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La mulþi ani!

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 bucurii
în inimi, iar în case fericire ºi belºug!Sã vã colinde
norocul, iar cetina de brad sã vã dea încredere ºi
speranþã în cel mai frumos dar divin: Viaþa!

La mulþi ani!

 În urmã cu 27 de ani, România a ieºit în stra-
dã ºi a dat jos un regim care s-a perpetuat 45 de
ani. A fost, pânã la urmã, o Revoluþie, cu toate
necunoscutele sale. Au fost morþi, rãniþi, s-a
schimbat o întreagã societate, iar ceea ce trãim
în prezent este rezultatul acelor zile fierbinþi.
Craiova, oraº martir, a trãit la cote înalte acele
momente ºi ºi-a plãtit cutezanþa –
morþi ºi rãniþi. Ieri,  toþi eroii acelor
vremuri au fost omagiaþi, într-un
cadru festiv, aºa cum se întâmplã, de
atunci, la fiecare 22 Decembrie. 33333 AC
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Anchetã internã la Poliþia

Românã dupã dispariþia fostului

deputat Sebastian Ghiþã
“Ministrul afacerilor interne

a solicitat, de urgenþã, ºefului
Poliþiei Române, efectuarea
unei anchete interne cu privire
la modul în care au acþionat
poliþiºtii ºi cum s-a derulat
cooperarea interinstituþionalã,
urmând a fi dispuse mãsuri în
consecinþã”, se noteazã în
comunicatul remis agenþiei
MEDIAFAX, cu referire la
mãsurile dispuse dupã dispariþia
omului de afaceri Sebastian
Ghiþã. Poliþia Românã susþine
cã s-a solicitat sprijin ºi Poliþiei
de Frontierã, cã au fost fãcute
verificãri la punctele de trecere
a graniþei ºi cã, ”pânã în
prezent, nu au fost identificate
date care sã confirme ieºirea din
þarã”. Din comunicat reiese cã
Sebastian Ghiþã se afla sub
supravegherea Direcþiei Operaþi-
uni Speciale(DOS) de luni, 19
decembrie, din dispoziþia DNA
Ploieºti, dar, susþine Poliþia
Românã, ordonanþa procurori-
lor “nu a presupus un control
în trafic sau limitarea libertãþii
inculpatului”. Dupã verificãrile
fãcute la locuinþa lui Sebastian
Ghiþã ºi în locurile pe care
acesta le frecventa au fost
întocmite procese verbale, care
au fost înaintate cãtre DNA,
procurorii de aici transmiþând
ulterior un nou mandat de
aducere, pe baza acestuia din
urmã fiind extinse cãutãrile de
cãtre Poliþia Românã ºi Poliþia
de Frontierã, se mai noteazã în
comunicat. “Menþionãm cã
pânã în acest moment nu a fost
emis mandat de arestare
preventivã, fapt pentru care,
activitãþile desfãºurate de cãtre
poliþiºti nu se circumscriu celor
dispuse în cazurile de dare în
urmãrire a unei persoane.
Mãsurile privind intensificarea
verificãrilor la punctele de
trecere a frontierei se menþin, în
aºa fel încât inculpatul sã nu
poatã pãrãsi þara”, susþine
Poliþia Românã.
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Preºedintele Klaus
Iohannis a anunþat ieri cã
va desemna un premier
dupã sãrbãtorile de Crã-
ciun, ºeful statului pre-
cizând cã în cursul con-
sultãrilor pe care le-a
avut cu partidele parla-
mentare a primit douã
propuneri: Sevil Shhai-
deh (PSD) ºi Eugen To-
mac (PMP).

“Consultãrile s-au în-
cheiat dupã douã zile,
consultãrile, precizez cu
partidele parlamentare.
Am avut în cursul aces-
tor consultãri douã propuneri pentru poziþia
de prim-ministru: PSD a propusã pe doamna
Sevil Shhaideh, iar PMP l-a propus pe domnul
Tomac. Pe de altã parte, între timp, s-a con-
stituit o coaliþie majoritarã în Parlament. O
coaliþie formatã din PSD, ALDE ºi UDMR. În
consecinþã, în zilele urmãtoare voi avea dis-
cuþii pe aceste teme, iar desemnarea va avea
loc dupã Crãciun”, a declarat preºedintele
Klaus Iohannis.

Preºedintele Klaus Iohannis ºi Sevil Shhai-
deh au avut, imediat dupã conferinþa de presã
a ºefului statului, o discuþie telefonicã, fiind
sunatã de preºedinte, cei doi urmând sã aibã o
întâlnire tete-a-tete la începutul sãptãmânii vii-
toare, au precizat pentru MEDIAFAX surse
politice.

Reacþia lui Liviu Dragnea
Preºedintele PSD Liviu Dragnea a declarat

ieri cã îi pare rãu cã ºeful statului, Klaus Io-
hannis, nu a fãcut anunþul de desemnare a pre-

Preºedintele PSD, Liviu Drag-
nea, le-a cerut ieri ‘’public ºi prie-
teneºte’’ serviciilor secrete sã pre-
cizeze dacã sunt probleme legate
de premierul nominalizat Sevil
Shhaideh ºi soþul acesteia, preci-
zând cã în caz contrar va consi-
dera cã zvonurile privind eventua-
lele riscuri vin de la SRI ºi SIE.
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mierului propus de PSD-ALDE, el menþionând
cã s-au fãcut pregãtiri pentru ca Parlamentul
nou ales sã audieze miniºtrii ºi sã voteze gu-
vernul în 48 de ore. “Noi, la Parlament, ne-am
organizat în aºa fel încât în 48 de ore am fina-
liza toate procedurile. Noi eram pregãtiþi ca
astãzi (joi, n.r.) sã fie fãcut anunþul, pentru a
avea Parlamentul pregãtit pentru audierea mi-
niºtrilor ºi votarea guvernului. Îmi pare cã nu
a fost fãcut anunþul astãzi. Am înþeles ºi cã
doreºte mai multe discuþii domnul preºedinte,
fiecare cu ritmul lui. Vreau sã avertizez gu-
vernul sã nu uite cã nu mai are posibilitatea sã
adopte mãsuri. Îi sfãtuiesc sã nu mai fie atâta
agitaþie cu unele mãsuri de angajare. Nu mai
sunt un guvern care sã-ºi exercite toate atri-
buþiile constituþionale. Am aflat de la televizor.
Probabil vrea sã discute mai mult cu doamna
Sevil Shhaideh. Pe noi ne interesa ca acest gu-
vern sã fie instalat în acest an. Este extrem de
important ºi eram pregãtiþi, nu cred cã a mai
fost vreodatã Parlamentul configurat ºi aºezat

într-un termen atât
de scurt. Eram pre-
gãtiþi ca mâine –poi-
mâine (vineri ºi sâm-
bãtã, n.r) sã putem
vota guvernul în
Parlament, inclusiv
cu audierea miniºtri-
lor”, a spus preºe-
dintele Camerei De-
putaþilor.

El a precizat cã
PSD este interesat
cã acest guvern sã
fie instalat în acest
an. ”Este extrem de
important ºi eram
pregãtiþi. Nu cred cã

a mai fost vreodatã configurat Parlamentul.
Noi eram pregãtiþi cã mâine, poimâine sã-l
votãm în Parlament. Obiectivul nostru asta
este, sã avem guvern instalat în România pânã
la 31 decembrie. În primul rând pentru a avea
un buget pânã la 15 ianuarie. E fundamental
pentru România cã 2017 sã nu fie un an in-
complet din punct de vedere al mãsurilor de
creºtere eceonomica ºi relaxare fiscalã”, a mai
spus Dragnea.

“Am oarecare emoþii pentru cã nu s-a preci-
zat în ce zi dupã Crãciun. Dupã Crãciun este o
perioada foarte lungã. În Parlament, în maxim
douã zile putem avea ºi miniºtri audiaþi ºi gu-
vernul votat. Eu am ascultat cu atenþie ce a spus
preºedintele. A menþionat foarte clar constitui-
rea unuei majoritãþi largi. N-ar avea sens sã facã
altã propunere pe care s-o voteze o minoritate.
Vrea mai multe discuþii. Pe noi ne intereseazã
sã avem guvern instalat pânã la 31 decembrie”,
a completat preºedintele PSD.

Liviu Dragnea: Le cer public ºi prieteneºte serviciilor
sã spunã dacã sunt probleme cu premierul desemnat

„Serviciile secrete ar trebui sã
aibã o poziþie foarte clarã dacã
existã o problemã de securitate
sau vreo problemã în ce priveºte
aceastã nominalizare, altfel eu o
sã consider cã aceste zvonuri
pleacã de la ei ºi chiar le cer pu-
blic, prieteneºte, cã ne cunoaºtem
foarte bine’’, a spus Dragnea, în-

trebat despre o eventualã împo-
trivire a SRI legat de Sevil Shhai-
deh ºi soþul acesteia.

Întrebat cum comenteazã dis-
cuþiile apãrute în spaþiul public
privind faptul cã soþul lui Sevil
Shhaideh este cetãþean de origi-
ne sirianã, fapt ce ar putea re-
prezenta o vulnerabilitate în ceea
ce priveºte desemnarea acesteia
ca premier, liderul PSD a rãs-
puns: ‘’Soþul doamnei Shhaideh
este un cetãþean român. Eu sunt
absolut convins cã instituþiile sta-
tului român, toate instituþiile sta-
tului român, aºa cum ne verificã
pe toþi de când ne-am nãscut ºi
pânã în zilele noastre, nu acor-
dau cetãþenie românã unui om
dacã era o problemã’’.

Dragnea a calificat drept ‘’glu-
me proaste’’ ºi ‘’pretexte slabe’’
informaþiile legate de faptul cã ar
exista riscuri de securitate naþio-
nalã având în vedere cã soþul pre-
mierului desemnat ar fi un simpa-
tizant al regimului Bashar al-As-
sad, el lucrând în Ministerul Agri-
culturii din Siria mai mult de 20
de ani. ‘’Eu îl cunosc bine pe so-
þul doamnei Shhaideh. Este un om
foarte serios, foarte bine pregã-
tit, liniºtit. Am vãzut câteva ale-
gaþii, inclusiv de la un fost preºe-

dinte, care bate câmpii. Nu existã
niciun fel de vulnerabilitate aici.
Pe mine m-a interesat ºi mã inte-
reseazã în continuare ca premie-
rul sã fie un om în care sã am
încredere’’, a explicat el.

‘’Nu existã asemenea riscuri (de
securitate naþionalã, n.r.), sã fim
serioºi’’, a conchis liderul PSD,
precizând cã îl cunoaºte personal
pe Akram Shhaideh. ‘’Dacã cine-
va crede cã ne poate convinge cã
s-ar putea refuza o asemena de-
semnare cu asemenea pretexte sla-
be se înºalã amarnic. Nu existã
niciun risc aici (...) Restul sunt
glume proaste ºi pretexte inventa-
te, care nu stau în picioare. Doam-
ne Sevil Shhaideh a fost ministru
în Guvern, atunci nu au avut o
problemã serviciile? Sã fim se-
rioºi’’, a punctat Dragnea.

Întrebat despre afacerile ºi pro-
prietãþile acestuia din Siria, social-
democratul a replicat: ‘’Dacã
aveþi aceste informaþii, vã rog sã
le daþi dumneavoastrã sau patro-
nii dumneavoastrã de la Realita-
tea domnului Edi Hellvig sau dom-
nului Predoiu de la SIE sau doam-
nului Iohannis - dacã vorbim de
imobiliare - sau domnului Rareº
Bogdan, cã am vãzut cã este foar-
te bun în aceste analize’’.



  cuvântul libertãþii / 3vineri, 23 decembrie 2016 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Ieri, vremea aducea, puþin, cu
cea din urmã cu 27 de ani. Numai
oamenii erau cu totul alþii. Se vedea
inclusiv prin îmbrãcãmintea lor –
atunci, fiecare purta  haine cenuºii
sau închise la culoare, aºa cum de
fapt era ºi societatea. Acum, culo-

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Printr-o procedurã juridicã, nu doar per-
fect legalã ci ºi legitimã din perspectiva ade-
vãrurilor pe care Istoria le aºteaptã ºi ar tre-
bui sã le confirme – sau nu? -, s-a redeschis
ancheta cu privire la evenimentele din acele
zile de foc, 21 ºi 22 decembrie 1989, sub
semnul acelei intrigante interogaþii: Revolu-
þie vs Loviturã de stat? Urmãrind reacþiile
unor comentatori implicaþi de-a lungul ani-
lor în rezolvarea acestei veritabile enigme,
se pare cã existã indicii mai bune în direcþia
aproximãrii, însã doar atât, a câtorva ade-
vãruri, în absenþa Adevãrului Absolut oricum
himeric chiar ºi în perspectiva unei logici
elementare.

Privitã din afarã, existau, fireºte, ceva
lupte, intrigi, subterane la acel moment la
vârfurile societãþii româneºti, altminteri aflate
deja la limita suportabilitãþii mai ales în con-
textul evenimentelor din întreaga zonã în care
se prãbuºeau, unul dupã altul, regimurile
comuniste, ecuaþia pare mai simplã decât o
presupun diverºii analiºti politici, înmulþiþi,
în ultimele decenii, asemenea ciupercilor
dupã ploaie. A existat, mai ales în ultimul
deceniu al regimului comunist, o relativ

restrânsã – la nivelul unei vizibilitãþi publice
– opoziþie, din care nu putea sã lipseascã
nici un grup restrâns de anticeauºiºti, mulþi
dintre ei vechi ilegaliºti ori efectiv inamici ai
dictatorului. Nu altceva indicau acþiunile
acelui grup organizat în chiar sânul unor li-
deri – din veche „gardã”, cu legãturi perene
ºi consistente inclusiv la Kremlin – care ºi-a
fãcut auzit vocea încã de la începutul anului
fatidic pentru regim.

Dupã opinia larg acceptatã ºi cãreia am
subscris încã de la început, realitatea istori-
cã care trebuie avutã în vedere e cea care s-
a fãcut simþitã chiar în acele zile de foc ºi
care a fost amanetatã ulterior ºi de opinia
publicã: au funcþionat, în acele momente de
suspans istoric, ambele formule, în sensul
în care, cu ori fãrã instigãri strãine dar cu
toate temeiurile unei „lovituri de stat”, o în-
tâmplare mai curând marginalã, având în
centru un prelat timiºorean, s-a dovedit a fi
scânteia care avea sã transforme orice sce-
nariu imaginat ori imaginabil într-o miºcare
cu puternice accente revoluþionare.

Ce-a urmat, se ºtie, se discutã în fel ºi chip,

ignorându-se, iarãºi impardonabil, câteva ele-
mente mai mult decât plauzibile, în sensul în
care evoluþiile ulterioare aveau sã le confirme
cu ori fãrã recunoaºterea celor implicaþi. Cei
ce se aflau în culisele unei eventuale lovituri
de stat – care avea drept scop doar linºarea
camarilei ceauºiste – au reuºit sã iasã imediat
la vedere ºi sã punã mâna pe hãþurile unei
miºcãri pe care aveau s-o conducã conform
unei regii de tipul, cum spune astãzi, work in
progress (liber tradusã - „operã în desãºura-
re”), adicã într-o continuã adaptare la succe-
siunea miºcãrilor de pe un teren pe care ni-
meni nu mai putea sã-l controleze.

Aºadar, lovitura de stat, câtã a fost, era
oricum într-o fazã de proiect, în aºteptarea
momentului prielnic care ar fi putut rãsãri
de oriunde în marasmul social în care so-
cietatea româneascã ajunsese. E dificil cât
merit i se poate atribui grupului disident an-
ticeauºist, declasat întâi de toate din unica
raþiune cã n-a fost capabil de schimbãri an-
terioare în interiorul sistemului, însã valul
revoluþionar declanºat încã din 21 decem-
brie a fost acel declanºator care avea sã

confere miºcãrii caracterul revoluþionar.
Ceea ce o nouã anchetã, printr-o investi-

gare mai ordonatã ºi mai exigentã a evoluþiei
evenimentelor într-o corelare mai raþionalã ºi
cu o relaþionare mai ordonatã, ar putea sã
restituie foamei noastre de adevãr, ar urma
sã denunþe calitatea ºi calibrul diversionist cu
dirijori de-acum individualizaþi, dar nu ºi ca-
talogaþi juridic, atestând finalmente tocmai
caracterul ambiguu al unei întârziate lovituri
de palat transformatã, pe un teren social mi-
nat, într-o revoluþie. Mi se pare, în acest con-
text, cu tot regretul pentru victimele acelor
zile, mai ales cele de dupã 22 decembrie, cã
soluþii juridice cu mobil de exemplaritate ar fi
de-acum cu totul inadecvate.

Asta nu înseamnã cã demersul pentru o
definire mai clarã a celor întâmplate în acele
zile de-acum 27 de ani n-ar avea o legitimi-
tate, cel puþin una istoricã, cu condiþia, deja
anticipatã, sã nu ne fie livratã o variantã în
numele unui presupus Adevãr Absolut.

O dilemã cât o istorie. Ceea ce presupu-
ne cã, probabil, vom rãmâne sã trãim cu ea
în continuare. Fie cã ne place ori nu.
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- A zis nevastã-mea cã, dacã
mai intru în cârciumã, pleacã la
maicã-sa, ºi de atunci, Popescu-
le, nu mai ies din cârciumã.
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ºi-a omagiat eroiiºi-a omagiat eroiiºi-a omagiat eroiiºi-a omagiat eroiiºi-a omagiat eroii

În urmã cu 27 de ani, România
a ieºit în stradã ºi a dat jos un re-
gim care s-a perpetuat 45 de ani.
A fost, pânã la urmã, o Revoluþie,
cu toate necunoscutele sale. Au
fost morþi, rãniþi, s-a schimbat o
întreagã societate, iar ceea ce
trãim în prezent este rezultatul
acelor zile fierbinþi. Craiova, oraº
martir, a trãit la cote înalte acele
momente ºi ºi-a plãtit cutezanþa
– morþi ºi rãniþi. Ieri,  toþi eroii
acelor vremuri au fost omagiaþi,
într-un cadru festiv, aºa cum se
întâmplã, de atunci, la fiecare 22
Decembrie.

rile vii sunt preponderente. Ca în
fiecare an, mulþi din cei care au fost,
atunci, în stradã au urmat traseul
acelor zile, de la „Fabrica de Avioa-
ne”, via „Electroputere”, pânã în faþa
Palatului Administrativ, actuala Pre-
fecturã. În faþa Primãriei din Craio-
va, a fost organizatã manifestaþia de
celebrare a Revoluþiei Române. S-a
þinut o slujbã religioasã ºi s-au de-
pus coroane de flori la troiþa ridica-
tã în memoria martirilor.

„A fost semnalul unei adevãrate
redeºteptãri naþionale”

Atât oficialitãþi, cât ºi reprezen-
tanþi ai revoluþionarilor au þinut sã
aducã omagiu celor care atunci au
luptat, unii dintre ei pierzându-ºi via-
þa, alþii rãmânând infirmi. Redãm
câteva din alocuþiunile prezentate.
„Astãzi, rememorãm cea mai im-
portantã filã a istoriei noastre recen-
te, care ne vorbeºte despre curaj ºi
abnegaþie, fiind sursa transformã-
rilor profunde ce definesc Româ-
nia prezentului. În calitate de pre-
ºedinte al Consiliului Judeþean Dolj,
permiteþi-mi sã adresez sincere gân-
duri de compasiune tuturor celor
care au suferit dureroase pierderi în
decembrie 1989, precum ºi sã ex-
prim ãntreaga noastrã consideraþie
pentru cei care au fãcut posibilã vic-

toria Revoluþiei Române” -  Ion
Prioteasa, preºedinte al Consiliului
Judeþean Dolj; „Momentul de astãzi
reprezintã prilejul de a ne arãta re-
cunoºtinþa pentru cei care au luptat
atunci. A fost semnalul unei adevã-
rate redeºteptãri naþionale ºi nu tre-
buie uitat sacrificiul celor din 1989”,
Mihail Genoiu, viceprimar al Cra-
iovei; „Atunci, s-a învins frica ºi s-
a dat jos un regim. Sacrificiul de
atunci nu trebuie uitat, iar pe ruine-
le comunismului s-a creat România
de astãzi ºi nu a fost uºor” -  Simo-
na Moise, subprefect al Doljului.
Dar, poate, cea mai frumoasã de-
claraþie a fost a lui  Venus Mirea,
un erou ala celor vremuri, rãnas pe
viaþã þintuit într-un scaun cu rotile:
„Nu a fost prima rãzvrãtire a româ-
nilor – sã nu-i uitãm pe deþinuþii
politic, pe cei care au luptat în munþi,
pe aceia care au protestat în Valea
Jiului, în 1977, luptãtorii de la Bra-
ºov din 1987. Noi am  fost singurii
care au schimbat scorul ºi am în-
tors soarta meciului. Acum, la 27
de ani, îi mulþumesc lui Dumnezeu
cã mai trãiesc ºi îi cer iertare pen-
tru ce s-a întâmplat de Crãciun, în
1989 ”. Mai mult este greu de cre-
zut cã se poate spune.

CRISTI PÃTRU
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Reamintim cã, fapta pentru
care Cornel Mihai, de 29 de ani,
din comuna Pleniþa, a ajuns în
spatele gratiilor s-a petrecut pe 4
iulie a.c. La momentul respectiv,
reprezentanþii Biroului de presã al
Poliþiei doljene anunþau cã ºeful
Postului de Poliþie din Pleniþa a
refuzat o mitã de 200 de euro.
Agentul principal de poliþie Bon-
giu Gheorghe, ºeful Postului de
Poliþie Pleniþa a informat condu-
cerea Inspectoratului cu privire la
faptul cã, în aceeaºi zi, Cornel
Mihai, de 29 de ani, din Pleniþa, i-
a oferit o sumã de bani pentru a-i
restitui permisul de conducere pe
care i-l reþinuse câteva zile mai
devreme, mai exact pe 1 iulie,
pentru o abatere la regimul circu-
laþiei pe drumurile publice. Bãrba-
tul insista ca poliþistul sã ia banii
ºi sã-i restituie documentul, însã
agentul l-a refuzat.

Au fost anunþaþi ofiþerii Servi-
ciului Judeþean Anticorupþie Dolj
din cadrul Direcþiei Generale An-
ticorupþie ºi procurorul desemnat
de la Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, fiind puse la punct
detaliile prinderii în flagrant. Echi-
pa operativã a ajuns în Pleniþa,
poliþistul l-a primit pe Cornel Mi-
hai în birou, iar când i-a dat cei
200 de euro, fericit cã-ºi va recã-
pãta permisul de conducere, dol-
jeanul a fost „sãltat”. A fost adus
la Craiova, la sediul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj pentru
continuarea cercetãrilor sub as-
pectul sãvârºirii infracþiunii de
dare de mitã, iar dupã ce l-a au-
diat, procurorul de caz a emis or-
donanþã de reþinere pe numele
sãu, pentru 24 de ore, fiind intro-
dus în arestul IPJ Dolj. Pe 5 iulie
a fost prezentat Tribunalului Dolj,
instanþã care a admis propunerea

Turc prins la PTF Calafat cu
paºaport fals

Conform reprezentanþilor
Serviciului Teritorial al Poli-
þiei de Frontierã (STPF) Dolj,
miercuri, 21 decembrie a.c.,
în jurul orei 12.00, la Punc-
tul de Trecere a Frontierei
(PTF) Calafat, s-a prezentat
pentru a intra în þarã, cãlãto-
rind pe jos, o persoanã de sex
masculin, care a prezentat la
controlul de frontierã un
paºaport cu însemnele autoritãþile bulgare. Echipa comunã de con-
trol, formatã din poliþiºti de frontierã români ºi bulgari, a avut
suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului de cãlãtorie
prezentat, motiv pentru care au fost efectuate verificãri suplimen-
tare. În urma verificãrilor s-a constatat cã paºaportul nu îndepli-
neºte condiþiile de formã ºi fond ale unui document autentic, acesta
fiind fals. În continuarea cercetãrilor, poliþiºtii de frontierã au mai
constatat cã bãrbatul este cetãþean turc, are de 51 de ani ºi a
apelat la aceastã metodã deoarece nu deþinea documente pentru
trecerea frontierei. Conform protocolului româno-bulgar privind
controlul comun la trecerea frontierei, bãrbatul a fost preluat de
cãtre autoritãþile bulgare în vederea continuãrii cercetãrilor ºi dis-
punerii mãsurilor legale ce se impun.

Jandarmii IJJ Dolj, Moº Crãciun
pentru copiii mai puþin norocoºi

Militari din cadrul Inspec-
toratului de Jandarmi Jude-
þean Dolj le-au fãcut o vizi-
tã, marþi, 20 decembrie ºi
miercuri, 21 decembrie a.c.,
celor 7 copii din cadrul Cen-
trului de Plasament „Cãlimã-
neºti” – Craiova ºi celor 20
de copii din cadrul ªcolii
Speciale „Sf. Vasile”.  Bucu-
roºi cã în Ajunul Crãciunului pot sã aducã un zâmbet pe chipurile
micuþilor, jandarmii au devenit pentru o clipã Moº Crãciun ºi le-au
dãruit bãuturi rãcoritoare ºi alimente specifice sãrbãtorilor de iar-
nã. De asemenea, joi, 22 decembrie, jandarmii însoþiþi de preotul
unitãþii au împãrþit produse alimentare specifice acestor sãrbãtori,
articole vestimentare ºi electrocasnice la 5 familii cu diverse greu-
tãþi, din Craiova ºi localitatea Sãlcuþa, astfel încât copii acestora sã
se poatã bucura de spiritul ºi magia Sfintei Sãrbãtori a Crãciunu-
lui. Acþiunea s-a desfãºurat voluntar, spiritul acesteia urmãrind sã
demonstreze cã omenia, bunãtatea ºi solidaritatea sunt caracteris-
tice jandarmilor, fiind alãturi de semenii lor atât de-a lungul anului
cât ºi cu ocazia uneia dintre cele mai frumoase ºi înãlþãtoare sãr-
bãtori ale lumii creºtine – Crãciunul.

Jandarmii GJMb Craiova
au donat sânge

În tradiþia Grupãrii de Jandarmi
Mobile Craiova (GJMb) existã obi-
ceiul ca, în preajma sãrbãtorilor de
iarnã, cadrele unitãþii sã aducã se-
menilor care se confruntã cu diver-
se greutãþi ºi nevoi, un strop de spe-
ranþã pentru mai bine ºi un zâmbet
pe chipurile acestora. Pe aceste
considerente, ieri, 22 decembrie
a.c., la nivelul Grupãrii de Jandarmi
Mobile Craiova a fost organizatã o
activitate de donare de sânge, acti-
vitate la care au participat, voluntar,
60 de jandarmi. Acþiunea de donare
de sânge nu este prima de acest gen.
Deºi are un caracter benevol, pe-
riodic, jandarmii craioveni, în cola-
borare cu Centrul Regional de
Transfuzie Sanguinã Craiova, se
implicã activ ºi participã la acþiuni de donare de sânge. Reprezen-
tanþii GJMb au precizat cã acesta este un mod prin care jandarmii
craioveni transmit tuturor doljenilor, în preajma sãrbãtorilor de iarnã,
sãnãtate, împliniri ºi „La Mulþi Ani!”.
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Bãrbatul de 29

de ani, din comuna
Pleniþa, condamnat
la 1 an de închi-
soare cu executare
pentru comiterea
infracþiunii de dare
de mitã pe 2
noiembrie a.c., a
obþinut, miercuri,
la Curtea de Apel
Craiova, suspen-
darea executãrii
pedepsei, pe
durata unui termen
de încercare de 2
ani. În plus, con-
form deciziei
instanþei, va trebui
sã presteze 80 de
zile de muncã în folosul comunitãþii. Bãrbatul a ajuns în
spatele gratiilor la începutul lunii iulie, când a fost prins
în flagrant, de ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorupþie
Dolj ºi procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, în timp ce îi dãdea 200 de euro -
ºpagã ºefului Postului de Poliþie Pleniþa ca sã-ºi recapete
permisul de conducere reþinut pentru abateri de la
regimul circulaþiei pe drumurile publice.

procurorilor ºi a dispus arestarea
preventivã a bãrbatului pentru 30
de zile, mãsura fiind prelungitã
ulterior de instanþã pânã la zi.
A recunoscut totul în faþa
instanþei

Cercetãrile în cauzã s-au înche-
iat repede, astfel cã, pe 19 iulie a.c.
s-a înregistrat la Tribunalul Dolj
dosarul în care Cornel Mihai a fost
trimis în judecatã, în stare de arest
preventiv, pentru comiterea infrac-
þiunii de dare de mitã. Bãrbatul a
recunoscut totul în faþa judecãto-
rilor ºi a cerut sã beneficieze de
prevederile legale vizând reduce-
rea cu o treime a limitelor de pe-
deapsã, iar miercuri, 2 noiembrie
a.c., instanþa a pronunþat sentinþa.
Bãrbatul a fost condamnat la 1 an
de închisoare cu executare, din
care se va scãdea perioada petre-
cutã în arest preventiv, fiind men-
þinut dupã gratii. Magistraþii i-au
confiscat banii de ºpagã ºi l-au
obligat la plata sumei de 600 de lei
cheltuieli judiciare.

Nemulþumit de hotãrâre, incul-
patul a declarat apel, soluþionat
miercuri, 21 decembrie a.c. de in-
stanþã. Curtea de Apel Craiova i-a
admis apelul ºi a dispus suspen-
darea executãrii pedepsei pe du-
rata unui termen de încercare de
2 ani, timp în care trebuie sã res-
pecte o serie de obligaþii ºi sã exe-
cute 80 de ore de muncã în folo-
sul comunitãþii: „Admite apelul
declarat in cauza de inculpat,
desfiinþeazã în parte, sub aspec-
tul laturii penale, sentinþa numa-
rul 615/02.11.2016 pronunþatã de
Tribunalul Dolj ºi rejudecând: În
baza art. 91 C.pen dispune sus-
pendarea sub supraveghere a exe-
cutãrii pedepsei de 1 an inchisoa-
re ºi stabileºte un termen de su-
praveghere de 2 ani. În baza art.
93 alin. (3) C. pen., pe parcursul
termenului de supraveghere, in-
culpatul va presta o muncã nere-
muneratã în folosul comunitãþii
în cadrul Primãriei Comunei Ple-
nita pe o perioadã de 80 de zile
lucrãtoare”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei. Odatã
cu pronunþarea hotãrârii, bãrba-
tul a fost pus în libertate, întrucât
este definitivã.

 Agentul principal de poliþie
Bongiu Gheorghe este absolvent
al ªcolii de Agenþi de Poliþie “Va-
sile Lascãr” Câmpina, promoþia
2009, ºi este încadrat la I.P.J.
Dolj din anul 2013.
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MIRCEA CANÞÃR

Cine s-a hazardat, închipuindu-ºi cã
echipa Liviu Dragnea ºi asociaþii i-a dat
ºah lui Klaus Iohannis, chiar la Palatul Co-
troceni, prin avansarea numelui lui Sevil
Shhaideh, ca propunere de premier, are
de ieri motive de reflecþie. Fiindcã preºe-
dintele Klaus Iohannis a amânat „pânã
dupã Crãciun” procedura de desemnare a
viitorului premier. Imediat, o iritare ire-
presibilã s-a fãcut resimþitã în câmpul
social-democrat, deºi Sevil Shhaideh, fost
secretar de stat ºi ex-ministru al Dezvol-
tãrii Regionale, are o impecabilã reputaþie
profesionalã, amânarea, i-am spune sine
die, a validãrii potenþialului premier deri-
vã dintr-o situaþie plauzibilã, de-a dreptul
sensibilã: urmând a deþine funcþia de vi-
cepreºedinte al Consiliului Suprem de
Apãrare a Þãrii – unde se trece la un nivel
de confidenþialitate, legislaþia în vigoare

prevede expres verificarea tuturor rube-
deniilor actualului soþ, Akram Shhaideh,
cu cetãþenie românã de datã recentã, dupã
venirea din Siria, unde a îndeplinit dem-
nitãþi în guvernul de la Damasc. Ipoteza,
deºi bizarã unora, este de luat în seamã,
dacã ne raportãm la contextul regional
actual. Pe de altã parte, decizia de amâ-
nare a preºedintelui Klaus Iohannis poate
constitui un mesaj, deloc tonic, în sensul
cã România rãmâne o þarã impredictibilã,
unde o majoritate confortabilã în Parla-
ment nu asigurã întotdeauna instalarea
Guvernului, ci numai uneori în mod alea-
tor. Ce va urma „în afara timpului de gân-
dire” al preºedintelui, acum cu „albele” –
fiindcã tot ne aflãm în faþa tablei de ºah –
rãmâne de urmãrit. O primã concluzie:
Liviu Dragnea nu e Jaroslaw Kaczynski,
liderul partidului de guvernãmânt Lege ºi

Justiþie (PiS) de la Varºovia, câºtigãtorul
alegerilor din 2015, care a nominalizat-o
ca premier pe Beata Szidlo, cã tot se in-
vocã cu obstinaþie modelul polonez, de-
spre care cotidianul nostru pomenea în
numãrul sãu din 15 decembrie. Dacã li-
derul conservator polonez Jaroslaw Kac-
zynski (67 de ani) a refuzat apriori sã
ocupe funcþia de premier, pe care o deþi-
nuse anterior, pe vremea preºedinþiei fra-
telui sãu, Lech Kaczynski, Liviu Dragnea
nu s-a autopropus, deºi ca lider de partid
câºtigãtor era îndreptãþit, pentru a nu ris-
ca refuzul desemnãrii ºi o tensiune politi-
cã inutilã ce putea conduce la o crizã. Li-
viu Dragnea, deja preºedintele Camerei
Deputaþilor, este pe val ca om politic ºi
victoria eclatantã a Partidului Social-De-
mocrat (PSD) în alegerile parlamentare n-
are echivalent în Europa. Nici un partid

de centru-stânga ºi chiar stânga radicalã
(Syriza) aflat la guvernare, nu a depãºit
pragul de 40% la algerile care i-au confe-
rit majoritatea parlamentarã. Când Crin
Antonescu, fost preºedinte al PNL, afir-
ma miercuri seara, într-un interviu tele-
vizat cã nominalizarea lui Sevil Shhaideh,
prima femeie propusã pentru o asemenea
demnitate, este o dovadã de maximã for-
þã în partid ºi în spaþiul public a lui Liviu
Dragnea, nu era departe de adevãr. Ieri,
liderul social-democrat, a dat un aver-
tisment posibililor trãdãtori din propriul
partid: „Dacã vreun lider din PSD sau
vreun membru PSD va accepta propu-
nerea preºedintelui, va fi exclus imediat
din partid”. Apoi a ridicat tonul, rãspun-
zând la alte întrebãri, deºi a fãcut-o rar
în ultima vreme, când ºi-a calibrat im-
pecabil fiecare discurs.

Totodata, ajutorul pentru ener-
gie electricã se acordã inclusiv
consumatorilor vulnerabili care
beneficiazã de tarif social, în con-
diþiile reglementãrilor emise prin
ordinul preºedintelui ANRE pen-
tru furnizarea energiei electrice
de cãtre furnizorii de ultimã in-
stanþã consumatorilor casnici ºi
asimilaþi consumatorilor casnici,
care nu ºi-au exercitat dreptul de
eligibilitate. „Ajutorul pentru
energie electricã se acordã în
cuantumurile prevãzute de Ordo-
nanþa de Urgenþã nr. 70 din 31
august 2011  privind mãsurile de
protecþie socialã în perioada se-
zonului rece, dar nu mai mult
decât contravaloarea cantitãþii de
energie electricã, inclusiv taxele
aferente, consumatã în perioada
sezonului rece”, se precizeazã
într-un comunicat de presã, re-
mis de CEZ.
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Ajutorul pentru energie electrica se acordã consumatori-
lor vulnerabili care nu deþin altã formã de încãlzire, precum
ºi consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice

sau economice au fost debranºaþi de la furnizarea energiei
termice sau a gazelor naturale ºi care au contracte valabile
de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat

respectând condiþiile prevãzute în contract.

În limita contravalorii energiei
consumate în luna respectivã

Formularele de cerere ºi de-
claraþie pe propria rãspundere
sunt puse la dispoziþia solicitan-
þilor de cãtre primãriile aferente
comunei, oraºului sau municipiu-
lui în a cãrei razã teritorialã se
aflã locuinþã de domiciliu.  „În si-
tuaþia în care consumatorii vul-
nerabili îndeplinesc condiþiile pre-
vãzute, stabilirea dreptului de pri-
mire a ajutorului pentru încãlzi-
rea locuinþei se face prin dispo-
ziþia primarului. Astfel, începând
cu luna depunerii cererii pentru
cei care au depus documentele
pana la data de 20 a lunii respec-
tive; începând cu luna urmãtoa-
re pentru cei care au depus do-
cumentele dupã data de 20 a lu-
nii respective ºi nu în ultimul
rând, începând cu luna depune-
rii cererii pentru beneficiarii de

ajutor social al cãror drept de aju-
tor social este stabilit începând
cu acea luna indiferent de data la
care a fost depusã cererea”, se
mai precizeazã în comunicat.
Cuantumul lunar al ajutorului

acordat prin dispoziþia primaru-
lui se acordã în limita contrava-
lorii energiei consumate în luna
respectivã.

Informaþii despre facturile
de energie electricã luate
în considerare la calcularea
ajutorului social

Pe de al tã parte,  ajutoarele bã-
neºti se acordã în perioada sezo-
nului rece, pentru lunile aferente
perioadei noiembrie 2016 – martie
2017, în baza dispoziþiei primaru-
lui. „Pentru aceste luni furnizorul
va emite în perioada urmãtoare,
facturi distincte care vor reflecta
ajutorul acordat pentru încãlzirea
cu energie electricã diminuând su-
mele deja facturate pentru consu-
mul de energie electricã. Principii-
le de emitere a facturilor de ener-
gie electricã nu vor fi schimbate,
menþinându-se periodicitatea de
facturare, care este lunarã (pentru

reglementat) ºi trimestrialã (pen-
tru eligibil) ºi citire a contorilor
clienþilor casnici din mediul urban
(la 3 luni) ºi din mediul rural la 2
luni, cu citire de regularizare la 6
luni ºi emitere de facturi de esti-
mat între cele 2 citiri”. Facturile
în care se va evidenþia ajutorul de
încãlzire se vor emite în luna ime-
diat urmãtoare lunii pentru care s-
a facturat integral energia electri-
cã ºi vor reduce valoarea facturi-
lor de energie pentru luna la care
se acordã ajutorul, iar sumele ne-
gative reprezintã ajutorul pentru
încãlzire acordat din bugetul de
stat, respectiv din bugetul local ºi
vor fi inscrise în facturile de aju-
tor de încãlzire cu semnul minus.
Totodatã, în facturile care conþin
ajutorul acordat pentru încãlzirea
locuinþei sunt detaliate informaþii
despre facturile de energie electri-
cã luate în considerare la calcula-
rea ajutorului social.

MARGA BULUGEAN
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Ministerul Agriculturii se pregã-
teºte, în aceste zile, sã primeascã o
nouã conducere. În locul actualului
ministru, Achim Irimescu, „se luptã”
Daniel Botãnoiu, Daniel Constantin
ºi Paul Stãnescu. Dupã unele surse,
MADR va reveni PSD, cu Botãnoiu
reîntors ca secretar de stat în MADR
ºi Paul Stãnescu, prospãt ales sena-
tor de Olt, ar putea primi fotoliul de
ministru al Agriculturii. În fond, omul
a scos cel mai mare scor electoral
pentru social-democraþi ºi nu e de-
loc strãin de problematica agricolã.
ªi mai credem cã o sã avem ºi noi, cei
din Craiova, un secretar de stat la
Agriculturã, ce ºi-a dovedit capaci-
tatea managerialã la APIA Dolj, ur-
când-o, în timp scurt, pe locul al doi-
lea la nivel naþional, la mai toate ca-
pitolele de evaluare internã.

Mediul rural, încã studiat
din birouri

Dar, indiferent cine va veni la con-
ducerea MADR, volumul de muncã
ar trebui sã fie cât mai mare, având în
vedere cã multe lipsuri apasã puter-
nic la capitolul dezvoltarea ruralã,
iatã, chiar ºi dupã 27 de ani de la Re-
voluþia din 1989. MADR are, deja, o
strategie în acest sens, care pleacã
de la constatãri destul de dezarman-
te, da nu lipsite de evidenþã. Proce-
sul de elaborare/dezvoltare a viziu-
nii ºi a strategiei a inclus trei sesiuni
de consultãri la nivel central ºi opt
conferinþe regionale care au avut loc
la Cluj, Constanþa, Craiova, Iaºi, Pi-
teºti, Sibiu, Timiºoara ºi Bucureºti.

Consultãrile au relevat cã, printre
cele mai importante trei prioritãþi care
trebuie urmãrite sunt: consolidarea
terenurilor, a fermelor ºi eliminarea
constrângerilor de pe piaþa terenuri-
lor (34,4% din participanþi); creºte-
rea valorificãrii potenþialului agricol
al þãrii (22,1%) ºi reducerea sãrãciei
rurale (16,5%). În vederea îmbunãtã-
þirii competitivitãþii, trebuie avute în
vedere:  produsele cu specific regio-
nal (19,5%), îmbunãtãþirea lanþului

Doljul a contribuit masiv la exportulDoljul a contribuit masiv la exportulDoljul a contribuit masiv la exportulDoljul a contribuit masiv la exportulDoljul a contribuit masiv la exportul
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Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rura-
le are în lucru un proiect privitor la „Strate-
gia pentru dezvoltarea sectorului agroalimen-
tar pe termen mediu ºi lung orizont 2020-
2030”, în care elaborarea ºi implementarea
unor politici agroalimentare adecvate pentru
locuitori în calitate de consumatori, fermieri
ºi procesatori, pentru sprijinirea creºterii com-
petitivitãþii agroalimentare ºi a dezvoltãrii
durabile a spaþiului rural, în condiþii de sigu-
ranþã alimentarã ºi mediu înconjurãtor prote-
jat sunt prioritare. Se porneºte, evident, de la

o constatare amarã: acces insuficient la finan-
þare în sistemul rural, fragmentarea terenuri-
lor, populaþia îmbãtrânitã, lipsa de competen-
þe. Deocamdatã, nu se prefigureazã nicio mã-
surã concretã pentru a diminua efectul aces-
tor factori ce încetinesc dezvoltarea unei agri-
culturi competitive ºi ridicarea nivelului de
trai din satele româneºti. ªi, totuºi, iatã cã
judeþul Dolj a reuºit sã aibã o pondere consis-
tentã la livrarea pe pieþele externe a unui to-
tal naþional de 5,26 de milioane de tone de
grâu, dupã cum anunþã MADR.

agro-alimentar – în principal, prin
dezvoltarea formelor asociative (aso-
ciaþii ºi organizaþii de piaþã) 14,1% ºi
intensificarea producþiei, acordând o
atenþie deosebitã zootehniei (10,6%).

Principalele constrângeri în dez-
voltarea spaþiului rural sunt:  acces
insuficient la finanþare (44,9%), frag-
mentarea terenurilor (14,7%), popu-
laþia îmbãtrânitã (11,5%) ºi lipsa de
competenþe (9,33%). Principalii fac-
tori pentru sãrãcia ruralã sunt: lipsa
oportunitãþilor de angajare (30,1%),
acces redus la credite pentru dezvol-
tarea de activitãþi productive (27,8%)
ºi îmbãtrânirea populaþiei rurale
(22,8%). Îmbunãtãþirea cadrului insti-
tuþional ºi de politici trebuie sã ur-
mãreascã: sprijinirea cooperãrii din-
tre fermieri (30,8%), îmbunãtãþirea
eficienþei administraþiei agricole

(26,2%) ºi modernizarea sistemului de
cercetare-educaþie precum ºi a ser-
viciilor de consultanþã din mediul
rural (23,4%).

Cererea de alimente,
în creºtere puternicã

La nivel mondial se înregistrea-
zã un proces de transformare struc-

turalã, ca urmare a apariþiei de noi
provocãri globale cu efect pe ter-
men lung, care necesitã elaborarea
unei viziuni strategice în domeniu
ºi realizarea de acþiuni concrete din
partea autoritãþilor competente din
þara noastrã. Populaþia globalã, din
ce în ce mai numeroasã, creºterea
presiunii asupra resurselor natura-
le ºi încãlzirea globalã determinã un
nou cadru de lucru la nivel naþio-
nal ºi internaþional.

În Europa, procesul de îmbãtrâ-
nire a populaþiei constituie, de ase-
menea, o provocare suplimentarã.
Toate aceste aspecte vor avea im-
plicaþii profunde asupra agricultu-
rii ºi zonelor rurale. Cererea mon-
dialã de alimente este în creºtere,
urbanizarea sporitã, preþurile tot
mai mari la inputuri, presiunea exer-
citatã asupra resurselor de apã ºi
creºterea vulnerabilitãþii culturilor
ºi animalelor la schimãrile climatice
vor limita producþia alimentarã.

Se previzioneazã cã, la nivel glo-
bal, cererea de alimente va creºte
cu 70% pânã în 2050 , ca urmare a
populaþiei din ce în ce mai nume-
roase ºi a sporirii veniturilor. Þãrile
în curs de dezvoltare vor contribui
cel mai mult la aceastã tendinþã,
cererea lor de hranã urmând a se
dubla în urmãtorii ani. Se estimea-
zã cã, populaþia mondialã va creºte
de la 7 miliarde, cât este în prezent,
la 9 miliarde pânã la mijlocul aces-
tui secol, iar 95% din aceastã creº-
tere va avea loc în þãrile cele mai
puþin dezvoltate (în 50 dintre cele
mai puþin dezvoltate þãri din întrea-
ga lume). Veniturile globale în creº-
tere vor fi în cea mai mare parte aso-
ciate cu urbanizarea sporitã (se aº-
teaptã ca 70% din populaþia lumii
sã locuiascã în mediul urban pânã
în 2050, faþã de 49% în prezent) ºi
cu o creºtere economicã rapidã, în
unele dintre cele mai populate þãri

(de exemplu, Brazilia, China, India
ºi Rusia).

Bomba demograficã
a României va lovi ºi în rural

Pentru sectorul agroalimentar,
aceste aspecte constituie atât o
oportunitate, cât ºi o provocare. Per-
spectivele de creºtere a pieþei agro-
alimentare constituie un avantaj
semnificativ pentru fermierii din în-
treaga lume. Cu toate acestea, se
preconizeazã cã infrastructurile de
piaþã imperfecte ºi vulnerabilitãþile
socio-economice din zonele cele mai
dens populate ale lumii vor spori in-
securitatea alimentarã. În plus, sis-
temele agricole mondiale se vor con-
frunta, din ce în ce mai mult, cu efec-
tele negative ale schimbãrilor clima-
tice – schimbarea modelelor de pre-
cipitaþii, fenomenele meteorologice
extreme, penuria de apã, precum ºi
cu volatilitatea preþurilor. Pe de altã
parte, creºterea productivitãþii agri-
cole poate fi obþinutã prin investi-
þii, cercetare ºi inovare, bune prac-
tice agricole ºi politici publice adec-
vate.

România va fi una dintre þãrile
afectate de aceastã tendinþã. Pânã
în 2050 este de aºteptat ca popula-
þia totalã sã scadã la puþin peste 18
milioane, ceea ce reprezintã o scã-
dere cu 10% faþã de 2011. Aceasta
este una dintre cele mai puternice
scãderi din UE-27, fiind depãºitã
numai de Bulgaria (-22,5%), Letonia
(-20,5%) ºi Lituania (-18,7%). Deºi
se încadreazã în tendinþa generalã,
acest lucru contrasteazã cu previ-
ziunile pentru vechile state membre

(+8,3%). Îmbãtrânirea populaþiei va
afecta, de asemenea, România mai
mult decât Europa în medie, iar pânã
în 2050, vârsta medie va ajunge la
51,4 ani, cu o populaþie în vârstã de
65 de ani reprezentând 30,8% din
total.

În 2016, livrãri record de grâu,
peste graniþe

Cã þara noastrã, ºi îndeosebi Dol-
jul, au o contribuþie semnificativã în
balanþa cerealierã anualã o aflãm
chiar din datele statistice ale
MADR publicate recent. România a
exportat, în primele nouã luni din
2016, o cantitate de 5,26 de milioane
de tone de grâu, de peste douã ori
mai mult faþã de perioada similarã
din 2015, când au fost livrate pe pie-
þele externe 2,57 de milioane de tone
de grâu, cea mai mare cantitate fiind
absorbitã de pieþele din afara spa-
þiului comunitar.

Încasãrile din vânzarea grâului
românesc au totalizat 862,86 milioa-
ne de euro, reprezentând aproape
20% din sumele totale obþinute în
perioada menþionatã din exporturile
de produse agroalimentare, respec-
tiv 4,32 de miliarde de euro. Compa-
rativ, în perioada similarã din 2015,
încasãrile din exporturile de grâu au
fost de 511,98 de milioane de euro,
respectiv 12% din valoarea totalã de
4,207 miliarde de euro obþinutã în
perioada 1 ianuarie - 30 septembrie
2015. Producþia de grâu a României
a crescut în acest an cu 7% faþã de
2015, pânã la 8,413 milioane de tone,
cu o medie de 4 tone/ha.

Potrivit datelor MADR, în þãrile
terþe a fost exportatã o cantitate 4,53
milioane tone, în valoare de 736 de
milioane de euro, în timp ce în spa-
þiul comunitar schimburile comercia-
le cu grâu au totalizat numai de
729.321 tone, iar încasãrile au depã-
ºit 126,77 milioane de euro. Sã amin-
tim cã, în anul agricol 2015-2016, în
Dolj au fost recoltate 170.537 de hec-
tare cultivate cu grâu. Producþia me-
die a urcat la 3.900 kg/ha. A rezultat,
aºadar, o producþie totalã de circa
700.000 de tone de grâu. La nivelul
þãrii, între marii cultivatori de cerea-
le, se înscrie ºi Segarcea, prin Mi-
hail Anghel, unul dintre cei mai per-
formanþi producãtori agricoli, dato-
ritã randamentelor mari obþinute ºi
în acest an. Mihai Anghel este ºi un
trader atestat, deþinând mari spaþii
de depozitare, cifrate la peste
450.000 de tone.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU
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Din una dintre cele mai impor-
tante colecþii pe care le deþine, cea
de medalii, Muzeul Olteniei a se-
lectat pentru aceastã expoziþie
aproape 100 de piese, „cele mai
rare ºi cele mai frumoase”, dupã
cum a precizat, ieri, la vernisaj, dr.
Radu Dumitrescu, ºeful Secþiei
de Istorie-Arheologie. Este pentru
prima datã când sunt aduse în faþa
publicului, în cadrul unui eveni-
ment expoziþional, toate aceste
medalii preþioase, unele din ele re-
alizate de artiºti de talie europeanã
precum Wilhelm Kullrich, Anton
Scharff, Tony Szirmai sau Frede-
rick Storck.

„Aceste medalii sunt rezultatul
a 100 de ani de istorie ºi de tezau-
rizare la Muzeul Olteniei, pentru
cã ele provin din remarcabile co-
lecþii publice ºi private care au
ajuns, în tot acest timp, la institu-
þia noastrã”, a adãugat Dumitres-
cu. Aºa sunt, spre exemplu, Co-
lecþiile „Alexandru ºi Aristia
Aman”, „Corneliu Bãlãcescu”,
„Marius Metzulescu” ºi „Con-
stantin Argetoianu”.

Medalia Revoluþiei
de la 1848 – piesã unicat

Medaliile expuse au fost emise
între anii 1838 ºi 1937, cea mai
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Mari evenimente ale unui secol în România –
istorice, economice, culturale – sau legate de nu-
mele unor personalitãþi pot fi descoperite de public
prin intermediul medaliilor apãrute cu prilejul des-
fãºurãrii lor sau la jubileu. Propunerea o face Sec-
þia de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei, prin
expoziþia „Medalii rare din colecþia Muzeului Olte-
niei”, vernisatã ieri ºi care va putea fi vizitate pânã
la sfârºitul lunii aprilie 2017. Instituþia expune nu

veche fiind Medalia Inaugurãrii
Academiei Mihãilene. „Publicul va
putea admira ºi Medalia Revolu-
þiei de la 1848, o piesã unicat în
România. În prezent, din cunoºtin-
þele noastre, nu se mai gãseºte într-
o colecþie publicã. La un moment
dat, la începutul secolului al XX-
lea, a fost consemnat un exemplar
în arhiva Academiei Române, dar
tot tezaurul, inclusiv aceastã me-
dalie, a plecat la Moscova în timpul
Primului Rãzboi Mondial ºi nu se
mai ºtie nimic despre ea. Prin ur-
mare, aceastã medalie expusã rã-
mâne una dintre cele mai importante
pe care Muzeul Olteniei o deþine”,
a menþionat Radu Dumitrescu.

Casa Regalã a României,
prezentã prin

numeroase exponate
Un loc important în cadrul ex-

poziþiei îl ocupã medaliile care fac
referire la Casa Regalã a Româ-
niei, alegerea istoricilor ºi arheo-
logilor craioveni nefiind întâmplã-
toare: anul acesta se împlinesc 150
de ani de la fondarea Dinastiei Re-
gale în România. „Craiovenii pot
vedea, în jumãtate din vitrinele din
expoziþie, piese care au legãturã
cu Casa Regalã ºi cu Carol I, sub
toate aspectele – ºi aici mã refer
la venirea în România, Rãzboiul

de Independenþã, procesul de mo-
dernizare a þãrii la sfârºitul seco-
lului al XIX-lea ºi începutul se-
colului al XX-lea. De asemenea,
avem o vitrinã dedicatã membri-
lor Familiei Regale, inclusiv cu
piese care fac referire la Regina
Elisabeta, Regina Maria ºi Regele
Carol II”, a adãugat ºeful Secþiei
de Istorie-Arheologie a Muzeului
Olteniei.

Între exponate se regãsesc Me-
dalia cãsãtoriei lui Carol I cu Prin-
cipesa Elisabeta de Wied (1869),
Medalia Comemorativã a Rãzbo-
iului de Independenþã (1881), Me-
dalia Proclamãrii Regatului – Co-
roana Regalã (1881), Medalia pro-
clamãrii Reginei Elisabeta ca mem-
bru de onoare al Academiei Rega-
le (1881), Mãrturie de Botez –
Principele Nicolae al României
(1903) º.a.

De la momente istorice
la personalitãþi

ºi evenimente culturale
Pe lângã marcarea momente-

lor istorice, un numãr însemnat
de medalii este dedicat unor per-
sonalitãþi, precum Matei Basarab
(1907), Vasile Lupu (1907), Mir-
cea cel Bãtrân (1909), Vlad Þepeº
(1909), Neagoe Basarab (1909),
ªerban Cantacuzino (1912), cã-

rora lise alãturã Medalia Centena-
rului naºterii lui Ion Heliade-Rã-
dulescu (1902), Medalia Centena-
rului naºterii lui Carol Davila
(1928) º.a.

Alte evenimente, din sfera vie-
þii culturale, sunt celebrate prin re-
alizarea Medaliei vizitei lui Franz
Liszt la Iaºi (1847), Medaliei ina-
ugurãrii Teatrului Naþional din Iaºi
(1896), Medaliei Jubileului de 40
de ani ai Ateneului Român (1905),
Medaliei edificãrii Castelului Peleº
(1883), Medaliei acordate de
Academia Românã lui Dimitrie A.
Sturdza (1913) º.a.

***
Expoziþia „Medalii rare din co-

lecþia Muzeului Olteniei” va pu-
tea fi vizitatã pânã la sfârºitul lunii
aprilie 2017, zilnic, de marþi pânã
duminicã, între orele 9.00 ºi 17.00.
„Avem intenþia ca, la începutul anu-
lui viitor, sã venim în întâmpinarea
publicului cu ºi mai multe expoziþii
în care sã prezentãm piese de pa-
trimoniu. Asta ºi pentru cã, oricât
de generoase ar fi spaþiile în expo-
ziþiile noastre permanente, multe
piese de patrimoniu rãmân în de-
pozite în conservare, iar publicul nu
are acces la ele”, a precizat, ieri,
managerul Muzeului Olteniei, arheo-
log dr. Florin Ridiche.

MAGDA BRATU

numai piese valoroase – inclusiv unicat în þarã, pre-
cum Medalia Revoluþiei de la 1848 – , ci ºi foarte
frumoase din punct de vedere estetic, opere ale unor
celebri gravori din epocã. Expoziþia cu raritãþi me-
dalistice a fost ultima din agenda de evenimente a
acestui an. Potrivit managerului Florin Ridiche,
muzeul îºi propune ca, în 2017, sã aducã în faþa pu-
blicului ºi mai multe piese de patrimoniu din boga-
tele colecþii pe care le deþine.

Pentru copiii de la „Noricel”,
Moº Crãciun a venit de la Colegiul Naþional

Militar „Tudor Vladimirescu”
 Pentru ei, soarta nu a fost una foarte bunã. Abandonaþi de pãrinþi, cu

dificultãþi de dezvoltare, suferinzi , unii fãrã speranþe de recuperare, micuþii
din Centrul „Noricel” aºteaptã, zi de zi, o speranþã. Sunt plini de viaþã, râd cu
tot sufletul ºi se ataºeazã de oricine le dã bineþe. Pentru ei, venirea lui Moº
Crãciun este prilej de bucurie. Ieri, „Moºul” i-a avut ca trimiºi speciali pe

elevii Colegiului Naþional Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova.
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În ºedinþa Consiliului de Ad-
ministraþie al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj,  din
21.12.2016, au fost numiþi, prin
detaºare în interesul învãþãmân-
tului, 21 de directori ºi 11 „ad-
juncþi”, pe posturile rãmase va-
cante în urma desfãºurãrii con-
cursului pentru ocuparea func-
þiilor de conducere în unitãþile de
învãþãmânt preuniversitar. Com-
pletarea posturilor ºi, implicit,
validarea, s-a fãcut la propunerea
consiliilor profesorale din unitãþi-
le ºcolare respective. Acolo unde
cadrele didactice propuse nu au
îndeplinit condiþiile prevãzute de
Metodologie, nu au fost numite
persoane în funcþii, urmând sã se
ia o decizie, cu respectarea legis-
laþiei, privind detaºarea pe funcþii
ale unor cadre care îndeplinesc
condiþiile. La ora actualã, mai sunt
23 de posturi de director neocu-
pate ºi ºase de adjunct.

CRISTI PÃTRU

 Copiii care sunt la Centrul de Pla-
sament „Noricel” au parte de toatã
atenþia cadrelor de acolo. Cabineta
eltra-dotate, cadre care sunt profe-
sioniste în adevãratul sens al cuvân-
tului asigurã tot ceea ce este posibil
pentru o viaþã cât mai bunã. Micuþii

sunt plini de viaþã, o parte fiind in-
cluºi în învãþãmântul de masã, la
ªcoala din vecinãtate – ªcoala Gim-
nazialã „Ion Þuculescu”. Cu toþii,
sar în braþele oricui le acordã aten-
þie. „Când îi vedeþi, nici nu aþi ºti cã
sunt copii cu probleme. Sunt scumpi

ºi le dau
fericire ºi celor care intrã în contact
cu ei. O sã vedeþi când ajungem aco-
lo”, a precizat prof.  Iuliana Gheor-
ghe, inspector pentru învãþãmântul
special, în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj. ªi, a fost per-
fect adevãrat. Printr-un efort gene-
ros, Colegiul Militar Naþional „Tu-
dor Vladimirescu” din Craiova a ofe-
rit copiilor cadouri, 19 elevi ai insti-
tuþiei jucând rolul lui „Moº Crãciun”.
„Pentru noi este ceva extraordinar
sã-i ajutãm pe aceºti micuþi, care au
nevoie de atenþia noastrã. Atât cât
putem ne dorim sã le oferim bucu-
rii. Vom veni ºi în continuare ºi îi
vom sprijini”, a declarat prof.  Zam-
firicã Petrescu, director adjunct al
Colegiului „Tudor Vladimirescu”.

Bucurie sincerã
Ceea ce spunea Iuliana

Gheorghe s-a adeverit la faþa

locului. Copiii s-au strâns în ju-
rul colegilor lor mai mari ºi au
intrat foarte repede în contact
cu ei. Relaþionarea a fost perfec-
tã. „Suntem bucuroºi de aceas-
tã vizitã ºi, aºa cum observaþi,
încercãm ºi reuºim sã le creem
condiþii moderne de viaþã. Avem
un sprijin important ºi din par-
tea Consiliului Judeþean Dolj,
care ne ajutã ori de câte ori este
nevoie. Uitaþi-vã cât de fericiþi
sunt cã vine Moºul ºi o sã ve-
deþi câte ºtiu” – prof.  Monica
Laura Cara, director al  Cen-
trului „Noricel”. Cu zâmbete pe
faþã, cu priviri limpezi, copiii nu
au rãmas datori lui „Moº Crã-
ciun” ºi, fiecare, dupã puteri, a
recitat sau a cântat ceva. Apoi,
dupã primirea darurilor, s-au uni-
tat în pungi ºi s-au bucurat.

CRISTI PÃTRU
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Primarul Comunei Urzicuþa,
Grigorescu Florea, în preajma

Sfintelor Sãrbãtori  ureazã
tuturor locuitorilor comunei

sã aibã parte de împliniri
alãturi de toþi cei dragi,

sãnãtate ºi bunãstare, casele
sã vã fie colindate de mireasma cetinei de brad,

de toate gândurile bune ºi de urãrile de sãnãtate
ºi prosperitate. Crãciun Fericit!

„LA MULÞI ANI!”

Dincã Dumitru, Primarul Comunei
Drãgoteºti, transmite tuturor locuitorilor

comunei multã sãnãtate, prosperitate, împli-
nirea dorinþelor alãturi de cei dragi!

Vã doresc sã petreceþi Sfintele Sãrbãtori
în liniºte ºi armonie, sã vã bucuraþi de cei
apropiaþi inimilor dumneavoastrã ºi sã le

fiþi alãturi ºi-n anul care vine!
CRÃCIUN FERICIT! LA MULÞI ANI!

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

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

Domnului nostru Iisus Hristos! Primarul Comunei
Cãlãraºi, Vergicã ªovãilã, la ceas de Sfântã

Sãrbãtoare, transmite tuturor locuitorilor comunei
sã aibã parte de un Crãciun Fericit, cu mese

îmbelºugate ºi toþi cei dragi acasã! Sãrbãtorile de
Iarnã sã vã aducã multã  sãnãtate, prosperitate ºi
bucurii, sã pãºim împreunã cu multe speranþe în
Noul An, cu sufletele pline de iubire ºi încredere!

La Mulþi ºi Sãnãtoºi Ani!

E vremea colindelor ºi a bucuriei, norocul
sã vã urmeze, sã aveþi bunãstare, pace în

suflet, sãnãtate ºi împliniri alãturi de cei
dragi. Le urez, din tot sufletul, locuitorilor

comunei Cârcea, sã primeascã gândurile
bune ºi curate din partea primarului

Valericã Pupãzã.
CRÃCIUN FERICIT ªI LA MULÞI ANI!

Mireasma cetinei de brad sã poarte aiasma
datinelor strãbune ºi sã ajungã în casele tuturor
locuitorilor comunei Carpen. În vremea colinde-

lor, vremea împãcãrii ºi a încrederii cã toate
visele pot deveni realitate, Primarul Comunei

Carpen, Vasilca ªtefan, ureazã tuturor locuitori-
lor multã sãnãtate, Crãciun îmbelºugat ºi fericit,
realizãri ºi împliniri, sã îi aibã în preajmã pe toþi
cei dragi! Sã primim Sfintele Sãrbãtori în case ºi
în inimi, cu bucurie, speranþã ºi liniºte sufleteascã!

LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!

Acum, la ceas de Sfântã Sãrbã-
toare a Crãciunului, sunt alãturi
de toþi locuitorii comunei
Podari, cu cele mai calde urãri
de sãnãtate, pace în suflete,
gânduri bune ºi curate! Fie ca
ºi Noul An ce stã sã batã la uºã
sã vã gãseascã împãcaþi sufle-
teºte, bucuroºi ºi fericiþi!

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

Minunatul spirit al Sãrbãto-
rilor de Crãciun sã-i înso-
þeascã mereu pe toþi locui-
torii oraºului Calafat, sã le
aducã multã sãnãtate, pace
în suflete, bucurii ºi reali-
zãri alãturi de toþi cei dragi.
O caldã urare ºi tradiþionalul „LA MULÞI ANI!”
din partea Primarului Ciobanu Lucian.

CRÃCIUN FERICIT!

Primarul comunei Rast, Iulian Siliºteanu,
în preajma Sãrbãtorii Crãciunului este
alãturi de toþi locuitorii cu un gând curat
ºi cu cele mai calde urãri de sãnãtate,
belºug ºi prosperiate. Le doresc sã se
bucure de Sfânta Sãrbãtoare alãturi de
familiile dumnealor, casele sã le fie
îmbelºugate, în inimi sã poarte speranþe
ºi izbândã, sã întâmpine Naºterea
Domnului cu multe bucurii ºi împliniri
ºi sã se bucure de magia Sãrbãtorilor de
Iarnã alãturi de cei dragi! LA MULÞI ANI!

CMYKCMYK

CMYKCMYK
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Toate gândurile frumoase sã devinã fapte,

acum în preajma Sfintei Sãrbãtori a Naºterii
Domnului Iisus Hristos. Cu toþii sã fim mai buni ºi
iertãtori,  iar minunãþia colindelor strãmoºeºti sã

rãsune în toate casele locuitorilor comunei
Orodel, sã ne aducã liniºte sufleteascã, împliniri,
belºug ºi sãnãtate! „La Mulþi Ani!” ºi Crãciun

Fericit alãturi de familiile dumneavoastrã,
vã ureazã Primarul Comunei Orodel,

Vîlcomeanu Jane

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

Dulcele ecou al colin-
delor strãmoºeºti sã

rãsune în toate casele
gospodarilor din comuna
Secu, sã împãrtãºeascã

tuturor bucuria Sfintei
Sãrbãtori a Crãciunului,

sã ne aducã sãnãtate,
prosperitate ºi numai bucurii alãturi de cei dragi!

Crãciun Fericit ºi „La Mulþi Ani!”
Primarul Comunei Secu, Dan Victor Marian

Primarul Comunei Maglavit, Ion Dinu,
vã ureazã multã sãnãtate, prosperitate,

bucurii ºi putere de muncã! Fie ca Sfânta
Sãrbãtoare a Crãciunului sã ne gãseascã

pe toþi la fel de înþelepþi, puternici ºi solidari
faþã de cei care ne sunt alãturi ºi care se
bazeazã pe noi! SÃRBÃTORI  FERICITE

ªI UN AN NOU CU ÎMPLINIRI!
“LA MULÞI ANI!”

Mireasma cetinei de brad
ºi colindele strãvechi sã
împãrtãºeascã bucuria
tuturor locuitorilor comunei
Poiana Mare, aducându-le
din partea Primarului Marin
Vintilã, multã, multã sãnãtate
ºi împliniri alãturi de cei
dragi! Calde urãri la ceas de
Sfinte Sãrbãtori, sã aibã
parte de un Crãciun îmbelºugat,

iar casele sã le fie colindate de multe bucurii!
Fie ca ºi Noul An sã vã gãseascã mulþumiþi sufleteºte,
sã vã îmbie cu sãnãtate, dragoste ºi multe realizãri!

CRÃCIUN FERICIT!

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

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

Crãciun Fericit ºi “La Mulþi Ani!” Primar, Bãjenaru Aurel.

Steaua Crãciunului sã lumineze casele tuturor
locuitorlor comuniei Almãj cu sãnãtate, fericire ºi

bucurii, din partea Primarului Ion Rãcãreanu. Sfânta
Sãrbãtoare a Naºterii Domnului sã le aducã armonie
în case ºi în gânduri, împãcare ºi regãsirea înþelep-

ciunii în sânul familiei! Fie ca ºi Noul An sã vã
gãseascã pe toþi la fel de voioºi, sãnãtoºi ºi împliniþi

sufleteºte, sã vã bucuraþi de familiile dumneavoastrã,
mesele sã le aveþi pline, la fel ºi inimile, sã tresalte

de bucuria Sfintelor Sãrbãtori!
”LA MULÞI ANI!”

Pace în suflete, Luminã în
case, mese îmbelºugate ºi toþi
cei dragi acasã, vã ureazã la
ceas de Sfântã Sãrbãtoare a
Crãciunului, Ovidiu Gângioveanu,
Primarul Comunei Valea
Stanciului. Vã doresc sã întâmpinaþi Sãrbãtorile
de Iarnã cu multe bucurii ºi împliniri alãturi de
familiile dumneavoastrã! Mireasma cetinei de
brad ºi colindele sã vã mângâie sufletele în liniºte
ºi bucurie! CRÃCIUN FERICIT! LA MULÞI ANI!

CMYKCMYK

CMYKCMYK
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Duþã Marin, Primarul Comu-

nei Cetate, este alãturi de
locuitorii comunei,  în preajma
Sãrbãtorilor de Iarnã, când toþi
trebuie sã fim mai buni, curaþi
la suflet ºi iertãtori! Crãciun
Fericit alãturi de cei dragi, multã
sãnãtate, belºug în case, sufletele sã ne fie
uºoare ca un fulg de nea, sã ne bucurãm din plin
de dragoste, preþuire  ºi bucurii!

CRÃCIUN FERICIT!

Primarul Comunei Ostroveni,
Preduº Silviu Dorel, transmite în
preajma Sãrbãtorilor de Iarnã,
tuturor locuitorilor comunei,
multã sãnãtate ºi belºug, casele
sã le fie luminate de Sfânta
Sãrbãtoarea a Crãciunului!
Sã purtaþi în suflete  mireasma
cetinei de brad ºi a colindelor din bãtrâni!
Deschideþi inimile spre bucurie, speranþã ºi
încredcere! Un sincer ºi cãlduros „La Mulþi Ani!”

Steaua Crãciunului sã aducã multã
sãnãtate, bucurii ºi Sfânta Luminã în

casele ºi în sufletele tuturor locuitorilor
comunei Sopot. Le doresc sã aibã parte
de tot ce este mai bun pentru familiile
dumnealor ºi sã primeascã un gând de
preþuire ºi calde urãri de sãnãtate din
partea Primarului Trãistaru Cãtãlin.

CRÃCIUN FERICIT!
Mulþi ani fericiþi!

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

Calafeteanu Mihai-Puiu,
Primarul Comunei Pleniþa, este
alãturi de toþi locuitorii comu-
nei cu un gând bun ºi cu o
urare caldã, acum, în preaj-
ma Crãciunului, când cerul
parcã e mai aproape ºi
sufletul se pregãteºte sã
primeascã vestea Naºterii Mântuitorului.
Mireasma cetinei de brad ºi colindele strãbune
sã fie prilej fe bucurie, speranþã ºi încredere pentru
toþi locuitorii, sã încãlzeascã sufletele ºi casele
tuturor, sã vã mângâie inimile în liniºte ºi bucurie!
CRÃCUN FERICIT plin de Luminã, Speranþã ºi Iubire!

A.J.F.Dolj ureazã tuturor
membrilor afiliaþi
ºi colaboratorilor
ca Noul An 2017
sã vã aducã
împlinirea
dorinþelor,
fericire,
prospe-
ritate ºi
transpunerea tuturor
viselor în realitate!

La mulþi ani!
Preºedinte,

Horaþiu Stãnescu

Crãciunul este ziua în care se
naºte speranþa, iubirea ºi gân-
dul bun! E ziua în care iertãm
ºi dãruim, e ziua Naºterii Dom-
nului! Conducerea Corimex
S.A. ureazã tuturor angajaþilor
ºi colaboratorilor
„Crãciun Fericit!”,
sã fie sãnãtoºi,
încrezãtori,
cu multe reali-
zãri ºi împli-
niri alãturi
de cei dragi!
La mulþi ani
cu sãnãtate!

Microcomputer Service Sa
ureazã salariaþilor firmei

ºi colaboratorilor Crãciun Fericit
ºi Noul An 2017 sã vã aducã

realizãri depline, prosperitate.
La Mulþi Ani! Preºedinte inf.

Constantin Mândruleanu

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.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SNGN ROMGAZ SA ME-

DIAS Sucursala SIRCOSS  cu
sediul în Mediaº, ªoseaua Si-
biului  nr.5, tel 0269/834509, or-
ganizeazã licitaþie publica pen-
tru vânzarea urmãtoarelor bu-
nuri uzate: - AUTOªASIU TA-
TRA,  fabricat 1996, preþ unitar
92.000 lei/buc. - STAÞIE PECO
CRAIOVA,  fabricaþie 1999, preþ
unitar 47.000 lei/buc. Preþurile
nu conþin  TVA. Licitaþia  va avea
loc în 09.02.2017, ora 1100  în
Craiova, str. Teilor nr.116. In caz
de neadjudecare, licitaþia se
repeta in 16.02.2017 ºi în
23.02.2017 cu acelaºi preþ de
strigare. Taxa de participare la
licitaþie pentru staþia Peco este
500 lei iar pentru autoºasiu 920
lei; la toate aceste preþuri se
adaugã TVA.  Garanþia de par-
ticipare la licitaþie este 4.700 lei
pentru staþia Peco ºi 9.200 lei
pentru autoºasiu. Toate taxele
se achitã cu ordin de platã cu
cel puþin doua zile înainte de
licitaþie ºi se va specifica la ce
licitaþie se referã taxa sau ga-
ranþia respectivã. Participanþii
la licitaþie vor face dovada plã-
tii taxei de participare ºi a ga-
ranþiei înainte de a începe lici-
taþia. Plicul conþinând docu-
mentele de capabilitate, cereri-
le de participare ºi oferta de
cumpãrare vor fi înregistrate la
registratura Sediului Sucursa-
lei Sircoss cu cel puþin 48 de ore
înainte de începerea licitaþiei. Re-
laþii se pot obþine la telefon 0752/
115101 sau fax 0269/833340.

Dirmon Ion Cristian ºi Alin
Florin titulari ai proiectului
<Schimbare de destinaþie din
3 Atelier dezmembrãri auto,
vânzare ºi asamblare piese re-
cuperate3  în 3 Spaþiu de dez-
membrãri autovehicule scoa-
se din uz ºi cabinã pazã-C1,
birouri-C2, depozit carburanþi,
depozit fier ºi plastic recupe-
rat-C33 >,  anunþã publicul in-
teresat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj – AVIZARE FÃRÃ
ACORD DE MEDIU, pentru
proiectul... <Schimbare de
destinaþie din 3 Atelier dez-
membrãri auto, vânzare ºi
asamblare piese recuperate3
în 3 Spaþiu de dezmembrãri
autovehicule scoase din uz ºi
cabinã pazã-C1, birouri-C2,
depozit carburanþi, depozit fier
ºi plastic recuperat-C33 , pro-
pus a fi amplasat în Calafat, sat
Golenþi, str.Trandafirilor
nr.247(fost T16 P47 ºi 47/1).
Proiectul deciziei de incadra-
re ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la
sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr.1, în zilele de L-J în-
tre orele 8-16 ºi Vineri între ore-
le 8-14, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet http://
arpmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate înainta comen-
tarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare (în ter-
men de 5 zile de la data publi-
cãrii prezentului anunþ,) pânã
la data de  31.12.2016.

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez evenimen-
te pentru onomasticã, cu-
nunie, botez, nuntã. Relaþii
la telefon: 0727/757.913.
Cãutãm cuplu cu vârsta
23-33 ani, permis con-
ducere: englezã începã-
tor, pentru a  lucra ca ºi
persoanã fizicã indepen-
dentã în Anglia – Regiu-
ne Essex. Cuplul lucrea-
zã împreunã la curãþe-
nie: case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã ºi
numãr de telefon la e-
mail: ploaelaurentiu@ya-
hoo.com. Cuplurile alese
vor primi pe email-ul lor
toate detaliile. Preþul dru-
mului este suportat de fie-
care, fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD
la diverse evenimente:
nunþi, botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli, gletuieli,
montez parchet. Garan-
tez calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Filmãri foto video de cali-
tate 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 2 camere bu-
cãtãrie ºi hol cu utilitãþi. Cra-
iova, str. Rãºinari, Nr. 91 cu
ieºire în str. Râului nr. 162.
Telefon: 0771/723.968.
Vând vilã Centru. Telefon:
0740/757.206.
Vând casã Craiova, 5 ca-
mere, 2 bãi, încãlzire cen-
tralã sau schimb cu apar-
tament. Telefon: 0746/
498.818.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.

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; grãdinã
cu viþã-de-vie ºi pomi fruc-
tiferi; fântânã în curte ºi po-
sibilitate de racordare la
reþeaua publicã de ali-
mentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul Ghiz-
dãveºti - Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/542.454.
Vând teren casã comuna
Pieleºti, judeþul Dolj –
1820 mp. Informaþii. Tele-
fon: 0723/447.493.
Casã mare  cu toate utili-
tãþile super-îmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Proprietar vând teren Câr-
cea ºi Gara Pieleºti. Tele-
fon: 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 lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru, pomi
fructiferi, vie la 10 km de
Craiova schimb – aparta-
ment + diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

AUTO
Vand Seat Ibiza, roºu, an
fabricaþie 2008, 1.4 ben-
zinã, 4 uºi, 16.0000 km,
taxa plãtitã, Climã, gea-
muri electrice, oglinzi elec-
trice, pilot automat, stare
impecabilã. Preþ 3900
euro, negociabil. Telefon:
0765/312.168.
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Consiliul Local al
Comunei Iºalniþa,
Primarul Flori Ovidiu ºi
Viceprimarul Bãlan Eugen
transmit tuturor
locuitorilor comunei
Iºalniþa, Sãrbãtori minunate
în tihnã ºi armonie,
sãnãtate, liniºte sufleteascã,
belºug în case, sã-i aibã
aproape pe toþi cei dragi,
sã fie împãcaþi sufleteºte ºi sã
aibã parte de un an mai bun!

CRÃCIUN FERICIT
ªI “LA MULÞI ANI!”

Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super între-
þinutã, toate consumabile-
le schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. Înma-
triculatã RO; - An fabricaþie:
2003; Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-uri; -
Geamuri Electrice; Închi-
dere centralizatã; ABS; Ser-
vodirecþie; Xenon; - Interior
Recaro; Preþ 2700 Euro,
negociabil. Relaþii la tele-
fon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând convenabil 1(un) ca-
lorifer tablã 1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/231.610.
VÂND vin ananas ºi þuicã
de prunã. Telefon: 0749/
012.505.
Vând frigider stare bunã
de funcþionare. Telefon:
0724/065.756.
Vând televiozor color IVORY
cu telecomandã în bunã sta-
re de funcþionare. Preþ 100 lei.
Telefon: 0351/808.490 sau
0740/515.044.
Vând televizor Panasonic
funcþionabil. Telefon:
0351/414.149.

Vând aparat gimnasticã
AB-ROCKET nou  150 lei.
Telefon: 0351/413.276.
Vând þuicã de prunã. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând porci greutãþi diferi-
te- ªimnic. Telefon: 0756/
029.777.
Vând coº metalic 5 m -
pentru sobe, centrale ter-
mice - D15mm, jgheaburi
tablã, cârlige, apomentru
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, saltea
dublã, cãrucior handicap,
TV color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare schelã
metalicã. Telefon: 0761/
853.192.
Vând calorifer din fontã cu
5 elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând þuicã de prunã, vin,
casã de marcat marca
Samsung pentru piese.
Telefon: 0727/884.205.
Presã hidraulicã mase
plastice, aragaz 3 ochiuri
funcþionabil, giurgiuvele trei
canate cu geamuri vopsi-
te. Cielo- 2006 cu gaz. Te-
lefon: 0767/153.551.

Vând 4 gropi în cimitirul
Romaneºti- Craiova. Tele-
fon: 0744/846.895.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune ta-
piþate, pat dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon: 0351/
806.512.
Vând sãpun de casã 5 lei
/ kg, ºubã îmblãnitã, guler
astrahan pe comandã, 4
bare cornier de 70 cm,
lungime 2,80m, 3 foi tablã
zincatã 2/1- 15 lei buc.
Telefon: 0770/303.445.
Drujbã electricã EINªEL lanþ
rezervã- 200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80 lei, co-
vor persan 200/1800 bine
întreþinut – 100 lei, televizor
color cu telecomandã. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE, 1
bibliotecã, 1 vitrinã micã unde
poþi pune un aparat de ra-
dio cu picup ºi o noptierã
pentru telefon. Preþuri mici.
Telefon: 0729/684.222.
Vând menghinã instalaþii
butelie aragaz. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Cimitirul Ungureni
(zona Craiova) parcela G,
rândul 4, plaþul 4- mormânt
- construit din ciment, gard
fier, 3/1,5 m,  douã locuri
suprapuse. Telefon: 0745/
601.438; 0740/012.173.

Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, centra-
lã Bosch, sobã teracotã,
cãrucior handicap, poli-
zor 2500 W, diafilm, sche-
lã metaicã. Telefon:
0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã, de-
fecte - 100 RON. Telefon:
0731/877.880; 0721/
373.748.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil tera-
se, grãdini. Telefon: 0729/
033.903.
Vând bicicletã copii – 50
lei, expresor cafea 100 lei,
maºinã de spãlat 50 lei.
Negociabil. Telefon: 0351/
181.202.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cu-
tii pãstrare armament mic
ºi cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzica-
lã Stereo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.  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. Te-
lefon: 0251/416.455.
Aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri noi,
loc de veci Sineasca
douã gropi suprapuse.
Telefon: 0251/427.583.
Vând baloþi lucernã ºi bi-
cicletã copii pentru vârsta
de 7 ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând televizor Goldstar –
100 lei, 4 gropi suprapu-
se Romaneºti, maºinã de
cusut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Vând maºinã cusut, frigi-
der, ºifonier, canapea, fo-
tolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Primesc în gazdã o sala-
riatã la bloc, chirie + utilitãþi
500 lei. Telefon: 0762/
850.986.

Ofer spre închiriere apar-
tament ultracentral, com-
plet mobilat, 2 camere de-
comandate, microcentra-
lã, aer condiþionat, igienã
ºi liniºte deplinã. Telefon:
0722/956.600.
Închiriez apartament 3 ca-
mere 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 ultra-
central. Telefon: 0755/
074.742.
Închiriez spãlãtorie. Tele-
fon: 0726/230.679.

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãi-
cii (vis-a-vis de Electrica)
unde gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/ob-
iect. Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
I.I. Preduþ Cosmin Daniel
anunþã pierderea cãrþii de
intervenþii ºi numãrul de
ordine 019924 pentru
AMEF DATECS MP 55,
seria 12229520. Se de-
clarã nule.
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Preºedintele Rusiei, Vladimir
Putin, a ordonat ieri, în contextul
tensiunilor cu SUA, consolidarea
arsenalului nuclear ºi dezvoltarea
unor rachete capabile sã distrugã
orice sistem antirachetã, o referi-
re la elementele antibalistice
NATO. “Trebuie sã consolidãm
forþele nucleare strategice; în acest
sens, trebuie sã dezvoltãm rache-
te capabile sã depãºeascã orice sis-
tem antibalistic actual ºi viitor”, a
declarat Vladimir Putin, citat de
agenþia Tass, la o reuniune desfã-
ºuratã ieri la Ministerul rus al Apã-
rãrii. “ªi capabilitãþile strategice
nonnucleare trebuie sã ajungã la
un nivel calitativ mai înalt, pentru
a putea neutraliza orice ameninþa-
re militarã”, a adãugat Vladimir
Putin. Liderul de la Kremlin a fãcut acest anunþ
în contextul tensiunilor din ce în ce mai mari
dintre Moscova ºi Washington. Rusia consi-
derã cã aproape toate canalele de comunicare
cu Statele Unite sunt blocate ºi cã nu existã
ºanse de îmbunãtãþire a relaþiilor pe termen
scurt, a anunþat miercuri Kremlinul, în timp
ce Departamentul de Stat american susþine cã
dialogul va continua în anumite domenii. “În
relaþia cu Statele Unite, aproape toate niveluri-
le de dialog sunt îngheþate. Nu comunicãm unii
cu alþii, iar acolo unde o facem este un dialog
la nivel minim”, a anunþat miercuri searã Dmitri
Peskov, purtãtorul de cuvânt al Preºedinþiei
Rusiei. Într-un interviu acordat postului rus
MIR, Dmitri Peskov a subliniat cã Moscova
nu se aºteaptã ca Administraþia Donald Trump
sã respingã rapid extinderea Alianþei Nord-
Atlantice, astfel cã relaþiile cu Washingtonul
nu se pot îmbunãtãþi pe termen scurt. Depar-
tamentul de Stat a exprimat surprindere în le-
gãturã cu poziþia Kremlinului. “Este dificil sã
aflãm cu exactitate care este sensul acestui

Patru persoane,

arestate pentru

legãturi cu suspectul

în cazul atentatului

de la Berlin

Poliþia germanã a arestat
patru persoane despre care se
suspecteazã cã ar fi comuni-
cat cu presupusul autor al
atentatului din Berlin,
tunisianul Anis Amri, a
anunþat cotidianul Bild, care
îl citeazã pe Procurorul
General al Germaniei.
Potrivit presei, în ultimele
24 de ore, poliþia a descins
în mai multe locaþii, în
cãutarea lui Amri, inclusiv
un centru pentru refugiaþi
din Emmerich, în vestul
Germaniei, unde tunisianul
a locuit pentru câteva luni,
dar ºi douã apartamente din
Berlin. Individul este cãutat
dupã ce a omorât un ºofer de
TIR polonez ºi a folosit
vehiculul pentru a lovi zeci
de persoane, pe 19 decem-
brie, la un târg de Crãciun
desfãºurat în Berlin, într-un
atentat soldat în total cu 12
morþi ºi 49 de rãniþi ºi
revendicat de reþeaua teroris-
tã sunnitã Stat Islamic.
Teroristul în vârstã de 24 de
ani, care are înãlþimea de
1,78 m, pãr negru ºi 75 de
kg, este cãutat în spaþiul
Uniunii Europene, autoritã-
þile germane avertizând cã
este înarmat ºi periculos.

Ceremonie de

comemorare în Rusia

pentru ambasadorul

rus împuºcat mortal

la Ankara

O ceremonie de comemo-
rare a ambasadorului rus
Andrei Karlov, care a fost
împuºcat mortal la Ankara,
a avut loc în Rusia. Diplo-
maþi, împreunã cu membrii
familiei Karlov s-au adunat
la Ministerul de Externe,
situat în centrul Moscovei,
pentru a-ºi lua rãmas bun
de la fostul ambasador rus,
în vârstã de 62 de ani. În
cadrul ceremoniei de come-
morare au participat ºi
premierul rus Dmitri Med-
vedev, ºi ministrul de Exter-
ne, Serghei Lavrov. Preºe-
dintele Vladimir Putin este,
de asemenea, aºteptat sã-ºi
prezinte omagiile. Karlov
era un diplomat ce lucrase
în Coreea de Sud ºi de Nord
între anii 1990 ºi 2000,
fiind delegat apoi în anul
2013 în Turcia.

Cel puþin 14 militari
turci au murit, în cursul
luptelor de miercuri pen-
tru eliberarea oraºului si-
rian al-Bab, controlat de
militanþii reþelei Stat Isla-
mic, au anunþat autoritã-
þile din Turcia. În plus, în
cursul luptelor au fost rã-
niþi ºi 33 de militari turci,
aceasta fiind cea mai sân-
geroasã zi pentru armata
turcã de la declanºarea, în
urmã cu patru luni, a ope-
raþiunii în nordul Siriei.
Într-un comunicat al ar-
matei turce se afirmã cã forþele
rebele, susþinute de Turcia, au reu-
ºit sã obþinã controlul asupra unei
zone strategice din jurul spitalului
oraºului, folositã de Stat Islamic
drept depozit de arme ºi muniþie.
Armata turcã a mai comunicat cã
în cursul luptelor au fost uciºi ºi
138 de militanþi SI, iar raidurile
aeriene turce au lovit 67 de þinte
ale reþelei teroriste. Siria se con-
fruntã, începând din martie 2011,
cu revolte reprimate violent ºi cu
un conflict militar între serviciile
de securitate subordonate regi-
mului Bashar al-Assad, forþele

Relaþiile sino-americane sunt
marcate de noi incertitudini, însã
respectul reciproc pentru interesele
de bazã va garanta stabilitatea, iar
un singur individ nu va putea opri
legãturile între cele douã state, a
declarat Wang Yi, ministrul chinez
de Externe. “O legãturã pe termen
lung, de cooperare stabilã ºi mu-
tual beneficã poate exista doar dacã
China ºi Statele Unite respectã ºi
acordã consideraþie intereselor de
bazã ºi preocupãrilor celeilalte”, a
declarat Wang Yi, într-un interviu
pentru publicaþia oficialã a Parti-
dului Comunist chinez. “Este cur-
sul istoriei care nu poate fi schim-
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comentariu, dar angajamentul diplomatic cu
Rusia continuã într-o gamã largã de subiecte.
Se ºtie cã avem disensiuni semnificative cu
Moscova, dar nu s-a întrerupt dialogul”, a de-
clarat John Kirby, purtãtorul de cuvânt al De-
partamentului de Stat american. “În proble-
mele majore, cele care conteazã cel mai mult,
dialogul continuã. Nu ºtiu ce sã spun despre
comentariile Kremlinului. Nu acesta este mo-
dul în care vedem noi comunicarea între Mos-
cova ºi Washington”, a explicat John Kirby.
Tensiunile dintre Statele Unite ºi Rusia au cul-
minat în anul 2014, când, pe fondul crizei po-
litice care a condus la înlãturarea Administra-
þiei proruse din Ucraina, Moscova a anexat
regiunea Crimeea. Relaþiile au continuat sã se
deterioreze în contextul în care Occidentul a
impus sancþiuni Rusiei din cauza presupusei
implicãri în conflictul separatist izbucnit în es-
tul Ucrainei. Moscova a criticat în mod repe-
tat extinderea Alianþei Nord-Atlantice, supli-
mentarea efectivelor occidentale în Europa de
Est ºi instalarea unor sisteme antirachetã

NATO în România ºi Polonia. Un
alt subiect de disputã este conflic-
tul din Siria, în contextul în care
Statele Unite vor înlãturarea regi-
mului Bashar al-Assad, susþinut
politic ºi militar de Rusia. În urmã
cu un an, doborârea unui avion
militar rus de cãtre armata turcã a
atras critici vehemente din partea
Rusiei la adresa Turciei, stat mem-
bru NATO, ºi a Occidentului. În-
tre timp, în contextul tentativei de
loviturã de stat din Turcia, Admi-
nistraþia Recep Tayyip Erdogan a
reluat cooperarea cu preºedintele
Vladimir Putin. Oficiali de la Mos-
cova au semnalat luni cã asasina-
rea ambasadorului rus la Ankara,
Andrei Karlov, este un act de pro-
vocare orchestrat de adversarii

îmbunãtãþirii relaþiilor dintre Turcia ºi Rusia.
Asasinul ambasadorului Rusiei era membru al
miºcãrii clericului musulman disident Fethul-
lah Gülen, aflat în SUA, a acuzat preºedintele
Turciei, Recep Tayyip Erdogan. În noiembrie,
Vladimir Putin afirma cã þãri membre NATO
au fost supuse presiunilor Statelor Unite pen-
tru a accepta sisteme antibalistice, avertizând
cu mãsuri simetrice ºi apreciind cã Alianþa
Nord-Atlanticã creeazã “ameninþãri externe”
pentru a impune reguli þãrilor membre. Admi-
nistraþia Vladimir Putin a criticat de nenumã-
rate ori iniþiativa SUA de a instala elemente
antirachetã, în cadrul NATO, în România ºi
Polonia, precum ºi montarea unui sistem anti-
balistic în Coreea de Sud. Washingtonul ºi
NATO susþin cã instalaþiile antirachetã din Eu-
ropa nu sunt îndreptate contra Rusiei, vizând
contracararea ameninþãrilor balistice din Iran,
în timp ce sistemul din Coreea de Sud vizeazã
ameninþarea nord-coreeanã. Relaþiile dintre
Rusia ºi Occident sunt grav afectate de crize-
le din Ucraina ºi Siria.

Ministrul chinez de Externe: Relaþiile între Beijing
ºi Washington, marcate de noi incertitudini

bat de voinþa unui individ ºi este
direcþia corectã pentru dezvoltarea
relaþiilor China-SUA”, a adãugat
oficialul chinez, fãcând probabil
referire la preºedintele-ales al Sta-
telor Unite, Donald Trump. Re-
cent, China a avertizat viitoarea
Administraþie Donald Trump cã
orice încercare de contestare a
politicii statului unitar chinez riscã
sã afecteze pacea în Strâmtoarea
Taiwan. Preºedintele-ales al SUA,
Donald Trump, a exprimat dubii
privind susþinerea în continuare de
cãtre Washington a “politicii Chi-
nei unitare”. Donald Trump a dis-
cutat telefonic recent cu preºedin-

tele Taiwanului, Tsai
Ing-Wen, stârnind reac-
þia vehementã a Beijingu-
lui, care considerã Tai-
wanul teritoriul chinez
autonom. Un alt subiect
de disuptã între Beijing ºi
Washington este situaþia
din Marea Chinei de Sud,
Beijingul revendicând o
mare parte a teritoriilor
din aceastã regiune. Sta-
tele Filipine, Vietnam,
Malaysia, Taiwan ºi Bru-
nei se opun.

Cel puþin 14 militari turci, decedaþi în cursul
luptelor pentru controlul unui oraº din nordul Siriei

opoziþiei ºi grupuri teroriste, in-
clusiv organizaþia sunnitã Stat Is-
lamic (Stat Islamic în Irak ºi Si-
ria / Stat Islamic în Irak ºi Le-
vant). Conform celui mai recent
bilanþ estimat de ONU, 270.000
de oameni au murit în acest rãz-
boi. Bilanþul anunþat marþi de or-
ganizaþia Observator Sirian pen-
tru Drepturile Omului (OSDO)
este de 312.000 de morþi. În luna
august, Turcia a lansat operaþiu-
nea “Scutul Eufratului” în nor-
dul Siriei, urmãrind îndepãrtarea
militanþilor SI ºi oprirea expansi-
unii kurde la frontiera sa sudicã.
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Echipa naþionalã a României se men-
þine pe locul 39 în clasamentul Fede-
raþiei Internaþionale de Fotbal (FIFA),
dat publicitãþii ieri, cu 690 de puncte,
ºi va încheia anul pe aceastã poziþie.

Adversarele României în campania
de calificare la Campionatul Mondial
din 2018 se claseazã astfel: Polonia –
pe 15, în staþionare, cu 1.087 puncte,
Danemarca – pe 46, în staþionare, cu
643 de puncte, Muntenegru – pe 63,
în staþionare, cu 549 de puncte, Ar-
menia - pe 86, în progres o poziþie,
cu 412 puncte, ºi Kazahstan – pe 98,
în coborâre un loc, cu 354 puncte.

Cât priveºte ierarhia în partea sa su-
perioarã, lucrurile sunt neschimbate
faþã de luna trecutã:  1.  Argentina
1.634p, 2. Brazilia 1.544p, 3. Germa-
nia 1.433p, 4. Chile 1.404p, 5. Belgia
1.368p, 6. Columbia 1.361p, 7. Fran-
þa 1.305p, 8. Portugalia 1.229p, 9.
Uruguay 1.187p, 10. Spania 1.166p.

România încheie anul pe locul 39 în ierarhia FIFRomânia încheie anul pe locul 39 în ierarhia FIFRomânia încheie anul pe locul 39 în ierarhia FIFRomânia încheie anul pe locul 39 în ierarhia FIFRomânia încheie anul pe locul 39 în ierarhia FIFAAAAA
Urmãtorul meci al naþionalei Româ-

niei este programat pe 26 martie 2017,
pe Cluj Arena, în faþa Danemarcei.

Dupã patru etape scurse din actua-
la campanie de calificare, România e
pe locul patru, cu 5 puncte, în spatele
Poloniei (10p), Muntenegrului (7p) ºi
Danemarcei (6p), ºi înaintea Armeniei
(3p) ºi Kazahstanului (2p).

Dupã meciul cu Danemarca, Româ-
nia va mai juca dupã cum urmeazã: cu
Polonia (d) – 10 iunie, cu Armenia (a)
– 1 septembrie, cu Muntenegru (d) –
4 septembrie, cu Kazahstan (a) – 5 oc-
tombire ºi cu Danemarca (d) – 8 oc-
tombrie.

La turneul final, gãzduit de Rusia,
se calificã primul loc din cele nouã
grupe, în timp ce echipele clasate pe
poziþia secundã, cu o excepþie, vor
disputa meciuri de baraj tur-retur,
câºtigãtoarele urmând sã meargã ºi ele
la CM.

Naþionala de handbal masculin a României, con-
dusã de Xavier Pascual, a fost învinsã, miercuri
searã, scor 19-32 (9-17), de vicecampioana mon-
dialã Qatar, într-un meci amical disputat la Barce-
lona, în cadrul stagiului de pregãtire efectuat de
tricolori.

Selecþionerul nu a fost interesat prea mult de re-
zultat ºi a decis sã ruleze tot lotul avut la dispoziþie.

Multinaþionala din Qatar, condusã de spaniolul
Valero Rivera, va participa în luna ianuarie la Cam-
pionatul Mondial din Franþa, unde face parte din
grupa D, alãturi de Danemarca, Suedia, Egypt, Bru-

Naþionala masculinã de handbal – învinsã clar de
vicecampioana mondialã, într-un meci amical

nei ºi Argentina. La ultimul turneu final, disputat de
teren propriu, Qatarul a cucerit medalia de argint,
pierzând finala împotriva Franþei, scor 22-25.

Pe 3 ianuarie, România va juca în compania Ger-
maniei, campioana Europei, la Krefeld, înainte de
participarea la un puternic turneu amical (Yellow
Cup) în Elveþia, în perioada 6-8 ianuarie 2017, alã-
turi de þara gazdã, Slovacia ºi Brazilia.

România a pornit entuziasmant în campania de
calificare la Campionatul European din 2018, bã-
tând Belarus (26-23 în deplasare) ºi Polonia (28-23
la Cluj). Din grupã mai face parte Serbia.

La finalul unui an foarte
dificil, cu multe urcuºuri ºi
coborâºuri, pe parcursul
cãruia gimnastele ºi gimnaºtii
români, de la „artisticã” sau
„aerobicã”, de la nivelul
juniorilor la cel al seniorilor, au
încercat, ºi cel mai adesea
reuºit, sã se afirme ºi sã
menþinã nivelul performanþelor
la o cotã cât mai bunã, au fost

Cãtãlina Ponor ºi Marian Drãgulescu,
desemnaþi gimnaºtii anului

desemnaþi „Cei mai buni 10” ai
anului 2016. Gimnastele o au,
din nou, în frunte pe Cãtãlina
Ponor, care revine pe primul
loc al acestei ierarhii dupã 11
ani, ea mai fiind în aceastã
onorantã poziþie ºi în 2005,
2004 ºi 2003. Podiumul este
completat de Larisa Iordache,
rezervã la Jocurile Olimpice de
la Rio ºi Denisa Golgotã. La

masculin, indiscutabil, Marian
Drãgulescu este „campionul”,
el mai fiind de încã 8 ori
(2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2009, 2015) în
„fotoliul” de lider al acestei
ierarhii anuale a cãrei alcãtuire
a debutat în 1974, evident o
performanþã greu de egalat. Pe
locul doi a încheiat Andrei
Muntean, prezent la Jocurile

Olimpice din vara
acestui an, iar
podiumul a fost
completat de Cristian
Bãþagã. O revenire ºi
pentru Corina
Constantin, dupã
2013 ºi 2014, care a
fost votatã cea mai
bunã gimnastã, la
categoria aerobic.
Aceasta a fost
urmatã de Lavinia
Panaete ºi Dacian
Barna.

Atât Cãtãlina
Ponor, cât ºi Marian
Drãgulescu au
participat la Jocurile
Olimpice de la Rio
de Janeiro.

DIGI SPORT 1
18:30 – FOTBAL Italia – Su-

percupa: Juventus – AC Milan.
DIGI SPORT 2
17:15 – BASCHET (M) –

Liga Naþionalã: U-BT Cluj Na-
poca – BC Mureº /  19:00,
22:00 – BASCHET (M) – Eu-
roliga: ÞSKA Moscova – Fe-
nerbahce Istanbul, Barcelona –
Emporio Armani Milan.

DIGI SPORT 3
19:00 – HOCHEI – Cupa Ro-

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

mâniei: finala / 21:45 – FOTBAL

Scoþia – Premier League: Mot-

herwell – Aberdeen.

DOLCE SPORT 1

2:30 – BASCHET NBA: De-

troit Pistons – Golden State

Warriors.

LOOK TV

21:45 – FOTBAL Scoþia –

Premier League: Motherwell –

Aberdeen.
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Toþi jucãtorii utilizaþi ºi
numãrul minutelor jucate

1. Nicolae Calancea 1.890 (21 jocuri)

1. Bogdan Vãtãjelu 1.890 (21j)

3. Stephane Acka 1.722 (20j)

4. Hristo Zlatinski 1.717 (21j)

5. Nuno Rocha 1.702 (20j)

6. Andrei Ivan 1.603 (19j)

7. Ionuþ Briceag 1.440 (16j)

8. Alexandru Bãluþã 1.398 (17j)

9. Apostol Popov 1.314 (16j)

10. Simon Mãzãrache 1.265 (19j)

11. Kay 1.080 (13j)

12. Nicuºor Bancu 1.077 (20j)

13. Gustavo 638 (13)

14. Renato Kelic 452 (9j)

15. Madson 431 (7j)

16. Rambe 410 (12j)

17. Alexandru Mateiu 365 (7j)

18. Alin Manea 181 (4j)

19. Vladimir Screciu 70 (3j)

20. ªtefan Vlãdoiu 62 (1j)

21. Olivian Surugiu 51 (5j)

22. Andrei Dumitraº 32 (5j)

Liga I a intrat în vacanþã, luni searã, iar dupã 21 de etape
Universitatea Craiova ocupã locul patru, cu 37 de puncte,
la cinci “lungimi” în spatele liderului Viitorul.

În rundele scurse pânã acum, Gheorghe Mulþescu a uti-
lizat 22 de jucãtori, însã doar Bogdan Vãtãjelu ºi goalkee-
per-ul moldovean Nicolae Calancea se pot lãuda cã au prins
pe teren toate cele 1890 de minute. Urmeazã în top stoperul
ivorian Stephane Acka, cu 1722 de minute, urmat îndea-
proape de bulgarul Hristo Zlatinski (1.717) ºi de capverdia-
nul Nuno Rocha (1.702). Andrei Ivan vine pe poziþia a ºasea,
cu 1603 minute, iar în primii 10 mai intrã Ionuþ Briceag
(1.440), Alexandru Bãluþã (1.398), Apostol Popov (1.314)
ºi Simon Mãzãrache (1.265).

Alãturi de Vãtãjelu ºi Calancea, a mai evoluat în toate
etapele Zlatinski, pe când Acka, Bancu ºi Rocha au ratat
câte un meci.

Ivan ºi Mãzãrache – cei mai buni marcatori
ªtiinþa a reuºit sã perforeze porþile ardverse de 28 de ori,

având cei mai buni realizatori în Andrei Ivan ºi Simon Mã-
zãrache, fiecare cu câte 5 goluri. Cel din urmã este ºi cel
mai eficient, reuºind câte un gol la 253 de minute. 11 mar-
catori are “U” în cele 21 de etape, beneficiind, totodarã, ºi
de un autogol, cel al lui Roberto Romeo, în acel 2-2 de la
Mediaº, din ultima etapã a turului.

Ultima treime a primei reprize – cea mai prolificã
Craiova a reuºit sã marcheze cele mai multe goluri, 8 la

numãr, în intervalul minutelor 31-45. Urmeazã intervalul
46-60, perioadã în care a înscris de 6 ori, în timp ce în
primul sfert de orã al jocurilor n-a punctat nici mãcar o
datã. Referitor la golurile încasate, Universitatea a fost cea
mai vulnerabilã între minutele 61 ºi 75, vãzându-ºi butul per-
forat în 5 rânduri.

Cea mai lungã perioadã fãrã gol primit sau marcat
Trupa lui Gigi Mulþescu are drept record, fãrã gol înca-

sat, o perioadã de 212 minute, mai exact de la eurogolul lui
Constantinescu, din  minutul 75 al partidei cu Chiajna, 1-1,
pe Extensiv, în etapa a 8-a, ºi pânã la reuºita lui William de
Amorim, din minutul 17 al meciului pierdut, în deplasare, 1-
2 cu Steaua, din cadrul rundei a 11-a. Între cele douã dispu-

Analiza sezonului

Vãtãjelu ºi Calancea, integraliºtii UniversitãþiiVãtãjelu ºi Calancea, integraliºtii UniversitãþiiVãtãjelu ºi Calancea, integraliºtii UniversitãþiiVãtãjelu ºi Calancea, integraliºtii UniversitãþiiVãtãjelu ºi Calancea, integraliºtii Universitãþii

te, CS “U” obþinuse douã victorii “scurte”, 10 cu Voluntari
(d) ºi Botoºani (a). În schimb, cea mai lungã perioadã de
secetã a fost de fix 200 de minute, între golul lui Gustavo
(min. 16) din victoria, de acasã, cu Timiºoara, 2-0 în etapa
a 18-a, ºi reuºita lui Zlatinski (min. 36) din acel 2-1, de la
Severin, cu CFR Cluj, în runda cu numãrul 20.

Pe locul doi la meciurile de “acasã”
Cu doar douã reteuri acasã, 1-1 cu Concordia Chiajna ºi

0-1 cu campioana Astra Giurgiu, Universitatea Craiova se

poziþioneazã pe treapta secundã într-o astfel de ierarhie,
cu 25 de puncte (golaveraj 16-7), fiind depãºitã de liderul
Viitorul, 26 de puncte, dar ºi un joc în plus, 11 faþã de 10.
În meciurile de pe teren strãin, ªtiinþa ocupã locul 6, adu-
nând 3 victorii, 3 remize ºi 5 înfrângeri (12 puncte ºi gol-
averaj 12-14).

Nu pierde când conduce,
dar nici nu obþine ceva când e condusã

În meciurile în care a punctat prima, Univeristatea nu a
pierdut vreodatã, însã în douã rânduri a terminat la egalita-
te. La 1-1 cu Chiajna (a) ºi la 2-2 (d) cu Mediaº. În celãlalt
sens, formaþia olteanã n-a obþinut nici mãcar o remizã în
partidele în care a fost condusã, numind aici eºecurile cu
Pandurii, Timiºoara, Steaua, Astra ºi Viitorul.

Tot la nivel statistic, din cele 21 de goluri încasate nu mai
puþin de ºase au venit din lovituri de pedeapsã.

Cupa Ligii, semifinale, prima manºã
ASA Tg. Mureº – ACS Poli Timiºoara 2-4
Au marcat: Ciolacu 26, C. Rus 77 / Artean 11 pen., Drãghici 62, Llo-

rente 67, Popovici 90+5.
Partida Dinamo – Steaua s-a disputat asearã.
Returul e programat în 1 ºi 2 martie 2017.

Cum a marcatCum a marcatCum a marcatCum a marcatCum a marcat
UniversitateaUniversitateaUniversitateaUniversitateaUniversitatea
pe perioade de timppe perioade de timppe perioade de timppe perioade de timppe perioade de timp

Minutele 1-15: 0 goluri
Minutele 16-30: 4
Minutele 31-45: 8
Minutele 46-60: 6
Minutele 61-75: 5
Minutele 76-90: 5

Cum a primit golurileCum a primit golurileCum a primit golurileCum a primit golurileCum a primit golurile
pe perioade de timppe perioade de timppe perioade de timppe perioade de timppe perioade de timp

Minutele 1-15: 2
Minutele 16-30: 3
Minutele 31-45: 3
Minutele 46-60: 4
Minutele 61-75: 5
Minutele 76-90: 4

Ierarhia
marcatorilor

1. Simon Mãzãrache 5
1. Andrei Ivan 5
3. Nuno Rocha 4
4. Hristo Zlatinski 3
5. Bogdan Vãtãjelu 2
5. Alexandru Bãluþã 2
5. Gustavo 2
8. Kay 1
8. Bancu 1
8. Briceag 1
8. Popov 1
12. Romeo (Mediaº)  autogol
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