
ajuns la 12 lei, dar nu ºtim exact
ce s-a întâmplat la export. Ma-
rele consumator de miere,
Germania, a luat miere ºi din
Ucraina, în condiþiile în care
vecinii noºtri nu au mai expor-
tat în Rusia, din cauza conflic-
tului dintre ei.

Sã ne întoarcem la ceºcu-
þa de ceai... Cum recunoaº-
tem mierea falsificatã de cea

bunã, naturalã?

- Toatã mierea, cu excepþia
celei de salcâm, cristalizeazã.
Noi, dacã cumpãrãm un lot de
miere, mergem la Direcþia Sa-
nitar-Veterinarã cu proba, iar
ei ne dau certificatul de cali-
tate. Pe piaþã, este mai greu de
aflat... Poþi sã te ghidezi dupã
cum curge, mierea curatã ar
trebui sã facã o bulã în bor-
can. În mod normal, cel care
vinde ar trebui sã prezinte un
act, un buletin de analizã. De
multe ori, întâlnim pe piaþã în-
dulcitori care sunt mai ieftini.
Deci, dacã observaþi cã mie-
rea se cristalizeazã însã, nu ar
trebui sã vã sperie acest lucru.
Este un semn cã are un pro-
cent mare de zaharozã. De
exemplu, mierea de rapiþã cris-
talizeazã într-o sãptãmânã, în
timp ce mierea de salcâm,
care are mai multã fructozã,
se cristalizeazã în doi-trei ani.

Care este tipul de miere pe
care ni-l recomandaþi?

- Foarte bunã este mierea de
manã, care are foarte multe
minerale. Este o miere de ori-
gine animalã, ca sã zic aºa.
Este produsã de niºte pãduchi
care lasã o dulceaþã pe frunze
ºi albinele recolteazã. Este mie-
rea aceea închisã la culoare.
Poliflora este foarte bunã, pen-
tru cã este produsã din multe
plante. Cea de salcâm este plã-
cutã la gust, dar calitativ este
mai slabã.
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BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Evocând, în oglindã, crize survenite în
spaþiul mai extins, european ºi internaþio-
nal, evaluam, cu câteva zile în urmã (a se
vedea articolele „Douã crize în oglindã,
douã soluþionãri diferite” ºi „Destinul unui
partid în derivã”) starea de contondenþã
instalatã la noi, imediat dupã anunþarea ofi-
cialã a rezultatelor scrutinului din 11 de-
cembrie. Notam atunci cã, dacã în Italia
post-referendum, partidul la putere condus
de premierul de atunci Matteo Renzi ºi-a
recunoscut prompt ºi imediat, la momen-
tul exit-pool-urilor, înfrângerea ºi a proce-
dat în consecinþã prin depunerea mandatu-
lui, soluþia perfect constituþionalã întreprin-
sã de preºedintele Sergio Mattarella a con-
dus la depãºirea crizei ºi în decurs de patru
zile un nou guvern s-a instalat prin botez
parlamentar.

Contrar unui astfel de demers, la noi,
continuând parcã proasta tradiþie a unei „de-
mocraþii originale” pe care ºi-ar fi dorit-o
Ion Iliescu, avertizam asupra tentativei gra-
ve de a aborda „rezultatul votului… într-o
hermeneuticã cu un pronunþat caracter pro
domo, cu interese care, oricum le-am jude-
ca, sfârºesc prin a arunca în deriziune
voinþa electoratului”.

Din pãcate, departe de a fi contrazis, di-
agnosticul de mai sus se aratã tot mai acu-
tizat, ba a devenit atât de cronic încât nu

se prea mai întrevãd soluþii terapeutice cu
excepþia celei pe care titularul „regiei” aces-
tui spectacol de prost gust, nimeni altul
decât preºedintele Johannis, o mai poate
încã folosi, în limitele bunei raþiuni care,
de-acum, a trecut în ograda bunului-simþ.

Nici pentru perdanþi nu existã o altã vari-
antã în afara celei a recunoaºterii – în sfâr-
ºit, fãþiºe ºi oneste – a înfrângerii, oricât de
dureros ar fi un astfel de gest, deschizând
calea unei reorganizãri decise, în dispreþul
jocurilor de interese personale, într-o Opo-
ziþie care, aºa cum s-a dovedit, poate fi de-
seori un neaºteptat prilej de restructurare mai
beneficã decât exerciþiul Puterii.

În aceeaºi logicã a oglinzilor paralele, iatã
cã, în Italia post-referendum, mecanismul
– absolut raþional ºi, deci, probabil salvator
– al soluþiilor responsabile s-a verificat, din
nou, duminicã, la Adunarea PD, adicã a fo-
rului de conducere a formaþiunii perdante
la vot, desfãºuratã la un hotel din Roma, la
care încã în pâine, ºeful partidului, ex-pre-
mierul Renzi, a fãcut o lungã, detaliatã ºi
nemiloasã analizã a înfrângerii la vot. El ºi-
a început discursul cu cuvintele: „Nu am
pierdut. Am rãs-pierdut”, punând, fãrã

menajamente degetul pe ranã ºi înºirând,
apoi, într-un calcul de aritmeticã elemen-
tarã, cauzele înfrângerii. Printre ele, per-
sonalizarea demersului electoral, ocultarea
problemelor sociale ale categoriilor defa-
vorizate, ignorarea valorii comunitarismu-
lui, lãsând loc de manevrã adversarilor po-
puliºti. El a recunoscut în plus amploarea
înfrângerii, declarând cã au pierdut, ca în
fotbal, acasã, pe teren propriu, ceea ce
dubleazã de fapt dimensiunea pierderii.

Or, nimic dintr-o astfel de abordare în
siajul perdanþilor de la noi în urma alegeri-
lor din 11 decembrie. Recunoaºterile – câte
s-au fãcut auzite – au venit din partea unor
lideri de rang secund, iar singurele mai cla-
re ºi mai aproape de o atitudine de respon-
sabilitate s-au înregistrat oarecum margi-
nal, aºa cum a fost cazul celei antamate de
primarul Timiºoarei.

Cât despre energicul ex-premier italian,
acelaºi Matteo Renzi, rar mi-a fost dat sã
urmãresc un discurs atât de ingenios ºi abil
structurat precum cel rostit, preþ de mai
bine de un ceas, în sala hotelului de la
Roma.

Douã momente m-au surprins ºi mi-au

dat mãsura unui politician versat, în ciuda
vârstei ºi a propulsãrii sale intempestive în
politicã. Primul a fost atunci când, justifi-
cându-ºi demisia asumatã imediat dupã în-
chiderea urnelor, a declarat cã a fost încol-
þit de gândul de a abandona lupta. ªi carie-
ra: „Pentru o clipã m-am gândit sã cedez”,
adãugând imediat însã cã, dupã o reflecþie,
ºi-a rãspuns cã poþi demisiona ca premier,
dar nu ºi din calitate de cetãþean.

Cel de-al doilea moment – în care per-
sonal îmi place sã citesc o parabolã a unei
linii de conduitã politicã responsabilã – l-a
reprezentat o parantezã în care a evocat o
vizitã, la ºcoala fiului sãu, la o întrunire cu
pãrinþii. Acolo, pe un hol, un neon funcþio-
na prost, iritant, cu întreruperi. ªi s-a în-
trebat atunci cum de nimeni – dintre per-
sonalul ºi administratorii ºcolii, dar nici din-
tre pãrinþii aflaþi atunci în acel loc – n-a
observat defectul spre a-l fi remediat.

Concluzia? În loc de a face politicã pen-
tru oameni ºi cu oamenii, pornind de la re-
alitãþile de facto ale zilei, se ajunge la un
politicianism care sfârºeºte într-o alienare
de electorat ºi, deci, la un autism care nu
scapã de sancþiunile cele mai neaºteptate.

Din nou, despre niºte…Din nou, despre niºte…Din nou, despre niºte…Din nou, despre niºte…Din nou, despre niºte…
oglinzi paraleleoglinzi paraleleoglinzi paraleleoglinzi paraleleoglinzi paralele

Ca în fiecare
an, elevii Colegiu-
lui Naþional „Fra-
þii Buzeºti” din
Craiova celebrea-
zã, conform tra-
diþiei, Crãciunul.
«Cei mai mici din-
tre copiii noºtri,
cei de la Grãdini-
þa cu program
prelungit „Otilia
Cazimir”, prezin-
tã momente de
muzicã dans ºi
recitãri, în faþa
colegilor mai
mari, reuniþi în holul ºcolii. Elevii din ciclul
primar au în repertoriu atât colinde în limba
românã, cât ºi în limbile moderne pe care le
studiazã (francezã, englezã, germanã). Demn
de menþionat este ºi faptul cã în ºcoalã sunt
douã grupuri vocale, coordonate de  prof.
Iuliana Pãºcãlãu ºi Marinel Dorobanþu,
care, an de an, sunt prezenþi la concursurile
de colinde organizate la nivel judeþean ºi, ca

Colinde de iarnãColinde de iarnãColinde de iarnãColinde de iarnãColinde de iarnã
la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”

ºi acum, duc mai departe tradiþia. Astfel, în
sãptãmâna premergãtoare vacanþei de iar-
nã, elevii „buzeºteni” îi „colindã” pe profe-
sori, colegi ºi, nu în ultimul rând, pe pãrinþi,
din partea cãrora, ca ºi din cea a lui Moº
Crãciun, primesc daruri», a precizat prof.
Carmen ªtefãnescu, director al Colegiului
Naþional „Fraþii Buzeºti”.

CRISTI PÃTRU

Serviciul Român de Informaþii a lansat,
recent, campania „50 de minute cu ºi de-
spre SRI”. Pentru al patrulea an consecu-
tiv, echipe ale instituþiei ajung în 230 de li-
cee din Bucureºti ºi din þarã. Campania are
ca obiectiv promovarea culturii de securi-
tate ºi modalitãþi de a accesa o carierã în
instituþie, cu aceastã ocazie reprezentanþii
SRI împãrtãºind lucruri fascinante din uni-
versul serviciilor de informaþii.

Pe parcursul a 50
de minute, o echipã
de ofiþeri SRI a pre-
zentat, ieri, elevilor
de la Colegiul Naþio-
nal „Nicolae Titules-
cu” din Craiova, în
sesiuni interactive,
activitãþile din do-
meniul securitãþii în
care aceastã institu-
þie are un rol impor-
tant, ameninþãrile cu
care þara noastrã,
alãturi de alte state
ale lumii, se confrun-

„50 de minute cu ºi despre SRI”„50 de minute cu ºi despre SRI”„50 de minute cu ºi despre SRI”„50 de minute cu ºi despre SRI”„50 de minute cu ºi despre SRI”,,,,,
la Colegiul Naþional „Nicolae Tla Colegiul Naþional „Nicolae Tla Colegiul Naþional „Nicolae Tla Colegiul Naþional „Nicolae Tla Colegiul Naþional „Nicolae Titulescu”itulescu”itulescu”itulescu”itulescu”

tã, valorile în care credem cu toþii ºi, nu în
ultimul rând, cum pot tinerii sã urmeze o
carierã în SRI. Totodatã, a fost explicatã,
pentru cei interesaþi, oferta educaþionalã a
Serviciului, prin studii universitare de licen-
þã la Academia Naþionalã de Informaþii „Mi-
hai Viteazul”, dar ºi la Academia Tehnicã
Militarã sau Academia Forþelor Terestre „Ni-
colae Bãlcescu” – pe locurile SRI.

VALENTIN CEAUªESCU

În sãptãmâna 19 - 22 decem-
brie, tema din proiectul Cãrticica
pentru prichindei ºi copii mai mã-
ricei derulat de Secþia pentru Co-
pii ºi Tineret a Bibliotecii Judeþe-
ne Alexandru ºi  Aristia Aman
este: Colinde, colinde, e vremea
colindelor.

Cum colindul este un cântec tra-
diþional, copiii vor arãta cum au

Comunicat de presã
înþeles ºi cum pãstreazã minuna-
tele tradiþii româneºti de iarnã.

Secþia pentru Copii ºi Tineret
mulþumeºte colaboratorilor, mass-
media, cadrelor didactice, copiilor
ºi pãrinþilor deopotrivã pentru fe-
lul în care s-au implicat în proiec-
tele desfãºurate în acest an.

Sãrbãtori fericite ºi La mulþi ani!

Ne sunt alãturi preºcolarii ºi
ºcolarii de la urmãtoarele grãdiniþe
ºi ºcoli craiovene, programaþi ast-
fel:

Luni , 19 decembrie
Orele: 900-1000     L.T.T.A  Grã-

diniþa nr. 18

1000-1100    Liceul de Arte Marin
Sorescu-Grãdiniþã

1100-1200     ªc. Gimn. Mihai
Viteazul

500-1600    C.N. ªtefan Velovan
Marþi, 20 decembrie
Orele: 1000-1100    Liceul de Arte

Marin Sorescu
1100-1200    Liceul de Arte Marin

Sorescu
Miercuri, 21 decembrie
Orele: 1000-1100     Grãdiniþa Cas-

telul Fermecat
Joi, 22 decembrie
Orele:1100-1200    Grãdiniþa Pa-

radisul Copiilor
1500-1600    C.N. Carol I

Comunicat de presã
Trupa de teatru

Cutezãtorii a Bibliote-
cii Judeþene „Alexan-
dru ºi Aristia Aman”
va susþine cu ocazia
sãrbãtorilor de iarnã,
sceneta „ În aºtepta-
rea lui Moº Crãciun”,
la Penitenciarul de
Maximã Siguranþã,
Craiova, joi 22
decembrie, 2016, ora
10:30.

Cutezãtorii îºi
doresc sã-i înveseleascã pe cei prezenþi cu o scenetã comicã, scrisã
chiar de unul dintre actorii trupei, domnul Dan Constantin Nichita.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Spectacole în aer liber,
pe 22 ºi 29 decembrie

În Piaþa „Fraþii Buzeºti”, publicul se va bu-
cura joi, 22 decembrie, de „Cântãreþii din
Bremen & invitaþii lor”, alãturi de actorii Iulia
Cârstea, Ionica Dobrescu,
Adriana Ioncu, Daniel Mirea,
Mugur Prisãcaru ºi Rodica
Prisãcaru. Tot joi, dar pe 29
decembrie, la aceeaºi orã
18.00, vor spune „Poveºtile
copilãriei” actorii Geo Dines-
cu, Marin Fagu, Adriana Ion-
cu ºi Cosmin Dolea. Cu aces-
te spectacole ºi animaþiile din
Gala de Sãrbãtori, instituþia
va încheia anul artistic 2016.

Trei premiere de succes
Potrivit reprezentanþilor

instituþiei, repertoriul s-a îmbogãþit anul aces-
ta cu trei premiere. Prima, în martie, a fost
„Poveste despre Hansel ºi Gretel” –  crea-
þie colectivã a actorilor Marin Fagu, Geo Di-
nescu ºi Mugur Prisãcaru, care au semnat
scenariul, regia, muzica ºi scenografia.
Spectacolul a participat deja la trei festiva-
luri: „Arlechino 66 – Caravana Poveºtilor”
(Braºov), „Poveºti” (Alba Iulia) ºi „Dnipro-

2016 a îmbogãþit repertoriul Teatrului pentru Copii ºi Tine-
ret „Colibri” cu trei premiere: „Poveste despre Hansel ºi Gre-
tel” – o creaþie colectivã a actorilor Marin Fagu, Geo Dinescu
ºi Mugur Prisãcaru, „Zorro” – scenariul ºi regia Cristian Mi-
tescu, ºi „Furtuna” – regia Cristian Pepino. Se adaugã ediþia a
III-a a Festivalului „Puppets Occupy Street”, precum ºi o mul-

þime de reprezentaþii, ateliere de creaþie ºi alte evenimente,
ca lansãri de cãrþi, expoziþii, gale de film, diverse concerte,
spectacole caritabile, festivaluri. „Cântãreþii din Bremen & in-
vitaþii lor” ºi „Poveºtile copilãriei” încheie anul artistic 2016 al
Teatrului „Colibri” pe scena Galei de Sãrbãtori din Centrul Vechi
al Craiovei, pe 22 ºi 29 decembrie, de la ora 18.00.

În perioada sãrbãtorilor, progra-
mul Agenþiei Teatrului „Colibri” va
suporta modificãri. „În zilele de 24,
25, 26 ºi 31 decembrie 2016, precum
ºi în zilele de 1, 2, 7 ºi 8 ianuarie
2017, agenþia va fi închisã. Va
funcþiona în perioada 27-30 decem-
brie 2016, respectiv 3-6 ianuarie
2017, în intervalul orar 10.00 –
15.00. Începând cu data de 9 ianua-
rie 2017, Agenþia îºi va relua progra-
mul normal: de luni pânã sâmbãtã,
inclusiv, între 10.00-13.00 ºi 16.00-
19.00, iar duminica de la  10.00 la
13.00”, precizeazã reprezentanþii
instituþiei, într-un comunicat de
presã.

PuppetFest” (Ucraina) – ediþia I.
A urmat „Zorro”, titlu montat pentru pri-

ma datã în România pe scena unui teatru,
cu scenariul ºi regia semnate de Cristian Mi-
tescu, scenografia Oana Micu ºi Tiberiu Toi-
tan, coregrafia Ionuþ Sergiu Anghel, muzica

Alexandru Berehoi, cu actorii Cosmin Do-
lea, Geo Dinescu, Marin Fagu ºi Adriana
Ioncu.

Stagiunea 2016-2017 a fost deschisã cu
„Furtuna”, de William Shakespeare, o pre-
mierã absolutã în România, în care actorul
Marcel Iureº îºi împlineºte douã dorinþe: de a
juca alãturi de pãpuºi ºi pãpuºari ºi de a cola-
bora cu regizorul Cristian Pepino. În distri-

buþie îi regãsim pe actorii Oana Stancu, Geo
Dinescu, Mugur Prisãcaru ºi Marin Fagu (care
este ºi autorul muzicii). Decorurile sunt cre-
aþia lui Remus Alexandru Gabor, iar costu-
mele sunt concepute de Raluca Aioniþoaie.

Organizator, gazdã
ºi partener

pentru numeroase
evenimente

Tot anul acesta, în-
tre 25 august ºi 1 sep-
tembrie, Teatrul „Co-
libri” a organizat cea
de-a III-a ediþie, una
de foc, a Festivalului
„Puppets Occupy
Street”, cu 11 trupe ºi
artiºti din 11 þãri ºi pes-
te 220 de evenimente.

De asemenea, zeci de ateliere de creaþie s-
au desfãºurat în cadrul Fabricii de poveºti
electroColibri, pe care le-au urmat peste
300 de copii. În plus, pe tot parcursul anu-
lui, instituþia a fost organizatoare, gazdã
ºi partener pentru nenumãrate evenimen-
te, ca lansãri de carte, expoziþii, gale de
film, diverse concerte, spectacole carita-
bile, festivaluri.

Galã de poezie, colinde ºi mu-
zicã folk, cu participarea unor ar-
tiºti de excepþie, sãptãmâna aceas-
ta, la Calafat! „Floare de ger” –

„Floare de ger” – galã de poezie,
colinde ºi muzicã folk, la Calafat

«De ce „Floare de ger”? Pentru cã este iarnã. Pentru cã este cea
mai frumoasã floare a anotimpului. Pentru cã existã o poezie. Pentru
cã existã un cântec. Pentru cã poetul, mai mult decât gerul, ne umple
fereastra copilãriei cu flori ce se topesc apoi în minte, în suflet, sub
gene. Pentru cã folk-istul, mai mult decât poetul, ninge peste lume cu
flori mari, albastre, topite adesea de indiferenþã. Pentru cã festivaluri-
le sunt  flori de ger. Pentru cã flori de ger sunt ºi oamenii. Pentru cã
lumea toatã e o floare de ger. De ce „Floare de ger”?». (Dan Vanã)

La magazinul Diverta din Mercur Center Craio-
va are loc astãzi, ora 18.00, lansarea cãrþii „Vã dau
un an din viaþa mea” a maestrului Tudor Gheor-
ghe. Evenimentul se desfãºoarã în prezenþa auto-
rului ºi va fi urmat de o sesiune de autografe. Volu-
mul „Vã dau un an din viaþa mea” a fost publicat
recent la Editura „Scrisul Românesc” ºi are o pre-
faþã semnatã de academicianul D.R. Popescu.

Potrivit fiului autorului, Adrian Tudor, cartea este
un jurnal literar, „…este o literaturã povestitã, dez-
vãluind un trecut declanºat de un fapt prezent, pre-
zent la rândul lui de amintirile trecute, este un spa-
þiu alert, întrerupt de respiraþii profunde…, este râul
cu meandrele lui, este un concert în scris”. Volu-
mul a mai fost lansat, la începutul lunii octombrie
a.c., la Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din Cra-
iova, apoi ºi în alte oraºe din þarã.

«M-a inspirat un turneu pe care l-am fãcut cu
„Lecþia”, cu care am bãtut toate oraºele mici. La
Babadag nu mai cântase nimeni de 20 de ani! M-au
emoþionat lucrurile astea, aºa cã le-am trecut într-
un jurnal», declara autorul.

Maestrul TMaestrul TMaestrul TMaestrul TMaestrul Tudor Gheorgheudor Gheorgheudor Gheorgheudor Gheorgheudor Gheorghe
se întâlneºte cu publiculse întâlneºte cu publiculse întâlneºte cu publiculse întâlneºte cu publiculse întâlneºte cu publicul
la Divertala Divertala Divertala Divertala Diverta

Un spectacol folcloric extraordinar, sus-
þinut de Ansamblul Folcloric „Maria Tãna-
se” din Craiova ºi invitaþii sãi, artiºtii An-
samblului Profesionist „Doina Gorjului” din
Târgu Jiu, are loc astãzi, începând cu ora
17.00, în Centrul Vechi al Craiovei. Eveni-
mentul marcheazã, totodatã, sãrbãtoarea
celor 60 de ani ai Televiziunii Române ºi 18
ani de existenþã a TVR Craiova.

Îºi dau concursul soliºtii Victoriþa Lãcãtu-
ºu, Niculina Stoican,
Maria Loga, Mariana Io-
nescu Cãpitãnescu, Petri-
cã Mîþu Stoian, Constan-
tin Enceanu, Marius Mã-
gureanu, Alexandra Blea-
je, Marian Medregoniu,
Lavinia Bîrsoghe, Liliana
Popa, Valentin Sanfira,
Roberta Crintea, Cristian
Bãnãþeanu, Manuela Mo-
tocu, Liviu Dicã, Ciri
Mayer, Aneta ªiºu, Geor-

Spectacol extraordinar de muzicã
popularã, în centrul Craiovei

giana Bîrsac ºi Natalia Gorjanu. Li se alãturã
formaþia de dansuri a Ansamblului Folcloric
„Maria Tanase”, condusã de maestrul Ionel
Garoafã, ºi formaþia de dansuri a Ansamblu-
lui Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, con-
dusã de maestrul Valeriu Saraolu.

Acompaniamentul spectacolului va fi sus-
þinut de orchestra ansamblului craiovean, sub
bagheta maestrului Nicu Creþu. Accesul pu-
blicului este liber.

ediþia a XXII-a se va desfãºura
joi, 22 decembrie, de la ora 17.00,
în Sala „Marin Sorescu” a Casei
de Culturã, bucurând publicul cu

participarea artiºtilor Adrian Iva-
niþchi, Vali ªerban, Sorin Min-
ghiat, Marius Baþu, Cristian Bui-
cã, Theea Sarah, Nicolae Dumi-
tru Vlãdulescu, Dan Vanã ºi Gru-
pul Vocal „Amadeus”. Invitat spe-
cial: ªtefan Gheraksiev, din Plov-
div, Bulgaria.

Dupã cum îºi aminteºte fol-
kistul calafetean Dan Vanã ,
„Floare de ger” a început în
decembrie 1995, cu sprijinul
Direcþiei Judeþene pentru Tine-

ret ºi Sport Dolj. Primele 13 ediþii
au avut caracter de Festival-con-
curs Naþional de Muzicã Folk ºi
Poezie, iar urmãtoarele au fost
organizate ca gale. Imnul eveni-
mentului – cântecul „Floare de
ger” – este compus de Adrian
Ivaniþchi, pe versurile poetului

clujean Adrian Popescu.
Ediþia de anul acesta a galei

este organizatã de Casa de Cul-
turã Calafat, cu sprijinul Primã-
riei ºi Consiliului Local Calafat,
parteneri media fiind cotidianul
„Cuvântul Libertãþii”, Radio Ol-
tenia Craiova ºi TVR Craiova.
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AMRCR este gata sã colabo-
reze cu instituþiile statului ºi cu or-
ganizaþiile profesionale pentru ela-
borarea unei legi corecte în do-
meniul comercializãrii produselor
alimentare, în beneficiul general al
operatorilor economici, având ca
obiective susþinerea ºi promova-
rea producãtorilor locali ºi a pro-
duselor româneºti, în condiþiile
economiei libere de piaþã ºi, mai
ales, în folosul consumatorilor.
Asociaþia Marilor Reþele Comer-
ciale – AMRCR – solicitã Minis-
trului Agriculturii, Achim Irimes-
cu, sã publice comunicãrile pri-
mite de la Comisia Europeanã pri-
vind riscul de sancþionare a Ro-
mâniei pentru Legea 150/ 2016.

„Apreciem cã, prin faptul cã a

Retailerii pregãtesc ofensivaRetailerii pregãtesc ofensivaRetailerii pregãtesc ofensivaRetailerii pregãtesc ofensivaRetailerii pregãtesc ofensiva
la Legea produselor româneºtila Legea produselor româneºtila Legea produselor româneºtila Legea produselor româneºtila Legea produselor româneºti

Asociaþia Marilor Reþele Comerciale din România –
AMRCR – a luat notã de declaraþiile ministrului Agricul-
turii referitoare la atenþionarea Comisiei Europene pri-
vind riscul de infringement în cazul Legii 150/ 2016 ºi
considerã cã esenþialã este respectarea legalitãþii ºi nu
tertipuri tactice fãrã finalitate. În timpul dezbaterilor
proiectului de modificare a Legii 321/2009, AMRCR a
semnalat autoritãþilor competente problemele pe care le
poate genera adoptarea unor amendamente vãdit nefun-
damentate, menite sã creeze, cu orice preþ, doar false
aºteptãri ºi crede cã Legea nr. 150/2016 trebuie revizuitã
cât mai repede pentru cã, pe lângã riscul de infringement
ºi apariþia altor vulnerabilitãþi legale, a produs ºi masive
bulversãri în piaþã. Cel mai disputat devine acum concep-
tul de lanþ scurt, ce în viziunea legii presupune ca produsul
vândut sã fie local. Or, cu o agriculturã atrofiatã, numai
produse autohtone nu gãsim prin hipermarketuri!

Asociaþia Marilor Reþele Comerciale din România (AMRCR)
a fost creatã în anul 2003, la iniþiativa unui grup de manageri
de firme de comerþ româneºti ºi internaþionale ºi este o asocia-
þie profesionalã care reprezintã interesele industriei de retail din
România la nivel european, în principal, dar nu exclusiv, prin
intermediul EuroCommerce ºi Central European Commerce
Council. Asociaþia susþine faptul cã dincolo de spiritul compe-
titiv care caracterizeazã sectorul comerþului românesc, este ne-
cesar un spaþiu transparent ºi deschis de dialog care sã permitã
identificarea, dezbaterea ºi soluþionarea problemelor de interes
comun. AMRCR promoveazã interesele membrilor, iar scopul
Asociaþiei este acela de a promova iniþiative care sã stimuleze
concurenþa loialã între toþi comercianþii din România.

fãcut, deja, referiri publice la do-
cumentul respectiv, înseamnã cã
domnul ministru a ales sã renunþe
la privilegiul de confidenþialitate a
unei astfel de corespondenþe. Cre-
dem cã opinia publicã are dreptul
sã înþeleagã posibilele consecinþe
ale abordãrii ministrului Irimescu
care, deºi a afirmat, în repetate
rânduri, cã România riscã sancþi-
uni în legãturã cu Legea 150, mi-
nisterul pe care încã îl mai con-
duce a publicat pe site un proiect
de Hotãrâre de Guvern pentru
aprobarea normelor metodologi-
ce de desfãºurare a acþiunilor pri-
vind lanþul scurt de aproviziona-
re”, precizeazã într-un comunicat
public Asociaþia Marilor Reþele
Comerciale din România.

Lipsesc normele de aplicare
Acþiunea Ministrului Agricul-

turii nu poate beneficia de pre-
zumþia de bunã-credinþã, mai cre-
de AMRCR, întrucât are loc la
cinci luni de la intrarea în vigoa-
re a Legii 150/2016, a doua zi
dupã alegerile generale,
când a devenit foarte clar
cã nu mai are ºanse sã îºi
continue activitatea la mi-
nister ºi în cadrul Guver-
nului. Mai mult, în con-
textul în care este bine-
cunoscut faptul cã sec-
torul agricol este dome-
niul în care România a
primit cele mai multe fon-
duri comunitare, un mi-
nistru tehnocrat, cu ex-
pertizã europeanã, poate
anticipa în deplinã cunoº-
tinþã de cauzã, ºi deci tre-
buie sã fie pregãtit sã îºi
asume ºi responsabilita-
tea, pentru efectele lega-
le, directe ºi colaterale, pe
care le-ar putea provoca
eventuala sancþionare sau
chiar suspendare a aces-
tora. În plus, consecinþele
punerii în practicã a aºa-
zisului lanþ scurt de aproviziona-
re sunt binecunoscute chiar de
domnia sa, care, într-un interviu
recent, admitea pe de o parte cã
„nu poate asigura nici merele”,
iar pe de altã parte cã „important

este sã asiguri consuma-
torului hrana la un preþ
accesibil”.
Obiecþiile reþelelor
comerciale

Referitor la textul nor-
melor metodologice pro-
pus spre dezbatere publi-
cã, se poate constata, mai
specificã retailerii, fie ºi
numai la o simplã lecturã
cã, de fapt, acestea adau-
gã la lege, ceea ce con-
travine legalitãþii .  Un
exemplu este crearea unui
aºa-zis „Consiliu de mo-
nitorizare a lanþului scurt
de aprovizionare cu pro-
duse alimentare”, în a cã-
rui componenþã este in-

clusã arbitrar ºi AMRCR, deºi
asociaþia nu a fost niciodatã con-
sultatã în aceastã privinþã ºi nici
nu ºi-a exprimat acordul de a
face parte dintr-un astfel de or-
ganism. AMRCR îºi exprimã în
continuare totala disponibilitate

de a colabora cu toate autoritãþi-
le competente ºi organizaþiile pro-
fesionale pentru a gãsi pe plan
intern soluþii corecte, care sã res-
pecte legalitatea ºi  libera concu-
renþã, în avantajul tuturor jucã-
torilor de pe piaþã dar mai ales în
beneficiul consumatorilor.
Lanþul scurt nu e aºa de scurt!

Argumentele aduse de Româ-
nia în legãtura cu modul în care
va fi aplicatã Legea comerciali-
zãrii produselor alimentare nu au
convins Comisia Europeanã, a
afirmat Achim Irimescu. „Riscul
de infringement existã, dar nu
este definitiv, pentru cã rãmâne
de vãzut ce se va întâmpla în
continuare. (…) ªtiþi bine cã in-
fringementul se aplicã dupã doi
ani de discuþii. În condiþiile în care
viitorul Parlament intenþioneazã
sã amendeze legea, sã sperãm cã
se va gãsi o soluþie optimã în
care sã se evite orice infringe-
ment. Legea se aplicã în momen-

tul de faþã, dar nu funcþioneazã
integral pentru cã nu sunt nor-
mele de aplicare”, a precizat Iri-
mescu.

Ministerul Agriculturii trebuia
sã publice normele de aplicare la
aceastã lege în termen de ºase

luni de la intrarea în vigoare a ac-
tului normativ, respectiv pânã pe
15 ianuarie 2017. Achim Irimes-
cu a explicat de ce riscã Româ-
nia sã intre în infrigement din
cauza legii care obligã magazinele
româneºti sã deþinã produse în
proporþie de 51% din lanþul
scurt. Mai exact, lanþul de apro-
vizionare este alcãtuit din produ-
cãtor, procesator, comerciant ºi
consumator, iar conform legis-
laþiei europene, lanþul scurt în-
seamnã eliminarea unei verigi din-
tre producãtor ºi consumator.
„Fie înlãturi procesatorul, fie în-
lãturi comerciantul. Dar cum nu
puteam înlãtura nici procesatorul
ºi nici comerciantul, de aceea în
definiþia legii lanþul scurt înseam-
nã produs local. De aici ºi proce-
dura de infrigement”, a precizat
ministrul Irimescu. Marile lanþuri
de magazine au angajat o casa de
avocaturã care sã le redacteze
nemulþumirile , în special cele pri-
vind procentul de 51%.
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Christine Lagarde, directorul
Fondului Monetar Internaþional, a
fost gãsitã vinovatã de “neglijen-
þã” de cãtre judecãtorii Curþii de
justiþie a Franþei în procesul pri-
vind plãþi ilegale în valoare de 400
de milioane de euro fãcute cãtre
omul de afaceri francez Bernard
Tapie. Christine Lagarde, direc-
torul Fondului Monetar Internaþi-
onal, a fost gãsitã vinovatã de “ne-
glijenþã” de cãtre judecãtorii Cur-
þii de justiþie a Franþei în procesul
privind plãþi ilegale în valoare de
400 de milioane de euro fãcute
cãtre omul de afaceri francez Ber-
nard Tapie. Judecãtorii instanþei
de arbitraj au hotãrât ca directorul FMI sã
nu primeascã nicio sancþiune. Christine La-
garde risca pânã la un an de închisoare ºi o
amendã penalã de 15.000 de euro. Decizia
Curþii de Justiþie a Republicii Franþa poate
fi contestatã la Curtea de Casaþie. Conform
unor surse citate de postul francez RTL,
Christine Lagarde a pãrãsit Franþa înainte

Cei mai mulþi dintre

miliardarii lumii trãiesc

în SUA, China ºi Rusia
Statele Unite, China ºi Rusia sunt

þãrile în care trãisc cei mai mulþi
miliardari din lume, conform raportu-
lui Global Wealth 2016 realizat de
institutul de cercetare al Credit Suisse.
În Europa se aflã 282 de miliardari,
adicã mai puþin de jumãtate decât în
SUA. În ultimele 12 luni, averile la
nivel global au crescut cu 3,5 mii de
miliarde de dolari, la 256 de mii de
miliarde de dolari, ceea ce înseamnã o
creºtere cu 1,4% comparativ cu anul
trecut. În total este vorba de peste
2.000 de persoane care împart bogaþia
în întreaga lume. Astfel, cei mai mulþi
miliardari trãiesc peste Ocean, în
Statele Unite, respectiv 582 de persoa-
ne, printre aceºtia regãsindu-se cel
mai bogat om din lume, Bill Gates,
fondatorul Microsoft, a cãrui avere
este estimatã la 78,5 miliarde, Jeff
Bezos, fondatorul companiei Amazon,
magnatul Warren Buffet ºi fondatorul
Facebook, Mark Zuckerberg. A doua
poziþie este ocupatã de China, þarã în
care trãiesc 244 de miliardari, urmatã
de Rusia (96 de miliardari), Germania
(82 de miliardari) ºi India (80 de
miliardari). În Europa locuiesc 282 de
oameni bogaþi, cei mai mulþi în
Germania, Marea Britanie (43 de
persoane), Franþa (42 de persoane),
Italia (38 de miliardari) ºi Spania (21
de miliardari).

Cinci militari ucraineni,

uciºi în conflictul

din estul Ucrainei
Cinci militari ucraineni au fost

uciºi în recenta escaladare a conflictu-
lui cu rebelii proruºi din estul Ucrai-
nei, informeazã oficiali din Ucraina.
Ucraina ºi rebelii proruºi s-au acuzat
reciproc de escaladarea tensiunilor, ce
s-a petrecut duminicã seara. Armata
ucraineanã a comunicat cã ºase alþi
militari au fost rãniþi, în timp ce 20 de
rebeli au fost uciºi. Potrivit rebelilor,
doi susþinãtori proruºi au fost uciºi,
iar doi alþii sunt daþi dispãruþi, iar
zece militari ucrainenei au decedat în
timpul conflictului. În ultimele
sãptãmâni conflictul din regiunea
Luhansk s-a intensificat. Peste 9.600
de persoane au murit pe parcursul
conflictului din estul Ucrainei, ce a
început în aprilie 2014.

Peste o mie de persoane,

evacuate din estul

oraºului sirian Alep
Peste o mie de persoane au putut

pãrãsi ieri estul oraºului sirian Alep,
în cadrul unei noi operaþiuni de
evacuare a locuitorilor din acest
cartier al rebelilor asediat de regim, a
declarat pentru AFP un responsabil al
serviciilor medicale. Ahmad al-Dbis,
ºeful unitãþii medicilor ºi voluntarilor
ce cordoneazã operaþiunea de evacua-
re, a precizat cã aproximativ 1.200 de
persoane, inclusiv femei ºi copii, au
ajuns în vestul metropolei dupã
suspendarea acestor operaþiuni de
cãtre regim.

Apple intenþioneazã sã conteste
sãptãmâna aceasta decizia Comisiei
Europene de a plãti Irlandei taxe în
valoare de 13 miliarde de euro, po-
trivit BBC. Organismele de control
ale Uniunii Europene au decis cã
acordul de taxare al Apple este ile-
gal ºi au cerut aplicarea unor amenzi
record. Gigantul IT susþine cã a
fost “o þintã convenabilã”. Irlanda
contestã, de asemenea, decizia,
susþinând cã reglementatorii Uniu-
nii Europene interfereazã cu suve-
ranitatea naþionalã. Sediile centrale
europene ale Apple sunt localizate
în Irlanda, unde impozitul este de
12,5%. În august, comisia a spus
cã autoritãþile din Irlanda i-au per-
mis companiei sã plãteascã mult mai
puþin ca alte afaceri, impozitul ajun-
gând la doar 1%. Ministerul Finan-

Un avion militar de transport rus, cu
aproape 40 de persoane la bord, s-a prãbu-
ºit în nord-estul Siberiei, potrivit unei sur-
se din cadrul forþelor de securitate, care a
anunþat cã s-a iniþiat o amplã operaþiune de
salvare, iar cel puþin 16 militari se aflã în
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de anunþarea verdictului, fiind la Washing-
ton. Statutul FMI nu prevede demiterea au-
tomatã în cazul condamnãrii. Cazul datea-
zã de acum aproape 20 de ani, când Chris-
tine Lagarde era ministru al Economiei în
Administraþia preºedintelui Nicolas Sarko-
zy. Christine Lagarde fusese inculpatã în
Franþa în decembrie 2015, iar pentru iniþie-

rea procesului a fost nevoie de
aprobarea instanþei supreme.
Decizia de inculpare, în de-
cembrie 2015, a fost surprin-
zãtoare, dat fiind cã procuro-
rii recomandaserã în septem-
brie încetarea anchetei care o
viza pe Christine Lagarde.
Fostul ministru al Economiei
a fost cercetatã pentru negli-
jenþã în serviciu, reproºându-
i-se cã nu s-a opus unei deci-
zii de arbitraj ºi nu a formulat
recurs contra sentinþei din iu-
lie 2008 care îl favoriza pe Ber-
nard Tapie. Dosarul se referã
la o sentinþã de arbitraj prin care

Bernard Tapie a primit 403 milioane de euro,
dintre care 45 de milioane ca prejudiciu
moral, pentru încheierea unui litigiu cu Ban-
ca Crédit Lyonnais privind vânzarea Adidas
în 1994. Christine Lagarde a argumentat, pe
parcursul investigaþiei ºi a procesului, cã a
acþionat în interesul statului francez, prin
respectarea în totalitate a legii.

Un avion militar rusesc s-a prãbuºit în Siberia
stare criticã, însã nu au
fost anunþate decese.
Avionul militar de trans-
port Ilyushin Il-18 s-ar
fi prãbuºit în nord-estul
Siberiei în urma unei
erori de pilotaj, a decla-
rat o sursã din cadrul
serviciului regional de
urgenþe, potrivit agenþiei
de ºtiri Tass. “Starea teh-
nicã a aeronavei nu este
de vinã. A fost vorba de
o eroare de pilotaj. În
cursul tentativei de ate-
rizare pe un teren ne-
marcat în condiþii de

noapte polarã, echipajul a estimat greºit al-
titudinea ºi a lovit uºor solul”, a declarat
sursa. #Nu au existat mesaje de la echipaj
cu privire la vreo problemã tehnicã în tim-
pul zborului. Robusteþea ºi fiabilitatea teh-
nicã a aparatului de zbor a prevenit decesul

ocupanþilor”, a adãugat sursa citatã de Tass.
Avionul, care s-a prãbuºit la 30 de kilometri
de satul Tiksi, în jurul orei Moscovei 4:45
(ora României, 3:45), decolase de pe aero-
portul Koltsovo de lângã Ekaterinburg. Au-
toritãþile ruse au mai anunþat cã o echipã de
investigatori militari a fost trimisã pentru a
stabili cu exactitate cauzele accidentului
aviatic. Aproape 100 de militari ºi douã eli-
coptere Mil Mi-8 au participat la operaþiu-
nea de salvare a supravieþuitorilor acciden-
tului aviatic. Potrivit Ministerului rus al
Apãrãrii, un total de 23 de persoane au fost
transportate de urgenþã la unitãþile medica-
le din Tiksi. În cazurile în care starea rãni-
þilor permite transportul pe distanþe mari,
aceºtia urmeazã sã fie transportaþi la spita-
lele militare din Moscova ºi Sankt Peters-
burg. Vântul puternic ar fi forþat echipajul
sã încerce sã aterizeze forþat, a declarat
Alexei Kolodeznikov, un oficial de rang înalt
din cadrul guvernului regional, potrivit agen-
þiei de ºtiri Reuters.

Apple ºi Irlanda vor contesta decizia
de taxare impusã de Uniunea Europeanã

þelor din Irlanda a transmis, printr-
o declaraþie, cã instituþia europea-
nã a înþeles greºit faptele relevante
ºi legea irlandezã. “Irlanda nu a ofe-
rit un tratament fiscal favorabil com-
paniei Apple – toatele taxele au fost
plãtite integral în acest caz ºi nu a
fost oferit nici un ajutor de stat”, a
explicat ministerul Finanþelor. „Ir-
landa nu face acorduri cu contri-
buabili”, a adãugat ministerul. Ap-
ple nu este singura companie acu-
zatã de acorduri financiare favora-
bile în Uniunea Europeanã. În 2015,
comisia a transmis Olandei sã re-
cupereze 30 de milioane de euro de
la Starbucks, iar Luxembourg tre-
buie sã recupereze o sumã similarã
de la Fiat. Apple a înregistrat un
profit de 53 de miliarde de dolari în
anul financiar 2015.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Anunþul tãu!
Anunþ public privind depunerea

solicitãrii de emitere a acordului de
mediu. COMUNA COªOVENI prin
primar Coandã Nicuºor, anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii so-
licitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „ EXTINDE-
RE SISTEM DE ALIMENTARE CU
APÃ ÎN COMUNA COªOVENI, JU-
DEÞUL DOLJ” propus a fi amplasat
în comuna Coºoveni, judeþul Dolj.
Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj, str.
Petru Rareº, nr.1, Craiova, zilnic în-
tre orele 9-14 ºi la sediul primãriei
comunei Coºoveni, str. Principalã,
nr.5, comuna Coºoveni, judeþul Dolj.
Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul A.P. M. Dolj, str. Petru
Rareº, nr.1, Craiova.

GRÃDINIÞA cu Program Pre-
lungit Dumbrava Minunatã, cu se-
diul în localitatea Craiova, str. Put-
nei, nr. 50, judeþul Dolj, organizea-
zã concurs pentru ocuparea func-
þiilor contractuale temporar vacan-
te, de: Îngrijitoare copii pentru Gra-
diniþã- 2 posturi, normã 1/1, con-
form HG 286/23.03.2011. Concursul
se va desfãºura astfel: Proba prac-
ticã în data de 13.01.2017, ora 09.30,
Proba interviu în data de 13.01.2017,
ora 11.30. Pentru participarea la
concurs candidaþii trebuie sã înde-
plineascã urmãtoarele condiþii: Stu-
dii medii; Nu este necesarã vechi-
me; Stare de sãnãtate corespunzã-
toare pentru exercitarea funcþiei.
Candidaþii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
5 zile lucrãtoare de la publicarea
anunþului în Monitorul Oficial, Par-
tea a III-a la sediul instituþiei. Relaþii
suplimentare la sediul instituþiei:
Craiova, str. Putnei, nr. 50, judeþul
Dolj, persoanã de contact: Biticã
Delia, telefon: 0764.466.526.

Crãciunul este ziua
în care se naºte speranþa,

iubirea ºi gândul bun!
E ziua în care iertãm

ºi dãruim, e ziua Naºterii
Domnului! Conducerea

Corimex S.A. ureazã tuturor
angajaþilor ºi colaboratorilor

„Crãciun Fericit!”, sã fie
sãnãtoºi, încrezãtori,

cu multe realizãri ºi împliniri
alãturi de cei dragi!

La mulþi ani cu sãnãtate!

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez eveni-
mente pentru onomas-
ticã, cununie, botez, nun-
tã. Relaþii la telefon:
0727/757.913.
Cãutãm cuplu cu vârsta
23-33 ani, permis condu-
cere: englezã începãtor,
pentru a  lucra ca ºi per-
soanã fizicã independen-
tã în Anglia – Regiune
Essex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini. Tri-
miteþi C.V. cu pozã ºi nu-
mãr de telefon la e-mail:
ploaelaurentiu@yahoo.-
com. Cuplurile alese vor
primi pe email-ul lor toate
detaliile. Preþul drumului
este suportat de fiecare,
fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Tele-
fon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã zonã
centralã 40 mp, deco-
mandatã confort A sporit.
Telefon: 0766/304.708.

APARTAMENTE
Apartament 4 decoman-
date toate îmbunãtãþirile.
Telefon: 0745/995.125.

CASE

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, parchet
ºi mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdi-
nã cu viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în curte
ºi posibilitate de racorda-
re la reþeaua publicã de
alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.
Vând casã 2 camere
bucãtãrie ºi hol cu utili-
tãþi. Craiova, str. Rãºi-
nari, Nr. 91 cu ieºire în
str. Râului nr. 162. Tele-
fon: 0771/723.968.
Vând vilã Centru. Tele-
fon: 0740/757.206.
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, cana-
lizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.

Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament. Telefon:
0746/498.818.
Vând teren casã comu-
na Pieleºti, judeþul Dolj –
1820 mp. Informaþii. Te-
lefon: 0723/447.493.
Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþi-
tã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Proprietar vând teren
Cârcea ºi Gara Pieleºti.
Telefon: 0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru, pomi
fructiferi, vie la 10 km de
Craiova schimb – apar-
tament + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.

Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

AUTO
Vand Seat Ibiza, roºu,
an fabricaþie 2008, 1.4
benzinã, 4 uºi, 16.0000
km, taxa plãtitã, Climã,
geamuri electrice, oglinzi
electrice, pilot automat,
stare impecabilã. Preþ
3900 euro, negociabil. Te-
lefon: 0765/312.168.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã, su-
per întreþinutã, toate con-
sumabilele schimbate
recent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/
632.388.
Vand Seat Leon 1.6. În-
matriculatã RO; - An fa-
bricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Ben-
zinã; Euro 4; - Aer Condi-
þionat; 6 airbag-uri; - Gea-
muri Electrice; Închidere
centralizatã; ABS; Servo-
direcþie; Xenon; - Interior
Recaro; Preþ 2700 Euro,
negociabil. Relaþii la tele-
fon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 20 decembrie 2016

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

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

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

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

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

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
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.

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”!

Vând frigider stare bunã
de funcþionare. Telefon:
0724/065.756.
Vând televiozor color
IVORY cu telecomandã
în bunã stare de funcþio-
nare . Preþ 100 lei. Tele-
fon: 0351/808.490 sau
0740/515.044.
Vând televizor Panaso-
nic funcþionabil. Telefon:
0351/414.149.
Vând aparat gimnasti-
cã AB-ROCKET nou
150 lei. Telefon: 0351/
413.276.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând porci greutãþi dife-
rite- ªimnic. Telefon:
0756/029.777.
Vând coº metalic 5 m -
pentru sobe, centrale ter-
mice - D15mm, jghea-
buri tablã, cârlige, apo-
mentru apã, parazãpezi.
Telefon: 0767/153.551.
Vând colþar sufragerie pe
burete 1300 lei, sufrage-
rie 350 lei. Telefon: 0351/
463.661; 0742/884.839
Vând pat mecanic, cen-
tralã termicã Bosch, sal-
tea dublã, cãrucior han-
dicap, TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 picioa-
re schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.
Vând þuicã de prunã, vin,
casã de marcat marca
Samsung pentru piese.
Telefon: 0727/884.205.

Presã hidraulicã mase
plastice, aragaz 3 ochiuri
funcþionabil, giurgiuvele trei
canate cu geamuri vopsi-
te. Cielo- 2006 cu gaz. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând 4 gropi în cimitirul
Romaneºti- Craiova. Te-
lefon: 0744/846.895.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Vând sãpun de casã 5
lei / kg, ºubã îmblãnitã,
guler astrahan pe co-
mandã, 4 bare cornier
de 70 cm, lungime
2,80m, 3 foi tablã zinca-
tã 2/1- 15 lei buc. Tele-
fon: 0770/303.445.
Drujbã electricã EINªEL
lanþ rezervã- 200lei, cru-
ce albã scrisã 1200/400-
80 lei, covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color cu
telecomandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã
micã unde poþi pune un
aparat de radio cu picup
ºi o noptierã pentru tele-
fon. Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând menghinã instala-
þii butelie aragaz. Telefon:
0767/153.551.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

Vând în Cimitirul Ungu-
reni (zona Craiova) par-
cela G, rândul 4, plaþul
4- mormânt - construit din
ciment, gard  fier, 3/1,5
m,  douã locuri suprapu-
se. Telefon: 0745/
601.438; 0740/012.173.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handicap,
polizor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon:
0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil te-
rase, grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând bicicletã copii – 50
lei, expresor cafea 100
lei, maºinã de spãlat 50
lei. Negociabil. Telefon:
0351/181.202.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare arma-
ment mic ºi cartuºe, pie-
se Dacia noi, piei bovinã
ºi oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad noi
2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.

Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând baloþi lucernã ºi bi-
cicletã copii pentru vâr-
sta de 7 ani. Telefon:
0764/779.702.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

Vând televizor Goldstar
– 100 lei, 4 gropi supra-
puse Romaneºti, maºi-
nã de cusut Ileana. Te-
lefon. 0729/977.036.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliote-
cã, aspirator, masã,
saltea copil. Telefon:
0770/298.240.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere apar-
tament ultracentral, com-
plet mobilat, 2 camere
decomandate, micro-
centralã, aer condiþionat,
igienã ºi liniºte deplinã.
Telefon: 0722/956.600.
Primesc în gazdã o sa-
lariatã la bloc, chirie + uti-
litãþi 500 lei. Telefon:
0762/850.986.
Închiriez apartament 3
camere decomandate
etaj1/8 zona Rotonda,
mobilat. Preþ 360 Euro
negociabil. Telefon:
0746/541.175.
Închiriez apartament
douã camere decoman-
date, confortabil în zona
centralã, preferabil stu-
denþi. Negociabil. Telefon:
0767/008.528.
Închiriez apartament ul-
tracentral. Telefon: 0755/
074.742.

Închiriez spãlãtorie. Tele-
fon: 0726/230.679.

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
COMEMORÃRI

Marþi 20.12.2016 se îm-
plinesc 6 luni de la stin-
gerea din viaþã a celui
care a fost MAICAN
ADRIAN. Te-ai stins

puþin câte puþin sub pri-
virile noastre neputin-
cioase. Când se stinge
o flacãrã o aprinzi din
nou,când se stinge o
viaþã o plângi mereu.
Chipul tãu frumos ºi
bun va rãmâne mereu
în sufletele noastre.
Dumnezeu sã te aibã în
pazã! Soþia Minela, ne-
poatele Adreea, Mãdã-
lina, cumnaþii Nelu,
Tanþa, soacra Aurica.
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Reprezentativa Norvegiei ºi-a
apãrat titlul continental, dupã ce a
învins, dramatic, Olanda, cu sco-
rul de 30-29, duminicã searã, la
Goteborg, în finala CE din Suedia.

Startul partidei a fost unul echi-
librat, niciuna dintre combatante
nereuºind sã se distanþeze la mai
mult de un gol. Treptat însã, ba-
tavele, ajutate de un atac nimici-
tor ºi de o apãrare extrem de mo-
bilã, în pofida taliei, au “evadat”
la 9-6 (min. 13), respectiv 13-9
(‘21). Scandinavele, târºite prin
multe bãtãlii cu trofeul pe masã,
n-au acuzat ºocul ºi au trecut la
rându-le la conducere, graþie unui
“ran” de 5-0, 14-13 (‘26), pentru
ca mai apoi, la pauzã sã se intre
cu egal 15.

Actul secund a semãnat izbitor
cu primul, numai cã de aceastã
datã Norvegia a înclinat prima ba-
lanþa, care stãtuse în cumpãnã
vreo 10 minute, ducându-se la 26-
21 (‘46) ºi 28-23 (‘49). Zarurile
pãreau aruncate, numai cã Olan-
da a gãsit resurse nebãnuite,
având ultimul atac ºi ºansa de a
trimite partida în prelungiri. Nor-
vegiencele au faultat dur, dar ar-
bitrul nu a dictat 7 metri pentru
Olanda ºi cartonaº roºu, aºa cum
prevede noul regulament. Ime-
diat, Snelders pur ºi simplu i-a
aruncat mingea în picior coechi-
pierei Groot ºi totul s-a sfârºit.

Pentru Norvegia, cele mai
multe goluri în finala le-a mar-
cat golgheterul competiþiei, Nora
Mork (12), în timp ce de la olan-
deze cele mai bune realizatoare
au fost tocmai jucãtoarele impli-
cate la ultima fazã: Snelders (6)
ºi Gooot (5).

Acesta este al 7-lea aur euro-
pean, în 12 ediþii, pentru selecþio-
nata nordicã, dupã izbânzile din

Al 7-lea titlu, din 12 posibile

Norvegia se clatinã, dar rãmâne stãpâna EuropeiNorvegia se clatinã, dar rãmâne stãpâna EuropeiNorvegia se clatinã, dar rãmâne stãpâna EuropeiNorvegia se clatinã, dar rãmâne stãpâna EuropeiNorvegia se clatinã, dar rãmâne stãpâna Europei

Echipa idealã a CE 2016
Portar: Sandra Toft (Danemarca)
Extremã stânga: Camilla Herrem (Norvegia)
Inter stânga: Cristina NEAGU (România)
Centru: Cornelia Nycke Groot (Olanda)
Pivot: Yvette Broch (Olanda)
Inter dreapta: Nora Mork (Norvegia)
Extremã dreapta: Carmen Martin (Spania)
Cel mai bun apãrãtor: Beatrice Edwige (Franþa)
MVP: Cornelia Nycke Groot (Olanda)

Clasament golgheteri
1. Nora Mork (Norvegia) 53 goluri/8 meciuri
2. Stine Jorgensen (Danemarca) 47/8
3. Cristina NEAGU (România) 46/6
4. Estavana Polman (Olanda) 59/8
5-7. Svenja Huber (Germania) 35/7
       Nycke Groot (Olanda) 35/8
       Estelle Nze Minko (Franþa) 35/8
8-9. Isabelle Gulden (Suedia) 31/6
       Alexandra Lacrabere (Franþa) 31/8
10. Michaela Hrbkova (Cehia) 30/6

1. NORVEGIA
2. Olanda
3. Franþa
4. Danemarca
5. România
6. Germania
7. Rusia
8. Suedia

9. Serbia
10. Cehia
11. Spania
12. Ungaria
13. Muntenegru
14. Slovenia
15. Polonia
16. Croaþia

Clasament final

1998, 2004, 2006, 2008, 2010,
2014. Totodatã, naþionala pregãti-
tã de islandezul Thorir Hergeirsson
deþine în portofoliu titlul mondial
(în 2015, în Danemarca) ºi bron-
zul olimpic (în 2016, la Rio), am-
bele dupã finale cu aceeaºi repre-
zentativã a Olandei, câºtigate însã
infinit mai facil, 31-23 ºi 36-26.

În finala micã, disputatã tot du-
minicã, Franþa s-a impus cu 25-
22 (14-9) în faþa Danemarcei, for-
maþie care, amintim, a barat dru-
mul României cãtre semifinale,
dupã ce a învins reprezentativa tri-
colorã cu 21-17, în ultimul meci
din Grupa Principalã II.

La “bronzul” cucerit de “Co-
coºul galic” a pus umãrul ºi o
echipierã a SCM Craiova, pivo-
tul Laurisa Landre. Contra dane-
zelor, aceasta s-a aflat pe teren
ceva mai bine de 21 de minute ºi
a reuºit un gol.

Neagu, din nou
în “dream-teamul”
unui CE

Cristina Neagu i-a fãcut din nou
loc în echipa idealã a unui Cam-
pionat European ºi la turneul final
din Suedia.

Românca a fost desemnatã cel
mai bun inter stânga, chiar dacã
România nu a terminat decât pe
locul 5, iar Neagu nici mãcar nu

a mai fost trimisã pe teren la par-
tida care a stabilit aceastã pozi-
þie, cea cu Germania, de vineri
(23-22).

Neagu a fost desemnatã în
douã partide omul meciului, con-
tra Croaþiei ºi Ungariei. Cristina a
fost pânã la cele douã finale ºi gol-
geterul competiþiei, cu cele 46 de
goluri marcate. Faptul cã nu a ju-

cat însã contra Germaniei a con-
tat enorm. Daneza Stine Jorgen-
sen a depãºit-o cu un singur gol,
iar norvegianca Nora Mork cu 7,
însã ambele au avut douã meciuri
mai mult disputate!

Este a treia oarã la Europene
când Neagu e desemnatã cel mai
bun inter stânga, dupã 2010 ºi
2014. Aceeaºi distincþie a primit-

o ºi la Mondialul din 2015. Mai
mult, românca a fost MVP-ul tur-
neelor din 2010 ºi 2015.

În echipa idealã ºi-au mai fãcut
loc o danezã, portarul care ne-a
fãcut seara amarã la meciul cu
Danemarca, douã norvegience,
douã olandeze ºi o spaniolã, extre-
ma dreapta de la CSM Bucureºti,
Carmen Martin.

Voleibaliºtii de SCM Universitatea Craiova
disputã în acestã searã ultimul joc din 2016,
urmând a înfrunta, în deplasare, formaþia
slovenã AHC Ljubljana, într-un meci din
cadrul etape a doua din Grupa D a Ligii
Campionilor. În runda inauguralã, disputatã
în urmã cu douã sãptãmâni, trupa pregãtitã
de Dan Pascu a repurtat o victorie uluitoare,
scor 3-1, la Polivalentã, în faþa polonezilor
de la PGE Skra Belchatow (sfert-finalistã
ediþia trecutã), în timp Ljubljana nu a fost
nici ea departe de o imensã surprizã,
pierzând cu 2-3 în fieful italienilor de la
Modena, echipã care este principala favoritã
la trofeu. Super “fight-ul” dintre Belchatow
ºi Modena va fi tot azi ºi va debuta cu o
jumãtate de ceas mai devreme (18:30) decât
partida din Slovenia.

Clasament: 1. SCM U Craiova 3p, 2.
Modena 2p, 3. Ljubljana 1p, 4. Belcha-
tow 0p.

În urmãtoarea etapã, programatã în 18
ianuarie, SCM va merge în Italia.

VOLEI – LIGA CAMPIONILOR

Alb-albaºtrii cautã puncte noi în Slovenia
ACH Ljubljana – SCM U Craiova, astãzi, ora 19:00, Digi Sport 4

DIGI SPORT 2

17:00 – VOLEI (F) – Supercupa
României: Alba-Blaj – CSM Târgo-
viºte / 19:00 – BASCHET (M) –
FIBA Europe Cup: U-BT Cluj Napo-
ca – Pau-Lacq-Orthez / 21:00 –
BASCHET (M) – Euroliga: Olym-
piacos Pireu – Steaua Roºie Belgrad.

DIGI SPORT 3

18:00 – BASCHET (M) – Euro-
liga: Unics Kazan – Galatasaray Is-
tanbul / 20:00, 22:00 – FOTBAL
Spania – Cupa Regelui: Villarreal –

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Toledo, Atletico Madrid –
Guijuelo.

DIGI SPORT 4

19:00 – VOLEI (M) –
Liga Campionilor: ACH
Ljubljana – SCM U Craiova
/ 21:45 – FOTBAL Italia –
Serie A: Atalanta – Empoli.

DOLCE SPORT 1

19:00 – BASCHET (M) – Liga
Campionilor: Avtodor Saratov –
CSU Oradea / 2:00 – HOCHEI –
NHL: Pittsburg Penguins – New
York Rangers.

EUROSPORT 1

11:15, 14:15 – SCHI ALPIN (F)
– Cupa Mondialã, la Courchevel
(Franþa).

EUROSPORT 2

21:00 – FOTBAL Germania –
Bundesliga: Dortmund – Augsburg.
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Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova
organizeazã înscrieri  la fotbal,

pentru grupele de copii nãscuþi în anii
2008, 2009, 2010, 2011 astfel:

 antrenor Vitan Radu, tel. 0752190531 -
grupa 2008

Program-Luni ºi Miercuri 17,00 - 18,30
la Scoala nr. 32 (Balon)
 antrenor Dobrotescu Alin, tel.

0723055640 -  grupa 2009
Program-Luni ºi Miercuri 17,30- 19,00

la Liceul Henri Coandã (Balon)
 antrenorMogoºanu Daniel, tel.

0763311207 -  grupa 2010-2011
Program-Marþi ºi Joi 17,30- 19,00 la Liceul

Henri Coandã (Balon)
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1. Steaua 21 12 4 5 27-16 40
2. Viitorul 20 12 3 5 26-18 39
3. Gaz Metan 20 10 7 3 33-20 37
4. Craiova 21 11 4 6 28-21 37
5. Dinamo 21 9 5 7 33-28 32
6. CFR Cluj 21 10 6 5 34-20 30
7. Astra 20 7 5 8 20-25 26
8. Botoºani 20 7 4 9 24-22 25
9. CSMP Iaºi 21 7 4 10 22-23 25
10. Voluntari 21 7 4 10 27-29 25
11. Pandurii 21 6 6 9 22-31 24
12. Chiajna 21 4 5 12 11-26 17
13. ASA 21 5 3 13 18-33 12
14. ACS Poli 21 6 4 11 21-34 8

CFR Cluj ºi ASA sunt penalizate cu 6 puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 21-a

Chiajna – „U” Craiova 0-0
FC Voluntari – CFR Cluj 2-1
Au marcat: L. Marinescu 86 – pen., Spahija 90+3 / Bud 13.
Steaua – ACS Poli 1-0
A marcat: Ad. Popa 33.
ASA – Pandurii 2-0
Au marcat: G. Mureºan 19, Morar 36.
CSMP Iaºi – Dinamo 3-1
Au marcat: Cristea 25 – pen., ªtefãnescu 72, Vasile Gheor-

ghe 90 – pen. / Nedelcearu 7.
Meciurile Gaz Metan – Astra ºi Viitorul – FC Botoºani

Calancea – Puþin întrebuin-
þat, dar atunci când a fost cazul
a intervenit ideal, blocându-l pe
Serediuc în situaþie de unu la unu.

Briceag – Meci destul de bun,
nu a fãcut greºeli, dar a apãrut mai
puþin în jumãtatea adversã.

Kay – E clar cã el ºi Acka
formeazã cel mai solid cuplu de
stoperi ai Universitãþii. Au avut
o singurã scãpare, la ocazia mare
a Chiajnei din prima reprizã, când
între ei era o distanþã prea mare.
Kay nu s-a sincronizat cu Calan-
cea la o minge pe care o putea
specula Rãducanu, atacantul
gazdelor, în repriza secundã.

Acka – A terminat cu bine
2016, a fost probabil cel mai bun
dintre stoperii Craiovei. Nici el
n-a avut un plasament bun la
ºansa de gol a Chiajnei, în prima
parte.

Vãtãjelu – Dupã câteva me-
ciuri în care a fost excesiv de
nervos, cãpitanul ªtiinþei a fãcut
din nou un joc excelent, nu a avut
probleme în defensivã ºi a creat

FRF a primit decizia din partea -
Comisiei de Disciplinã a FIFA în
urma incidentelor de la meciul din-
tre România ºi Polonia, din prelimi-
nariile Cupei Mondiale din 2018.
Forul mondial a decis ca partida
dintre România ºi Danemarca (26
martie 2017) sã se poatã disputa cu
spectatori, dar meciul nu se va
putea juca pe Arena Naþionalã din
Bucureºti. Totodatã Federaþia Ro-
mânã de Fotbal va trebui sã plã-
teascã ºi o amendã de 93.000 de
franci. Federaþia Românã de Fot-
bal a mai primit o amendã de 95.000
de franci elveþieni, dupã incidente-
le de la meciul România - Polonia.
„Forul mondial a decis cã partida
România - Danemarca, urmãtorul
meci oficial al <tricolorilor>, din
aceeaºi campanie de calificare, se
va disputa cu spectatori în tribu-
ne, decizia venind în urma apãrãrii
argumentate realizate de departa-
mentul juridic al FRF. Cu toate
acestea, partida nu se va putea dis-
puta pe Arena Naþionalã din Bucu-
reºti. Iatã sancþiunile complete ale
Comisiei de Disciplinã FIFA: - douã
meciuri din cadrul preliminariilor
FIFA 2018 World Cup de pe teren

România – Danemarca se va disputa
cu spectatori, dar nu pe Arena Naþionalã

propriu nu se vor disputa pe Arena
Naþionalã, sancþiunea aplicându-
se cu privire la partida România -
Danemarca din 26 martie 2017,
iar executarea pentru cea de-a
doua partidã fiind suspendatã pen-

tru o perioadã de probaþiune de 2
ani; - amenda stabilitã în sarcina
FRF este de 95.000 de franci el-
veþieni plus 3.000 de franci elve-
þieni, costuri de procedurã” se
aratã pe site-ul FRF.

Încã o datã trãdaþi de ultima execuþieÎncã o datã trãdaþi de ultima execuþieÎncã o datã trãdaþi de ultima execuþieÎncã o datã trãdaþi de ultima execuþieÎncã o datã trãdaþi de ultima execuþie

permanent superioritate în jumã-
tatea adversã, de câteva ori cu
servicii excelente, cum s-a întâm-
plat ºi la centrãrile pentru Gus-
tavo ºi Bãluþã, din repriza a doua.

Mateiu – A fost printre cei
mai buni jucãtori ai Craiovei în
partida de la Chiajna. A acoperit
foarte bine mijlocul terenului, a
recuperat ºi a pasat rapid. A în-
cercat ºi ºutul de la distanþã, dar
fãrã precizie. A fost blocat de
Bãlgrãdean la lovitura de cap din
6 metri, în partea a doua.

Zlatinski – Nu a mai avut
verticalizãrile din ultimele jocuri,
a fost mai degrabã discret, deºi
per total evoluþia sa a fost destul
de bunã. A încercat un ºut de la
distanþã, care a trecut peste
poartã. El sau Mateiu trebuiau sã
taie de la centru contraatacul din
prima reprizã  care a dus la cea
mai mare ocazie a gazdelor.

Bãluþã – Din pãcate, nu ºi-a
reglat tirul la ºuturile din poziþii
destul de bune. A tras uneori ne-
pregãtit, alteori putea pasa unor
colegi mai bine plasaþi, a fost blo-

cat la serviciul ideal al lui Vãtã-
jelu în partea secundã, iar la cea
mai mare ºansã de gol nu l-a pu-
tut învinge pe Bãlgrãdean.

Nuno Rocha – A fost cel mai
slab jucãtor al Universitãþii la Chiaj-
na. A început meciul cu o simulare,
pentru care a primit galben, apoi nu
i-a ieºit aproape nimic.

Gustavo – Meci bun fãcut de
decarul ªtiinþei. Din pãcate,
ºuturile cu stângul, care-i ieºeau

aºa de bine, de aceastã datã au
fost imprecise. A finalizat mai
bine cu dreptul, dar nu suficient
pentru a-l învinge pe Bãlgrãdean,
în prima reprizã, dupã un dribling
frumos. În partea a doua a avut
o mare ºansã de gol, dar a tre-
cut la câþiva centimetri cu capul
de mingea centratã de Vãtãjelu.
Indiscutabil, a fost penalty în mi-
nutul 7, când a fost lovit în picio-
rul de sprijin, când se pregãtea
sã finalizeze o fazã excelentã.

Ivan – ªi el a avut probleme
la execuþia finalã. Dupã câteva
ºuturi peste poartã, a scãpat sin-
gur cu Bãlgrãdean, care l-a sur-
prins cu ieºirea în afara careu-
lui, apoi l-a faultat în lateral, stin-
gând o mare ºansã de gol.

Bancu – A intrat pe final, dar
nu a adus ceva în plus. Chiar
dacã era în ofsaid, a lovit prost
cu dreptul pe respingerea lui
Bãlgrãdean la ºutul lui Bãluþã.
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