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Unul dintre cele mai spectaculoa-
se obiceiuri din ziua de Bobotează,
care are loc în localităţi aflate pe
malul unei ape, este întrecerea înot a bărbaţilor
pentru a scoate din apă o cruce aruncată de pre-
ot. Tradiţia s-a păstrat şi la Calafat, unde, în ulti-
mii ani, acelaşi tânăr curajos se aruncă în apa
rece-sloi a Dunării pentru a aduce crucea înapoi.
Se numeşte Viorel Daniel Oancă, are 35 de ani
şi, pe lângă faptul că va avea noroc tot anul –
dacă e să dăm crezare credinţei populare –, s-a
ales şi cu un premiu în valoare de 700 de lei, ofe-
rit de Primăria municipiului Calafat. Aproxima-
tiv 2.000 de oameni au luat parte, ieri, la eveni-
mentul de pe malul Dunării, între care şi nume-
roşi turişti bulgari, care au trecut podul de la Vi-
din special pentru a asista la sărbătoare.
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Sărbătoarea
de Bobotează,
cu busuioc
şi cer plumburiu

Nimic nou
pe scena politică

2014 n-a debutat altfel, pe sce-
na politic ă,  decât se înc heiase
2013, şi continuitatea era firească.
Prezent la emisiunea „Evenimen-
tul Zilei”, difuzată de B1 TV, pre-
şedintele Traian Băsescu şi-a anun-
ţat succint principalele ţinte în ul-
timul său an de mandat. Nu puţine
la număr. Deloc nuanţat, cum de
altfel ne-a obişnuit de-a lungul ani-
lor, Traian Băsescu ne-a amintit,
între altele, că nu exclude posibili-
tatea organizării unui nou referen-
dum pentru Parlament unicameral,
odată cu alegerile prezidenţiale,
motiv de gâlceavă potenţială cu
premierul Victor Ponta şi majori-
tatea parlamentară.

Din 800 de bilete puse
în vânzare pentru
Concertul de Anul Nou
al Filarmonicii
„Oltenia”,
doar 140 disponibile

Craiovenii se grăbesc să umple
sala Filarmonicii „Oltenia” încă de
la primul eveniment muzical al anu-
lui. Unul cu tradiţie şi cu semnifica-
ţie aparte: Concertul extraordinar de
Anul Nou. Aşteptându-se la un nu-
măr mare de solicitări, reprezentan-
ţii instituţiei au pregătit un „bis”, ast-
fel că publicul poate audia progra-
mul special atât mâine, 8 ianuarie,
cât şi joi, 9 ianuarie, de la ora 19.00.

Schimbări
importante
în 2014 la
admiterea la liceu
şi facultate
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Preºedintele Traian Bãsescu a declarat, ieri,
la postul B1 Tv, cã doreºte o discuþie cu par-
tidele de guvernãmânt, pentru a evita dispu-
tele care duc la pierdere de timp ºi pentru a nu
se ajunge la blocaje. „Mi-aº dori mult la înce-
put de an o discuþie cu liderii partidelor de
guvernãmânt, pentru a cunoaºte punctele de
vedere ale celuilalt, pentru a evita disputele
care duc la pierdere de timp. (...) Cred cã avem
ca prioritate consolidarea justiþiei, e funda-
mentalã. A doua prioritate este o creºtere eco-
nomicã de peste 3%, ºi-mi asum cã putem avea
o creºtere între 3 si 4% dacã facem ce trebu-
ie”. În opinia ºefului statului, discuþia cu lide-
rii USL ar avea rolul de a clarifica poziþiile fie-
cãrei pãrþi. „Esenþial e sã ºtim ce vrem, sã nu mai fie
blocaje ca la negocierile cu FMI. Esenþial ar fi sã
avem puncte de vedere comune. O înþelegere poli-
ticã”. Bãsescu a readus în discuþie o temã de dez-
batere mai veche a sa, anunþând cã „nu exclud
posibilitatea unui nou referendum pentru Parla-
ment unicameral. La ceea ce s-a ajuns acum depã-
ºeºte orice imaginaþie. Dacã partidele ar fi în situa-
þia de a avea un numãr mai mic de locuri, probabil
vor trebui sã fie mai exigente. (...) Nu exclud posi-
bilitatea sã organizez un nou referendum pentru
Parlament unicameral odatã cu alegerile preziden-
þiale. Nu mã intereseazã pragul electoral pentru
acest referendum, ar putea fi organizat odatã cu
primul tur al prezidenþialelor. Cred cã de data aceas-
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 Ponta dã asigurãri cã
toate problemele din USL
vor dispãrea pânã în
februarie

Preºedintele PSD Ilfov, Gabriela
Firea, a declarat, ieri, cã are în ve-
dere iniþierea, la nivelul USL Ilfov,
respectiv între organizaþiile PSD ºi
PNL, a unui pact de neagresiune,
dupã modelul pactului de la Boto-
ºani. „Voi adresa solicitarea colegi-
lor din BPN (n.r. – Biroul Permanent
Naþional), în special preºedintelui -
Victor Ponta, de a adresa preºedin-
telui PNL Ilfov (n.r. - Marian Petra-
che), azi, un document care sã expri-
me un pact de neagresiune la nivelul
judeþului, pe modelul pactului de
neagresiune de la Botoºani. Vom afla
dacã aliaþii liberali mai vor sau nu
sã fie în cadrul USL”, a spus Firea.
Ea a precizat cã în acest moment, la
Ilfov, USL nu mai existã, deoarece PNL
preferã sã conducã la nivel local îm-
preunã cu PDL. „Avem un vicepreºe-
dinte de Consiliu Judeþean din par-
tea PDL, ceea ce este inadmisibil,
pentru cã protocolul USL la nivel
naþional interzice colaborarea de
acest tip la nivel local (...) Voi solici-
ta organizarea unei ºedinþe a Consi-
liului extraordinarã sau de îndatã, în
care vicepreºedinþii PSD ºi UNPR sã-
ºi reia poziþiile”, a completat Firea.
În replicã, liderul PSD, premierul Vic-
tor Ponta, a declarat ieri, dupã ºedin-
þa BPN al formaþiunii, cã a discutat ºi
cu preºedintele PNL, Crin Antones-
cu, pe tema problemelor din teritoriu.
„Am discutat ºi cu domnul Antonescu
ºi, în perioada urmãtoare, pânã la
începutul sesiunii parlamentare (n.r.
– în luna februarie), trebuie sã rezol-
vãm toate problemele de colaborare
din teritoriu. Pornind de la principiul
pe baza cãruia s-a construit USL - ace-
la cã ºi la Ilfov ºi la Botoºani sau la
Alba, acolo unde e majoritate PNL-
PDL, oamenii au votat USL totuºi”,
a subliniat Ponta.

ta românii i-ar sancþiona dur dacã nu l-ar pune în
aplicare. Trebuie avutã în vedere repetarea aces-
tui referendum când USL e la putere, pentru a-i
responsabiliza”. Revenind la sine, Traian Bãsescu
a declarat cã îºi va exercita mandatul pânã în ulti-
ma zi. „În mod categoric, voi fi preºedinte care îºi
va exercita mandatul pânã în ultima zi a mandatului
constituþional, pânã pe 21 decembrie 2014. Voi fi
un preºedinte implicat”. Întrebat în emisiune cui i-
ar plãcea sã predea mandatul, preºedintele a rãs-
puns cã „dacã voi nominaliza pe cineva, o voi face
dupã europarlamentare. Sigur cã aº vrea pe cineva
din zona de dreapta. Am mai multe nume, dar nu
voi spune acum. O majoritate în jurul PSD se va
forma oricum ºi va dura pânã în 2014. Imaginaþi-vã

un preºedinte dominat de acest partid. (...) Aº
vrea sã fie un preºedinte de dreapta. Aceastã
majoritate are premise sã funcþioneze pânã în
2016”. Referitor la candidatul PDL pentru pre-
ºedinþie, respectiv fostul ministru al Justiþiei,
actualmente prim-vicepreºedinte al formaþiu-
nii, Cãtãlin Predoiu, Bãsescu a comentat, iro-
nic, faptul cã acesta ar fi preºedintele care ar
asigura „o liniºte deplinã în þarã” ºi a mãrturisit
cã nu este „foarte fericit” din aceastã cauzã.
„Nu, nu sunt (n.r. - fericit), pentru cã îl ºtiu mai
bine. Este preºedintele care ar asigura o liniºte
deplinã în þarã”. El a menþionat cã încã aºteap-
tã, la un an de la „despãrþirea” de PDL, sã aparã
„marii lideri” ai acestui partid. „M-am sãturat de

povestea cã din cauza lui Bãsescu nu creºte nimic.
Asta era povestea în PDL. Iatã, m-am despãrþit de
un an de PDL ºi aºtept marii lideri care stãteau as-
cunºi de Bãsescu, bãgaþi în sertare, nu le dãdeam
eu voie sã iasã de acolo”, a spus Bãsescu. Chestio-
nat dacã pactul de coabitare cu premierul Victor
Ponta mai rãmâne valabil, Bãsescu a spus: „Treceþi-
l la rãmâne valabil. A avut o valoare excepþionalã
anul trecut, pentru UE ºi pentru redarea încrederii
cã se va putea guverna România. Din pãcate, „mar-
þea neagrã” (n.r. – referire la ziua de 10 decembrie
2013, când în Parlament au fost votate o serie de
acte normative controversate, precum acordarea
unei superimunitãþi pentru senatori, deputaþi ºi
aleºii locali) a adus din nou neîncrederea”. 

Judecãtorul Adrian Bordea a fost
ales, ieri, în funcþia de preºedinte al
Consiliului Superior al Magistraturii
(CSM), pentru un an de zile, cu 14
voturi „pentru” ºi 3 „împotrivã”, fiind
înregistratã ºi o abþinere. Bordea a fost
singurul candidat la aceastã funcþie.
Pentru postul de vicepreºedinte, ocu-
pat pânã anul trecut, în decembrie,
chiar de Bordea, au candidat doi pro-
curori - Bogdan Gabor ºi Gheorghe
Muscalu (n.r. – care, din 2006, ocupã
funcþia de procuror ºef al Serviciului
de prevenire ºi combatere a infracþiu-
nilor de terorism ºi a celor contra si-
guranþei statului din cadrul Direcþiei
de Investigare a Infracþiunilor de Cri-
minalitate Organizatã ºi Terorism -
DIICOT) – câºtigãtor fiind declarat
ultimul, cu 10 voturi „pentru”. Proiec-
tele de management ale celor trei can-
didaþi au fost postate pe site-ul CSM
ieri, cu câteva ore înaintea ºedinþei
plenului Consiliului în care urma sã
fie aleasã noua conducere. Mandatul
fostului preºedinte al CSM, procuro-
rul Oana Schmidt Hãinealã, s-a înche-
iat pe 4 ianuarie, pe când al vicepreºe-

Adrian Nãstase a fost condam-
nat definitiv, ieri, de Completul de
cinci judecãtori al Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie, la 4 ani de închi-
soare cu executare pentru ºantaj ºi
luare de mitã, iar soþia sa, Dana, a
primit o pedeapsã de 3 ani de închi-
soare cu suspendare pentru „parti-
cipaþie improprie la folosirea de do-
cumente false la autoritatea vama-
lã”, în dosarul „Zambaccian”. Toto-
datã, instanþa l-a mai condamnat pe
Adrian Nãstase la 5 ani interzicerea
unor drepturi, dupã executarea pe-
depsei cu închisoarea, respectiv:
dreptul de a alege ºi de a fi ales în
autoritãþile publice sau în funcþii
elective publice; dreptul de a ocupa
o funcþie implicând exerciþiul auto-
ritãþii de stat; dreptul de a ocupa o
funcþie sau de a desfãºura o activi-
tate de natura aceleia de care s-a
folosit pentru sãvârºirea infracþiu-
nii. Mai mult, statul va confisca fa-
miliei Nãstase aproximativ 400.000
de euro. În jurul orei 18.00, fostul
premier, însoþit de fiul sãu cel mare,
Andrei, s-a predat la Secþia 2 Poliþie

Premierul Victor Ponta a dat, ieri,
în prima ºedinþã a BPN al PSD din
2014, la începutul cãreia presa a avut
acces, un mesaj de unitate a USL, el
arãtând cã Uniunea a avut ca obiec-
tiv schimbarea „regimului Bãsescu”
ºi trebuie sã-l ducã la bun sfârºit.
„Trebuie sã câºtigãm europarlamen-
tarele. Trebuie sã câºtigãm prezi-
denþialele. Trebuie sã fim uniþi. Eu

Adrian Nãstase, condamnat definitiv la 4 ani
de închisoare cu executare în dosarul Zambaccian,

Dana Nãstase - 3 ani cu suspendare
din Capitalã, iar la puþin timp dupã
ora 19.00, Nãstase a ajuns la Peni-
tenciarul Rahova, unde urmeazã sã
fie încarcerat. Întrebat cum comen-
teazã decizia justiþiei, Nãstase a de-
clarat, la ieºirea din Secþia 2, vizibil
afectat: „Îngrozitoare, dupã pãrerea
mea, extrem, extrem de injustã, o rãz-
bunare murdarã. Ce pot sã spun mai
mult? Nu eram pregãtit pentru aceas-
tã sentinþã!”. Fostul premier a ieºit
din secþie însoþit de politiºti, încãtu-
ºat, ºi s-a urcat într-o maºinã, cu care
urma sã fie dus la penitenciar. În do-
sarul „Zambaccian”, Adrian Nãstase
este acuzat cã, în perioada 2002 - 2004,
în calitate de premier, ar fi primit, în
mod direct ºi prin intermediul soþiei
sale, Dana Nãstase, foloase necuve-
nite în valoare de aproximativ 630.000
de euro la cursul de schimb 2002/2004.
Aceste foloase constau în contrava-
loarea unor bunuri importate din Chi-
na ºi cheltuielile aferente acestor im-
porturi, precum ºi contravalorea
unor lucrãri efectuate la imobilele lui
Nãstase din localitatea Cornu ºi din
Bucureºti.

Judecãtorul Adrian Bordea - noul
preºedinte al CSM, procurorul

Gheorghe Muscalu - vicepreºedinte
dintelui Adrian Bordea trebuia sã se
încheie în februarie. Însã plenul CSM
a luat act, în 10 decembrie 2013, de
cererea lui Bordea de demisie din func-
þia de vicepreºedinte al Consiliului,
începând din 7 ianuarie, solicitarea fi-
ind formulatã tocmai pentru ca alege-
rea noului vicepreºedinte sã poatã
avea loc la aceeaºi datã cu cea a pre-
ºedintelui. Potrivit proiectului de ma-
nagement, noul preºedinte al CSM are
ca prioritate creºterea transparenþei
activitãþii ºi obiectivitãþii în luarea
hotãrârilor plenului ºi secþiilor, prin
reluarea transmisiunilor video ale
ºedinþelor, prin motivarea corespun-
zãtoare a soluþiilor adoptate ºi publi-
carea lor in termen scurt. Pe de altã
parte, Bordea atrage atenþia cã una
dintre stãrile care afecteazã sistemul
judiciar este aceea a instabilitãþii le-
gislative, cu conotaþii direct negative
în stabilirea unei jurisprudenþe unita-
re pe termen mediu ºi lung. La ºedinþa
de ieri a CSM a participat ºi preºedin-
tele Traian Bãsescu, acesta fiind hui-
duit la intrarea în sediul instituþiei de
un grup de persoane.

PSD: Obiectivul USL este schimbarea „regimului
Bãsescu” ºi trebuie sã-l ducã la bun sfârºit

dau un mesaj foarte clar: cã eu cred
cã USL a avut ca obiectiv funda-
mental schimbarea regimului Bãses-
cu ºi trebuie sã ne ducem acest ob-
iectiv la bun sfârºit”, a spus Ponta.
Într-un document intern discutat în
ºedinþa de ieri a Biroului Permanent
Naþional al PSD ºi obþinut de Me-
diafax regimul Traian Bãsescu este
catalogat drept „un sistem bazat pe

o propagandã tipicã legionarilor ºi
metode de persecuþie ale comuniº-
tilor din anii ’50! Cu un «dictator»
paranoic, susþinut de o gaºcã de
impostori ºi adulatori dependenþi de
bani ºi funcþii publice”. Tocmai de
aceea, social-democraþii îºi propun
sã dãrâme „cãrãmidã cu cãrãmidã”
ce a rãmas din „regimul politic Tra-
ian Bãsescu”.
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2014 n-a debutat altfel, pe scena politi-
cã, decât se încheiase 2013, ºi continui-
tatea era fireascã. Prezent la emisiunea
„Evenimentul Zilei”, difuzatã de B1 TV,
preºedintele Traian Bãsescu ºi-a anunþat
succint principalele þinte în ultimul sãu an
de mandat. Nu puþine la numãr. Deloc
nuanþat, cum de altfel ne-a obiºnuit de-a
lungul anilor, Traian Bãsescu ne-a amin-
tit, între altele, cã nu exclude posibilitatea
organizãrii unui nou referendum pentru
Parlament unicameral, odatã cu alegerile
prezidenþiale, motiv de gâlceavã potenþia-
lã cu premierul Victor Ponta ºi majorita-
tea parlamentarã. De altfel, potrivit unui
document discutat în BPN al PSD, so-
cial-democraþii îºi propun „dãrâmarea,
cãrãmidã cu cãrãmidã” a ceea ce a mai
rãmas din „regimul politic Traian Bãses-
cu”. Având ºi o secþiune separatã, intitu-
latã „un nou preºedinte, diferit de Traian
Bãsescu”. Într-un fel s-a dat startul noi-
lor runde de confruntãri acerbe dintre

palate, preºedintele actual rãmânând unul
„implicat”, dar ºi consecvent cu sine, ferm
ºi inflexibil, deloc dispus la vreo concesie
menitã sã atenueze tensiunile cu premie-
rul Victor Ponta. Deºi, deja e târziu. N-a
divulgat vreo preferinþã în privinþa suc-
cesorului sãu, rezumându-se la promisiu-
nea de a face acest lucru dupã alegerile
europarlamentare, în schimb ºi-a mani-
festat dorinþa, fireascã, a unui succesor
din zona de dreapta, unde nu se împacã,
deocamdatã, cu candidatura lui Cãtãlin
Predoiu, venitã din câmpul PDL. „E pre-
ºedintele care ar asigura o liniºte deplinã
peste þarã”, adicã „visul ilieºcian: sã
avem liniºte cu orice preþ”. Aparent ni-
mic nefiresc, în afara absenþei subtonului
victorios ºi a neevidenþierii vreunei erori
proprii. Referindu-se la liniºtea ce trebuie
emanatã, în opinia multora, de Palatul
Cotroceni, Traian Bãsescu a punctat încã
o datã, fãrã convingerea etalatã în alte
împrejurãri: „Nu cred cã garantarea li-

niºtii este atributul viitorului preºedinte”.
Dar ºi reciproca poate fi valabilã, adicã
garantarea scandalului perpetuu, necurmat
ºi neproductiv, în niºte vremuri care sunt
cum sunt în toatã Uniunea Europeanã.
Tonul a fost unul moderat, deºi pe alocuri
neliniºtitor. Nu puþine dintre abordãrile
preºedintelui au pãrut, totuºi, deplin raþi-
onale, calchiindu-se chiar pe opþiunile
enunþate ale premierului Victor Ponta: con-
solidarea justiþiei, creºterea economicã de
peste 3%, continuarea proceselor de in-
tegrare ºi aºa mai departe. O serie de afir-
maþii au fost de fapt reiterate. Cum pre-
mierul Victor Ponta trebuia puþin „lucrat”,
mai ales dupã întâlnirea sa recentã cu
omologul sãu din Republica Moldova, Iu-
rie Leancã, care n-a prea plãcut pe la Co-
troceni, dacã avem în vedere ºi o referire
a consilierului prezidenþial Iulian Chifu la
acesta din urmã – „a pierdut ocazia sã
tacã”, „s-a descalificat ca premier, diplo-
mat ºi membru al PPE” – ºi asta pentru

cã premierul Iurie Leancã spusese, cu o
civilitate desãvârºitã, la Bucureºti, cã de-
claraþiile preºedintelui României nu ajutã
Republica Moldova în realizarea proiec-
tului sãu. ªi acum croºeul preºedintelui
Traian Bãsescu administrat premierului
Victor Ponta: „Daþi-mi un exemplu de
declaraþie a lui Ponta care sã afecteze
Moscova”. Sigur acum cã premierul Vic-
tor Ponta n-a avut vreo declaraþie hazar-
datã sau belicoasã la adresa Moscovei, dar
care prim-ministru din cei 28 ai UE a fã-
cut aºa ceva? Ca sã nu mai vorbim cã gra-
þierea lui Mihail Hodorkovski de cãtre Vla-
dimir Putin s-ar fi datorat în mare parte,
din spusele dizidentului, dacã nu exclusiv,
unei sugestii a cancelarului Angela Merkel
avansatã preºedintelui Rusiei. Deloc indi-
ferent la sfaturile cancelarului, mai ales
într-un moment ca cel actual, când îºi do-
reºte onorarea cu prezenþa, din partea cât
mai multor lideri europeni, a Jocurilor
Olimpice de Iarnã de la Soci.

De la semnarea primului acord
bilateral între România ºi Bulga-
ria cu privire la construirea po-
dului au trecut 13 ani, startul lu-
crãrilor de construcþie a întârziat
ºapte ani, iar acestea au durat încã
ºase. În sfârºit, la 14 iunie 2013,
doi muncitori, un român ºi un
bulgar, au tãiat panglica noului
pod. Discursurile oficiale rostite
cu aceastã ocazie au arãtat cã ni-
meni nu s-a aºteptat la o aseme-
nea revitalizare în ambele direcþii.
Comisarul european Johannes
Hahn declara atunci cã efectele
pozitive ale noului pod se vor simþi
peste câþiva ani.

Acestea însã s-au simþit aproa-
pe imediat. În doar ºase zile, pe
pod au trecut 8.800 de autoturis-
me, camioane ºi autocare ºi un

În cele ºase luni de la inaugurare,
podul Calafat-Vidin a fost traversat

de 250.000 de vehicule
Podului Calafat-Vidin a depãºit toate

aºteptãrile: în cele ºase luni de la inaugu-
rare, podul a fost traversat de 250.000 de
vehicule, a anunþat Vladimir Andreev, di-
rectorul executiv al companiei mixte ro-
mâno-bulgare care administreazã podul,

citat, ieri, de cotidianul sofiot „Standart”,
transmite Agerpres. Potrivit estimãrilor
Ministerului Transporturilor de la Sofia,
în primul an de existenþã podul urma sã
fie folosit de 415.000 de vehicule, dar pare-
se cã numãrul lor va fi mai mare.

numãr mare de pietoni ºi bicicliºti.
Imediat dupã inaugurare, aproape
toþi locuitorii comunelor Antimo-
vo, Pokraina ºi Kapitanovo au ur-
cat pe biciclete ºi au trecut Dunã-
rea. O agenþie de turism a obser-
vat interesul ºi a lansat o linie de
autocar între Vidin-Calafat ºi Cra-
iova. Aceasta a funcþionat însã
numai 15 zile, în care trecerea pe
pod a fost gratuitã. Dupã intro-
ducerea taxelor, lucrurile s-au
schimbat. Linia de autocare nu
mai existã, motivul fiind lipsa de
cãlãtori. Taxa de traversare într-
o direcþie este de 6 euro în cazul
autoturismelor ºi de 37 euro în cel
al camioanelor. Existã ideea ca lo-
cuitorii judeþului Dolj ºi ai distric-
tului Vidin sã fie scutiþi de plata
taxelor, dar aceasta nu s-a reali-

zat pânã acum, deoarece în acor-
dul pentru construirea podului se
menþioneazã cã investiþiile în con-
strucþie se vor acoperi din veni-
turile din taxe în primii 12-15 ani.

Podul este însã de nepreþuit pen-
tru ºoferii de camioane, pentru cã
le permite, în medie, economisirea
a patru ore de aºteptare a feribotu-
lui, precum ºi bani: taxa de trecere
cu feribotul era de 79 euro, iar pe
pod este de 37 euro. Prin urmare,
linia de feribot între Vidin ºi Cala-
fat a fost închisã, iar proprietarul
feribotului care face legãtura între
Bechet ºi Oreahovo a redus taxe-
le, dar nici aceastã mãsurã nu a
fost de ajuns: volumul afacerilor
sale au scãzut de ºapte ori.

Ziarul bulgar citat de Agerpres
mai scrie cã, la numai patru luni
dupã inaugurare, pe pod au apã-
rut ºi primele defecþiuni, ca ºi pri-
mele gropi. La 14 octombrie 2013
s-au fãcut cele dintâi lucrãri de re-
facere a acestuia. În plus, singu-
rele trenuri care au traversat po-
dul au fost cele pentru examina-
rea tehnicã. Existã însã speranþe,
dupã ce în urmã cu câteva zile, la
Praga, a fost anunþatã lansarea co-
ridorului feroviar 7, Praga-Atena,
care trece ºi prin Calafat-Vidin.
Însã, în pofida problemelor ºi a
dificultãþilor, podul se dovedeºte
un nod important de transport în
cadrul coridorului paneuropean
numãrul 4, mai scrie publicaþia
„Standart” citatã de Agerpres.

Ajutorul de deces a fost ma-
jorat cu 75 de lei, în cazul asi-
guratului sau pensionarului,
comparativ cu valoarea de anul
trecut, odatã cu intrarea în vi-
goare a bugetului de asigurãri
sociale pentru anul 2014. Le-
gea nr. 340/2013 a bugetului
asigurãrilor sociale de stat a
fost publicatã în Monitorul Ofi-
cial nr. 776 din 12 decembrie.

Actul normativ majoreazã
cu 75 de lei câºtigul salarial
mediu brut utilizat la funda-
mentarea bugetului asigurãri-
lor sociale de stat. În timp ce
în 2013 acest câºtig salarial
era de 2.223 de lei, în 2014 el
ar creºte pana la 2.298 lei,
scrie avocatnet.ro. În aceste
condiþii, ºi cuantumul ajutoru-
lui de deces se va majora tot
pânã la 2.298 lei, în cazul asi-
guratului sau pensionarului. În
schimb, în cazul unui membru

de familie al asiguratului sau
al pensionarului, ajutorul de
deces va fi în 2014 de 1.149
lei , faþã de 1112 de lei, cât este
în acest an.

Potrivit Casei Naþionale de
Pensii Publice, ajutorul de de-
ces se acordã, în cazul dece-
sului asiguratului, pensionaru-
lui sau al unui membru de fa-
milie care nu are un drept pro-
priu de asigurãri sociale ºi se
aflã în întreþinerea titularului la
data decesului, unei singure
persoane care face dovada cã
a suportat cheltuielile ocazio-
nate de deces ºi care poate fi,
dupã caz: soþul supravieþuitor,
copilul, pãrintele, tutorele, cu-
ratorul, moºtenitorul în con-
diþiile dreptului comun sau în
lipsa acestora, orice altã per-
soanã care dovedeºte cu acte
cã a suportat cheltuielile oca-
zionate de deces.
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a fost majorat
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Procurorii Secþiei de urmãrire
penalã din cadrul Parchetului de
pe lângã Curtea de Apel Craiova au
finalizat cercetãrile ºi i-au trimis în
judecatã, în stare de arest preven-
tiv, pe Ramona ªtefania Toader
(fostã Nedeianu),  Mihai Daniel
Chereji zis Ungurul, Marius Cris-
tian Þînþu zis 15 sau Þambal ºi pe
Ionel Laurenþiu Sima zis Puiu, pen-
tru înºelãciune în formã continua-
tã, spãlare de bani, respectiv com-
plicitate la aceste infracþiuni.

Zece elevi ai ªcolii Militare de
Subofiþeri Jandarmi „Grigore Al.
Ghica” Drãgãºani se aflã la In-
spectoratul de Jandarmi Judeþean
„Mihai Bravul” Dolj pentru a des-
fãºura stagiul de practicã, în pe-
rioada 6-31 ianuarie 2014. Cei 10
elevi-jandarmi, de anul al II-lea,
vor fi coordonaþi ºi îndrumaþi în
toatã perioada de tutori-jandarmi
cu experienþã în activitatea pro-
fesionalã ºi vor participa la toate
activitãþile desfãºurate de aceºtia,
urmãrindu-se realizarea obiective-
lor ºi mãsurilor prevãzute în pro-
grama stagiului de practicã.

Conducerea I.J.J. Dolj le-a pre-
zentat tinerilor elevi aspecte lega-
te de specificul unitãþii, atribuþii-
le, programul ºi misiunile desfã-
ºurate de jandarmii doljeni în zona
de competenþã teritorialã. Viitorii
subofiþeri au fost repartizaþi în
misiuni de pazã ºi protecþie insti-
tuþionalã pentru a-ºi pune în prac-
ticã noþiunile teoretice dobândite
în timpul orelor de curs ºi pentru
a cunoaºte ºi a-ºi însuºi cât mai
bine aspectele legate de munca de

În ciuda acþiunilor
preventive desfãºura-
te zilnic de poliþiºti în
trafic, ºoferii continuã
sã-ºi facã de cap. Ast-
fel, duminicã, un echi-
paj de poliþiºti din ca-
drul Biroului Rutier
Craiova care acþiona
pe bulevardul „Dacia”
cu autospeciala dotatã
cu aparat radar, l-a de-
pistat pe Florin Niþã,
de 20 de ani, din Craiova, în timp
ce conducea un  autoturism Opel,
cu viteza de 101 km/h. Tânãrul a
fost sancþionat  conform preve-
derilor OUG 195/2002 privind cir-
culaþia pe drumurile publice cu
amendã în sumã de 765 lei ºi, ca
mãsurã complementarã, i s-a re-
þinut permisul de conducere în
vederea suspendãrii dreptului de
a conduce autovehicule pe dru-
murile publice pe o perioadã de
90 zile.

De altfel, poliþiºtii de la Rutierã
au fost prezenþi toatã ziua de du-
minicã pe principalele artere de
circulaþie din municipiu, acþionând
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Viitori jandarmi,
în practicã la I.J.J. Dolj

Procurorii Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Craiova i-au trimis în
judecatã pe cei patru inculpaþi ares-
taþi în septembrie anul trecut pentru
cã ar fi prejudiciat firma Cargill cu
peste 2,3 milioane de lei. Este vorba
despre administratorii unor societãþi

comerciale ºi de o laborantã de la Car-
gill Podari. Dosarul se va judeca la
Tribunalul Dolj, instanþã care în ulti-
ma zi din decembrie le-a menþinut ce-
lor patru arestarea preventivã. Aceº-
tia au formulat recurs, care se jude-
cã astãzi la Curtea de Apel Craiova.

Dosarul a fost înregistrat pe
rolul Tribunalului Dolj în ultima zi
din decembrie, datã la care instan-
þa a menþinut arestarea preventivã
a inculpaþilor: ”Menþine mãsura
arestãrii preventive luatã faþã de
inculpaþii Toader Ramona ªtefa-
nia, Chereji Mihai Daniel, Þînþu
Marius Cristian ºi Sima Ionel La-
urenþiu. Respinge cererea de înlo-
cuire a mãsurii arestãrii preventi-
ve cu mãsura obligãrii de a nu
pãrãsi þara formulatã de inculpa-

þii Chereji Mihai Daniel ºi Þînþu
Marius Cristian. Respinge cererea
de înlocuire a mãsurii arestãrii pre-
ventive cu mãsura obligãrii de a
nu pãrãsi localitatea sau þara for-
mulatã de inculpata Toader Ramo-
na ªtefania Cu recurs în termen de
24 de ore de la pronunþare, pentru
procuror ºi inculpaþi, cu privire la
mãsura arestului preventiv ºi cu
apel odata cu fondul pentru cele-
lalte mãsuri. Acordã termen de
fond la data de 13.01.2014, pen-
tru când dispune citarea inculpa-
þilor în PMS Craiova. Pronunþatã
în ºedinþã publicã de la
31.12.2013”. Aceºtia au declarat
recurs, care se judecã astãzi, la
Curtea de Apel Craiova.

Din referatul întocmit de pro-
curorii Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Craiova a rezultat
cã în perioada septembrie 2012 –
februarie 2013, Marius Cristian
Þînþu, în calitate de administrator
în fapt al SC Prior Autoprest PMI
SRL Giurgiu, împreunã cu Che-
reji, administrator al SC Keda Ser-
vicii SRL Bucureºti, folosindu-se
de încrederea pe care o prezenta
cel din urmã ca urmare a derulãrii
anterior a unor contracte, au pus
la cale un plan pentru a induce în

eroare reprezentanþii SC Cargill
Oils SA ºi SC Cargill Agricultura
SRL ºi sã obþinã astfel sume de
bani necuvenite. În acest scop,
Þînþu a luat legãtura cu Ramona
Toader, laborantã la SC Cargill
Oils SA – punct de lucru Podari,
judeþul Dolj, pe care a convins-o
sã ateste aprovizionãri nereale de
seminþe de floarea-soarelui de la
furnizorul SC Keda Servicii SRL
Bucureºti, care au fost achitate de
SC Cargill Agricultura SRL, va-
loarea prejudiciului cauzat fiind de
2.309.819 lei. Inculpatul Þînþu
Marius Cristian a planificat un cir-
cuit al actelor justificative ºi al
banilor plãtiþi pentru transporturi-
le fictive de marfã, care sã nu
permitã identificarea persoanei
sale în activitatea de prejudiciere
a firmei SC Cargill Agricultura
SRL ºi, în eventualitatea în care
s-ar fi constatat la un moment dat
nereguli de cãtre aceastã din urmã

societate, sã se evidenþieze doar
implicarea inculpatei Toader Ra-
mona, dupã cum au stabilit pro-
curorii Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Craiova. Cei doi
au fost sprijiniþi de Ionel Lauren-
þiu Sima, care, deºi nu cunoºtea
integral planul lor, le-a pus la punct
baza operaþionalã care presupunea
înfiinþarea unor societãþi comer-
ciale tip „fantomã”. Sima ºtia cã
nu se desfãºoarã activitãþi comer-
ciale reale prin societãþile de care
se ocupa, însã nu l-a interesat.

Astfel, Þînþu ºi Chereji vor fi
judecaþi pentru înºelãciune în for-
mã continuatã ºi spãlare de bani,
Ramona Toader pentru înºelãciu-
ne în formã continuatã ºi fals în
înscrisuri sub semnãturã privatã în
formã continuatã, iar Sima pentru
complicitate la înºelãciune în for-
mã continuatã. Primul termen al
procesului, pe fond, a fost stabilit
pentru 13 ianuarie a.c.

pentru prevenirea accidentelor ru-
tiere generate de nerespectarea vi-
tezei legale sau neadaptate la con-
diþiile meteo-rutiere. În cadrul ac-
þiunii poliþiºtii au constatat 97 de
abateri de naturã contravenþiona-
lã pentru sancþionarea cãrora au
aplicat amenzi în valoare de peste
12.000 lei. Dintre acestea, 40 de
sancþiuni au fost aplicate condu-
cãtorilor auto care au cãlcat mai
mult decât trebuie pedala de ac-
celeraþie. Singurul permis reþinut
a fost al tânãrului vitezoman, fi-
ind retrase, în plus, ºi 3 certifica-
te de înmatriculare, dupã cum au
anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.

jandarm urmând ca, la sfârºitul
perioadei, fiecare sã fie evaluat în
privinþa modului de desfãºurare a
stagiului de practicã.

Acest stagiu de practicã are
un caracter practic-aplicativ ºi
reprezintã un bun prilej de apli-
care a cunoºtinþelor acumulate

în cursul anului ºcolar de cãtre
viitorii absolvenþi ai ªcolii Mili-
tare de Subofiþeri Jandarmi „Gri-
gore Al. Ghica” Drãgãºani, în
cadrul structurilor operative ale
Inspectoratului de Jandarmi Ju-
deþean Dolj, au declarat repre-
zentanþii I.J.J. Dolj.
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Gerul Bobotezei nu s-a arătat nici
ieri, motiv pentru care mulţi credin-
cioşi au ajuns pe esplanada Catedra-
lei Mitropolitane „Sfântul Dumitru”,
acolo unde, an de an, ÎPS Irineu
vine pentru a oficia una dintre cele
mai frumoase şi puternice slujbe, cea
de sfinţire a Apei Mari. Sărbătoarea
a început cu oficierea Sfintei Litur-
ghii care s-a săvârşit încă de dimi-
neaţă în interiorul bisericii. Cetina
bradului de Crăciun, care mai îm-
podobeşte încă lăcaşul de cult, co-
lindele de la strană şi parfumul proas-
păt al firelor de busuioc, ţinute strâns
în mânuţe de copilaşii veniţi pentru
a primi împărtăşania, toate au amin-
tit că bucuriile iernii sunt pe sfârşi-
te, dar că ele se încheie cu una din-
tre cele mai frumoase zile, sărbă-
toarea de Bobotează.

De ce nu se
strică Apa Mare

El însuşi cu faţa scăldată în bucu-
rie, ÎPS Irineu le-a vorbit credincio-
şilor din biserică, cât şi celor câtorva
sute care se aşezaseră încă de dimi-
neaţă la coadă, despre importanţa bo-
tezului în viaţa noastră şi despre ca-
lităţile deosebite pe care le are apa
care se sfinţeşte o dată pe an, la praz-
nicul Bobotezei, şi care se cheamă
Agheasma Mare. „Duhul Sfânt vine
la Bobotează ca să sfinţească apele.
Prin semnul crucii pe care îl facem
peste apă se însemnează lumină şi
sfinţenie. Este cunoscut faptul că
Agheasma are o încărcătură luminoa-
să care o ţine nestricată. Ea rămâne
întreagă şi curată cât timp o ţinem
noi în casa noastră, deci nu se strică

Sărbătoarea de Bobotează,
cu busuioc şi cer plumburiu

Deşi nu la fel de mulţi ca anul trecut,
craiovenii au venit, ieri, într-un număr
destul de mare ca să asiste la slujba de sfin-
ţire a apei, pentru ca apoi să plece acasă
cu sticluţa cu agheasmă şi firişorul de bu-
suioc uscat. Ca întotdeauna, la Catedrala
Mitropolitană „Sfântul Dumitru”, slujba
s-a oficiat sub cerul liber, în mijlocul pre-

pentru că Duhul Sfânt o sfinţeşte,
adică o scoate din sfera comună a
lucrurilor şi o introduce în lucrurile
binecuvântate ale lui Dumnezeu”, au
fost cuvintele Mitropolitului Olteniei.

Slujbă
sub cerul liber

Slujba de sfinţire a apei s-a să-
vârşit afară, pe esplanada din faţa
catedralei. Nu a fost ger, nu a su-
flat vântul şi nici măcar nu a nins
ieri, doar cerul plumburiu şi obră-
jorii îmbujoraţi ai copiilor care şi-
au petrecut mai tot timpul afară au
rezonat c u ceea ce ştiau bătrânii
despre ziua de Bobotează. „După
ce botezam apele, nu ne mai sim-
ţeam picioarele, erau bocnă. Şi co-
piii aveau năsucurile roşii, dar nu
se îmbolnăvea nimeni, că venea pă-
rintele şi ne stropea cu busuiocul
cu agheasmă. Dacă prindeai o pi-
cătură ... asta era, erai ferit de boa-
lă”, povestea, prinsă în rând, o bă-
trână. Ba chiar ieri, vremea a fost

îngăduitoare cu credincioşii. Imen-
sul cenuşiu al cerului a fost brăz-
dat în răstimpuri de nişte dâre stră-
lucitoare de lumină care s-au filtrat
printre frunzele uscate, rămase şi
ac um în copacii înalţi din faţa
bisericii.

O stare de linişte
i-a cuprins
instantaneu

Bucuria s-a coborât pe chipuri-
le oamenilor odată cu stropii de

agheasmă c are au curs din belşug
din busuioc ul preoţilor. Fără să îşi
explice de ce, enoriaşii au simţit
cum o stare de pace şi linişte i-a
cuprins instantaneu. „În nici un an
nu lipsesc de la slujba de Bobo-
tează. Întotdeauna mă întorc aca-
să mai liniştită ş i cu încrederea că
anul pe care îl am înainte va fi mai
bun, iar eu ş i familia mea vom fi
sănătoşi”, ne-a mărturisit o doam-
nă care primise frontal „botezul”
chiar din mâinile Mitropolitului Ol-
teniei. Bucuria a fost ş i mai mare
în rândul copiilor care s-au înve-
selit pe dată ce au fost atinş i de
stropii rec i şi înviorători de apă.
Cu zâmbetul pe c hip
au fos t surprinş i şi
câţiva dintre jandarmii
care s-au aflat ier i la
datorie.

Busuiocul
parfumat
din
grădiniţa
Bisericii
„Sfântul
Ilie”

Preoţii de la cate-
drală au pregătit 12
butoaie cu apă, spre
care au alergat cre-
dinc ioşii de îndată ce

le-a fost permis. Pentru c ă unii
dintre ei aşteptau deja de câteva
ore să le vină rândul, nerăbdarea
şi-a spus cuvântul, unii dintre ei
vociferând şi îmbulzindu-se ca să-
şi facă loc . În cele din urmă, spi-
ritele s-au calmat şi fiecare eno-
riaş  a putut să-ş i umple sticla cu
agheasmă. Firele de
bu su io c  r ăs pâ n-
deau aromă peste
tot,  aşa că oamenii
au scos  c âte 1 leu
din buzunar,  l-au
cumpărat, apoi l-au
legat la sticlă.

C r e d i n c i o ş i i
s-au aşezat cuminţi
la c oadă şi la Bise-
rica „Sfântul Ilie”.
Pe lângă Apa Mare
pe care preoţii au
împărţit-o din bel-
şu g ş i c u  inimă
bună tuturor c elor
c are au c erut-o –
c hiar dac ă pentru

oţilor aflându-se ÎPS Irineu, Mitropolitul
Olteniei, cel care a stropit din belşug creş-
tetele credincioşilor cu şuvoaie de Apă
Mare. Stropii de agheasmă de pe haine,
zâmbetele de pe chipurile oamenilor şi dâ-
rele de lumină care au brăzdat din când în
când cerul plumburiu au însemnat, la fi-
nal, această frumoasă sărbătoare.

as ta au s tat mult timp după ofi-
cierea slujbei –,  f iecare enoriaş
a primit în dar ş i câte o mlădiţă
uscată de busuioc.  Rămurelele
frumos mirositoare au fost c u-
lese din timp chiar  din grădiniţa
frumos  îngrijită a bisericii.

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE
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Luna trecutã, a fost publicatã o
modificare a Codului fiscal, prin
care sistemul de TVA la încasare
devine opþional, începând cu 1 ia-
nuarie 2014. În plus, s-a abrogat
obligaþia colectãrii TVA la 90 zile
pentru facturile de livrãri de bu-
nuri / prestãri de servicii in cadrul
sistemului de TVA la încasare, si-
tuaþie ce pânã acum era conside-
ratã de specialiºti ca fiind încãlca-
rea principiului neutralitãþii TVA.

Modificãri
ale impozitelor
datorate de români

Tot din 2014 se aduc  o serie
de modificãri activitãþii financiar-
contabile ºi impozitelor datorate de
români, acestea majorând semni-
ficativ impozitarea aplicatã contri-
buabililor. Documentul modificã ºi
procedura TVA aferentã contribua-
bililor declaraþi inactivi, impozitul
pe dividende ºi perioada fiscalã la
impozitul pe profit, când contri-
buabilii opteazã pentru un alt exer-
ciþiu financiar decât unul calenda-
ristic. În plus, se reglementeazã ºi
impozitul pe construcþii.

Anul acesta sala-
riul mediu brut utili-
zat la fundamentarea
bugetului asigurãri-
lor sociale de stat
este 2.298 lei. Cuan-
tumul ajutorului de
deces pentru anul
2014 este în sumã
de 2.298 lei în cazul
decesului asiguratu-
lui sau pensionarului
ºi 1.149 lei în cazul
decesului unui mem-
bru de familie al pen-
sionarului sau asigu-
ratului. Tot pentru
anul 2014, valoarea
punctului de pensie este de 790,7
lei, iar aceastã valoare va fi majo-
ratã cu un indice de 1,07, con-
form prevederilor din legea pen-
siilor, ce majoreazã pensiile în
funcþie de salariul mediu.

CAS pentru veniturile
din cedarea
folosinþei bunurilor

Din punctul de vedere al con-
tribuþiei la asigurãrile de sãnãtate,
pentru veniturile din cedarea fo-
losinþei bunurilor, aceasta se va
aplica începând cu data de 1 ia-
nuarie 2014. Se va þine cont de
natura procedurii de impozitare a
venitului, respectiv pentru aren-
dã, se realizeazã procedura sto-
pajului la sursã, situaþie ce se va
aplica ºi pentru contribuþia de sã-
nãtate. Practic, pentru aceastã si-
tuaþie, atât impozitul de 16%, cât
ºi contribuþia la asigurãri de sã-

De la 1 ianuarie 2014 a intrat în vigoa-
re o serie de schimbãri ale legislaþiei fis-
cale. Este vorba despre sistemul opþional
a TVA la încasare, de noile impozite pri-
vind construcþiile speciale ºi, nu în ulti-
mul rând, de modificarea formularelor 208
ºi 209 utilizate pentru declararea impozi-

tului la vânzãrile de imobile din patrimo-
niul personal de cãtre persoanele fizice.
Totodatã, anul acesta se renunþã la decla-
rarea bonurilor fiscale în valoare de pânã
la 100 euro considerate facturi simplifi-
cate. Mãsura e valabilã pânã la data de
31 decembrie 2014.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

nãtate, vor fi reþinute de plãtito-
rul de venit din suma datoratã
proprietarului terenului ºi va de-
pune declaraþia la ANAF – for-
mular 112.

Formularul 208 ºi 209
se completeazã
electronic,
de notarii publici

La cedarea dreptului de pro-
prietate între persoane fizice, asu-

pra construcþiilor de orice fel ºi
asupra terenurilor, se datoreazã
un impozit calculat în funcþie de
perioada de deþinere a imobilului,
astfel: pentru construcþiile de ori-

ce fel cu terenurile aferente aces-
tora, precum ºi pentru terenurile
de orice fel fãrã construcþii, do-
bândite într-un termen de pânã la
3 ani inclusiv. Declararea impozi-
tului se efectueazã prin depune-
rea formularului 208. Acest for-
mular se completeazã electronic,
de notarii publici care au obligaþia
calculãrii, încasãrii ºi virãrii im-
pozitului pe veniturile din trans-
ferul proprietãþilor imobiliare din
patrimoniul personal. 

Sunt alte situa-
þii când persoanele
fizice realizeazã
venituri din trans-
ferul proprietãþii
bunurilor imobile
din patrimoniul
personal, în con-
diþiile legii, când
nu realizeazã o
tranzacþie la notar.
ªi în acest caz, se
datoreazã impozit,
iar obligaþia plãþii
ºi declarãrii aces-
tuia revine per-
soanei fizice ce

realizeazã venitul.
Plata impozitului ºi declararea

acestuia se efectueazã pânã pe data
de 25 a lunii urmãtoare efectuãrii
tranzacþiei, prin formularul 209.

Ford Craiova a în-
ceput producþia de
motoare de ieri-dimi-
neaþã, iar de mâine se
va relua lucrul ºi la fa-
brica de Vehicule. An-
gajaþii Ford au stat
acasã de pe data de 12
decembrie, zilele libe-
re de Sãrbãtori venind
în continuarea celor
de ºomaj tehnic. Vo-
lumul de producþie va
fi acelaºi ca ºi anul trecut în uzina craioveanã: 1.000 de mo-
toare pe zi ºi 365 de vehicule Ford B-Max. Din septembrie
2013 ºi pânã în decembrie, Ford a avut 38 de zile de opriri
temporare de producþie, timp în care angajaþii de la secþiile
Vehicule ºi Motoare au fost plãtiþi cu 85% din salariu.

De ieri,

Ford Craiova a început
producþia de motoare

Noua Mazda3 a fost
aleasã finalistã în com-
petiþia Car of the Year
2014, fapt care demon-
streazã abordarea ne-
convenþionalã a compa-
niei în ceea ce priveºte
construirea de automo-
bile fãrã a face com-
promisuri. Alãturi de
Mazda3 au mai fost no-
minalizate alte 6 maºini
dintre 30 de candidate.
Acestea vor intra în
competiþie pentru cel
mai vechi ºi mai valo-
ros premiu al industriei. Recent introdusã pe piaþa din Euro-
pa începând cu octombrie 2013, noua Mazda3 este singurul
model produs în Japonia dintre cele 7 automobile finaliste ºi
al doilea din afara Europei. Câºtigarea trofeului ar fi cea mai
prestigioasã realizare de pânã acum a ultimei versiuni a celui
mai bine vândut model Mazda. Acesta a primit deja titlul Car
of the Year în SUA, oferit de autoguide.com. Noua Mazda3 a
fost, de asemenea, finalistã la Green Car of the Year ºi 2014
Canadian Car of the Year. Mai mult, a fost listatã printre “10
cele mai bune maºini” de cãtre publicaþii precum Focus (Ger-
mania) ºi Car and Driver (SUA). “Este o mare onoare sã
primim aceastã recunoaºtere pentru cel mai important mo-
del al nostru”, a declarat Jeff Guyton, Preºedinte ºi CEO
Mazda Motor Europe.

Mazda3 a fost
nominalizatã la Car
of the Year 2014

Agenþia Municipalã
pentru Ocuparea Forþei
de Muncã (AMOFM)
Bucureºti a început, de
ieri, selecþia pentru stu-
denþii ºi masteranzii
care doresc sã desfã-
ºoare o activitate lucra-
tivã pe teritoriul Germa-
niei pe perioada vacan-
þei de varã, minimum
douã luni. „Pot partici-
pa studenþii ºi maste-
ranzii care urmeazã cursuri la zi, la o facultate de stat sau
particularã, acreditatã conform legii, colegiu tehnic, colegiu”,
a anunþat AMOFM. Depunerea dosarelor ºi susþinerea testu-
lui de limbã germanã vor avea loc la sediul Agenþiei, pânã pe
14 februarie 2014. Pentru vara anului 2014, angajatorii ger-
mani au disponibile 70 de posturi pentru studenþii ºi maste-
ranzii români, mai puþin de jumãtate din oferta pentru 2013.

A început selecþia
studenþilor care doresc sã
munceascã în Germania
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Distribuirea cardurilor de sãnã-
tate se va face, gratuit, prin poºtã.
Autoritãþile sanitare au precizat cã
a fost modificatã soluþia informati-
cã pentru achiziþionarea de cititoa-
re ieftine ºi cã activarea cardurilor
se va putea face la medicul de fa-
milie sau la orice alt furnizor de ser-
vicii medicale la care merge asigu-
ratul. De asemenea, inscripþionarea
pe card a datelor personale nu este
obligatoriu sã fie fãcutã în acelaºi
timp cu activarea. Reprezentanþii
CNAS se aºteaptã ca în semestrul
patru al acestui an sau, cel mai târ-
ziu, la 1 ianuarie 2015, se fie finali-
zatã distribuirea cardului. Din acel
moment decontarea serviciilor me-
dicale se va face doar pe baza car-
dului de sãnãtate. Între timp, înce-
pând cu data de 15 ianuarie a.c.,
toþi furnizorii de servicii medicale –
spitale, medici de familie, centre de
dializã etc. – trebuie sã îºi achiziþio-
neze cititoare de card. Toate costu-
rile pentru soluþia informaticã au

Odatã cu reînceperea ºcolii,
de ieri, medicii au pornit o se-
rie de controale în unitãþile de
învãþãmânt pentru a verifica
starea de sãnãtate a elevilor.
Scopul triajului epidemiologic
este acela de a controla elevii
care vin din afara comunitãþii
ºi pot aduce cu ei diverse afec-
þiuni, unele cu potenþial infec-
to-contagios. Controlul se face,
în fiecare clasã, de medicul
ºcolar sau, dupã caz, de medi-
cul de familie ºi cadrele didac-
tice. Fiecare copil este între-
bat dacã a avut probleme de sã-
nãtate. Cei care sunt identifi-

Paginã realizatã de RADU ILICEANU
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Controale în ºcolile din judeþul Dolj
caþi cu afecþiuni contagioase
sunt scoºi în afara comunitãþii
ºcolare pânã se vindecã. În tot
acest timp primesc, dacã este
cazul, tratament.

Potrivit reprezentanþilor Di-
recþiei de Sãnãtate Publicã Dolj,
aceste controale se vor desfãºura
pe parcursul a douã sãptãmâni.
Autoritãþile sanitare pornesc de
la ideea cã este necesarã o su-
praveghere pe o perioadã cât mai
îndelungatã a întregii comunitãþi
ºcolare. În mediul urban sarci-
na le revine medicilor ºcolari în
timp ce în comunitãþile din me-
diul rural responsabilitatea mo-

nitorizãrii elevilor aparþine me-
dicilor de familie.

Anul trecut, în aceeaºi pe-
rioadã, medicii doljeni au des-
coperit numeroase cazuri de
pediculozã ºi scabie odatã cu
reînceperea cursurilor dupã
vacanþa de iarnã. Aproape 300
de elevi din unitãþile de învãþã-
mânt doljene s-au întors la
ºcoalã, atunci, cu râie ºi pã-
duchi. Nu au lipsit însã nici si-
tuaþiile în care medicii au dia-
gnosticat afecþiuni mai grave
aºa cum ar fi angina, care poate
provoca boli la nivelul plãmâ-
nilor sau varicela.

Cel mai probabil, în a doua jumãtate a acestui
an doljenii vor putea intra în posesia cardurilor
naþionale de sãnãtate. Pânã în prezent au fost
tipãrite la nivel naþional patru milioane de exem-
plare, urmând ca distribuirea acestora sã se
facã în ordinea alfabeticã a judeþelor.

fost achitate, Ministerul Sãnãtãþii
plãtind deja cele aproape 4 milioane
de carduri produse ºi recepþionate,
anul acesta urmând sã fie achitate
ºi restul de carduri, pe mãsurã ce
vor fi tipãrite. Un alt plan al autori-
tãþilor sanitare este acela de a reali-
za, în viitorul apropiat, un Registru
al asiguraþilor.

Soluþie pentru a
scãpa de adeverinþe

Cardul de sãnãtate va înlocui
toate documentele justificative ne-
cesare pânã acum pentru un asi-
gurat medical. Acesta se emite pen-
tru furnizarea serviciilor medicale
cuprinse în cadrul pachetului de
servicii medicale de bazã. Se faci-
liteazã astfel, potrivit autoritãþilor
sanitare, accesul persoanelor asi-
gurate la serviciile medicale, me-
dicamente ºi dispozitive medicale
în cadrul sistemului de asigurãri
sociale de sãnãtate. De altfel, a fost

subliniatã, în mai multe rânduri,
necesitatea distribuirii cardurilor,
astfel încât ºi persoanele încadra-
te în cazurile speciale, respectiv
persoanele grav bol-
nave, nedeplasabile,
din localitãþi izolate,
sã poatã intra în po-
sesia cardului.

În prezent, calita-
tea de asigurat se do-
vedeºte cu adeverin-
þã de asigurat elibera-
tã de Casa de Asigu-
rãri la care este în-
scris asiguratul sau
documentul rezultat
prin accesarea de cã-
tre furnizorii aflaþi în
relaþii contractuale cu
casele de asigurãri de
sãnãtate a instrumen-
tului electronic pus la
dispoziþie de Casa
Naþionalã de Asigurãri
de Sãnãtate.

Afecþiunile cu risc
vital, menþionate în
cardul de sãnãtate

În afarã de datele de identifica-
re, cardurile de sãnãtate au scopul

de a urmãri cheltuirea fondurilor
în sistemul de sãnãtate ºi trebuie
sã cuprindã, aspecte care þin de
circuitul banilor. Printre acestea,

primirea unei reþete cu valoarea
aferentã – însã nu ºi medicamen-
tele de pe reþetã – dacã pacientul
este asigurat sau nu este asigurat
ºi care este fondul pe care îl are la
dispoziþie.

În rest, cardul naþional de sãnã-
tate va conþine informaþii medicale

vitale, cum ar fi grupa de sânge ºi
RH-ul. Cardul are inscripþionate, la
vedere, pe lângã nume ºi prenume
ºi codul de identificare în sistemul

de sãnãtate. În plus, va avea
un cip pe care vor fi încãr-
cate de medicul de familie ºi
alte informaþii esenþiale:
CNP-ul, grupa sanguinã,
RH-ul, diagnostice medicale
cu risc vital, boli cronice,
dar ºi datele de contact ale
medicului. Documentul elec-
tronic va avea elemente de
securitate speciale împotri-
va falsificãrii ºi contraface-
rii. Însã, în situaþia în care
asiguratul va pierde cardul de
sãnãtate, îl va deteriora sau
îi va fi furat, acesta va su-
porta costurile. În termen de
15 zile calendaristice de la
producerea uneia dintre
aceste situaþii, titularul sau,
dupã caz, reprezentantul le-

gal ori împuternicitul acestuia este
obligat sã solicite prin intermediul
casei de asigurãri de sãnãtate eli-
berarea unui nou card naþional.

Între timp, Imprimeria Naþionalã
va continua producþia cardurilor de
sãnãtate pentru toþi cei 16 milioa-
ne de beneficiari.
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GEORGE POPESCU Gustul deznãdãjduit al vulgaritãþiiGustul deznãdãjduit al vulgaritãþiiGustul deznãdãjduit al vulgaritãþiiGustul deznãdãjduit al vulgaritãþiiGustul deznãdãjduit al vulgaritãþii
Un sentiment irevocabil al disoluþiei ge-

neralizate a lumii moºtenite din generaþii pe
care istoria recentã pare sã le fi ºters ºi de
pe retina memoriei ne-a luat în stãpânirea
sa asupritoare. Nici un set al valorilor moº-
tenite nu mai prezintã niciun interes. Cu-
viinþa, bunul simþ, onoarea, pietatea, res-
pectul, compasiunea par de-acum atribute
ale unei alte lumi, apuse ori definitiv pier-
dute. Moralitatea – în funcþiunea ei de cod
al convieþuirii cotidiene – nu se mai bucurã
de niciun interes: nu mai e la modã. Iar la
modã este vulgaritatea, cu o întreagã ordi-
ne de artefacturi, de la licitarea ignoranþei
într-un fel de concurs naþional al limbuþiei
aculturale pânã la exhibarea zonelor celor
mai de jos ale impudorii. Semne ale unei
goliciuni sufleteºti ºi ale unui sistem în care
incompetenþa a devenit o valoare de
schimb.

Pentru cine mai are îndoieli n-are decât
sã contemple cu un strop de detaºare ºi un
plus de disociere puzderia de emisiuni cu
care omul, ajuns un fatal consumator de vir-
tualului, este bombardat clipã de clipã. Am
retrãit la limitã o astfel de experienþã în noap-
tea de revelion. Cãutând, ca un nostalgic
nevindecat de „sirenele” pervertite ale invi-
taþiilor publicizate în exces, mãcar un for-
mat de emisiune sustras probei kitschului ºi
a vulgaritãþii împachetate cu funte ademeni-
toare. Experienþa s-a încheiat prin senzaþia
unei degradãri a intimitãþii, a ceea ce cre-
deam cã mai subzistã în noi viabil din ceea
ce vom fi primit de la pãrinþi ºi de la bunici,
totul schimbat, ca la o bursã neagrã dintr-o
piaþã clandestinã, cu tot ceea ce poate fi mai
vulgar, mai derizoriu ºi mai libidinos. Sche-
ciuri agramate, glume nesãrate ºi vãduve de
orice sclipire de inteligenþã, iar pe deasupra

o competiþie agresivã ºi de un amatorism
feroce a unor formaþii muzicale ºi a unor
soliºti exhibându-ºi fie crasa lipsã de talent,
fie acceptarea unor substituiri impuse de
realizatori netrecuþi vreodatã prin sitele unui
minim examen de specialitate.

Pânã ºi în zona folclorului, acolo unde ar
fi de ajuns un minim respect al tradiþiei au-
tentice, bãtãlia pentru rating a sfârºit prin a
demola orice criteriu al bunei cuviinþe. In-
terpreþi altminteri valorizaþi ºi consacraþi puºi
sã interpreteze repertorii strãine lor, creînd,
astfel, impresia cã, pânã ºi aici, totul este
posibil, indiferent de preþul ce trebuie plãtit.
De noi, ca auditor în cãutarea filonului auri-
fer pe care îl mai ºtim diseminat într-un tre-
cut nu prea îndepãrtat, dar ºi de ei înºiºi,
cãzuþi, iatã, pe acest teren al prostituirii unor
bunuri seculare.

Existã, în aceastã erã a globalizãrii sordi-

de, în care tehnica transmutatã cel mai vizi-
bil într-o reþea mass-mediaticã universaliza-
tã ºi, în consecinþã, fatalmente victimã a mi-
metismelor de tot felul, un virulent gust de
sodomã ºi gomorã: un cult al vulgaritãþii sub
ale cãrui transparente vãluri se încearcã sã
se ascundã ignoranþa, incompetenþa, ires-
ponsabilitatea, mizeriile înseºi ale unei nefe-
riciri pe care aparenþa unei voioºii de turmã
n-o mai poate mântui. O lume pe dos, în
care derizoriul ºi postul gust, gâlceava ºi
insolenþa, agramatismul ºi prostia sunt, ori-
cât de ieftine în substanþa lor adevãratã, ri-
dicate ºi slujite ca unice valori. De ce ne-am
mai mira cã am pierdut, parcã, pe acest drum
al unei decadenþe în plin avânt, pânã ºi sim-
þul cel mai elementar al mãsurii adevãrate a
propriei noastre vieþi. ªi a destinului fragil
cãruia i-am fost livraþi ºi care pare tot mai
tulburat de o bicisnicã goanã dupã nimic.

Ministrul de Interne Radu Stroe a de-
clarat, ieri, cã se impune o reevaluare a
legislaþiei care se referã la deþinerea per-
miselor port-armã de persoanele fizice.
„Am dispus sã se reia procedeul de acor-
dare a acestor permise. Nu îmi este clar
de ce când iei permis dai niºte examene ºi
când iei un pistol nimeni nu te întreabã
nimic. Va trebui sã umblãm la testul psi-
hologic, la exersare (...) se
impune o reevaluare a legis-
laþiei, a posesorilor acestor
pistoale. Sã vedem toatã le-
gislaþia noastrã, care este
asprã faþã de prevederile eu-
ropene, însã se constatã cã
nu pune punctul pe i pe exer-
sare ºi testul psihologic”, a
spus Radu Stroe, la o con-
ferinþã de presã, la sediul
MAI. Ministrul a mai afirmat
cã cei care vor sã aibã arme
trebuie selectaþi riguros.
„Urmãrim sã identificãm so-

Ministrul de Interne
Radu Stroe a afirmat,
ieri, cã se impune ur-
gentarea adoptãrii nou-
lui Cod Rutier în Parla-
ment, el avansând ide-
ea unei noi discuþii cu
premierul Victor Ponta
pe acest subiect sau
chiar „la nivel politic”.
„Vom discuta cu pre-
mierul sã vedem dacã se
poate urgenta trecerea
Codului Rutier. Se va
discuta ºi la nivel poli-
tic. Sper sã reluãm foarte curând discuþiile
pentru cã este limpede cã viaþa din teren ne
obligã sã urgentãm adoptarea legii. Discursul
iniþial a fost cã trimitem la Parlament legea
ºi vom vedea dacã este necesar sã reluãm
discuþiile pentru a urgenta”, a spus Stroe,
subliniind cã Parlamentul este suveran, dar
urgentarea se impune „pentru ceea ce se
întâmplã pe ºosele”. Secretarul de stat Flo-
rea Oprea a spus cã au fost multe întreve-

Premierul Victor Ponta a decla-
rat, ieri, cã europarlamentarul ger-
man Elmar Brok este „demagog,
iresponsabil ºi populist”, are o
gândire „nazistã, fascistã”, la fel
ca eurodeputatul PDL Monica
Macovei. „Avem politicieni dema-
gogi, iresponsabili, populiºti, cum
e domnul Brok, care au intervenit
dese ori ºi în România ºi erau foar-
te bine mediatizaþi de presa bãsis-
tã, ca niºte extraordinari europar-
lamentari. Dar, cu aceastã ocazie,
am aflat ce gândesc despre ro-
mâni: cã trebuie sã ne amprente-
ze, cã trebuie sã fim toþi eventual
þinuþi în spatele unor garduri elec-
trificate. Ãºtia sunt prietenii lui
Macovei. Ce vã mirã? De fapt, ºi
gândesc la fel. O gândire nazistã.

„Se impune reevaluarea legislaþiei„Se impune reevaluarea legislaþiei„Se impune reevaluarea legislaþiei„Se impune reevaluarea legislaþiei„Se impune reevaluarea legislaþiei
privind deþinerea armelor”privind deþinerea armelor”privind deþinerea armelor”privind deþinerea armelor”privind deþinerea armelor”

Stroe susþine urgentarea adoptãrii
noului Cod Rutier în Parlament

Ponta: „Europarlamentarul Brok e demagog,
iresponsabil, populist”

ªi doamna Macovei are o gândire
fascistã, nazistã. ªi domnul Brok
la fel. Cine se aseamãnã, se adu-
nã”, a spus Ponta.

Purtãtorul de cuvânt al PSD,
Cãtãlin Ivan, a reiterat, ieri, deci-
zia PSD de a solicita o poziþie ofi-
cialã din partea Parlamentului Eu-
ropean, dar ºi a grupului PPE, cu
privire la declaraþiile fãcute de eu-
rodeputatul Elmar Brok cu privire
la amprentarea imigranþilor. „Legat
de declaraþiile lui Elmar Brok, sun-
tem foarte hotãrâþi sã îi cerem de-
misia din funcþiile pe care le deþi-
ne. (...) Vom cere Parlamentului
European sã se dezicã de afirma-
þiile lui Elmar Brok ºi sã ia o poziþie
oficialã ºi grupul PPE, din care
acesta face parte, sã aibã de ase-

menea o poziþie oficialã”, a spus
Ivan înainte de ºedinþa BP a PSD.
Ivan a þinut sã precizeze cã astfel
de discuþii în cadrul Parlamentului
European ar trebui descurajate.

„Declaraþia sa încalcã toate
principiile pentru care ne luptãm
de atâþia ani de zile. Este inaccep-
tabil ca un europarlamentar cu atâ-
ta vechime, experienþã, care ocu-
pã funcþii atât de importante sã
facã astfel de declaraþii. Trebuie
sã descurajãm astfel de discuþii în
PE. Suntem conºtienþi cã urmea-
zã o perioadã foarte tensionate, cu
alegeri europene în toate cele 28
de state ale UE, iar tema imigran-
þilor este una sensibilã în câteva
state membre. Vrem sã descura-
jãm mãcar în PE astfel de dezba-

teri care nu fac decât sã denigre-
ze pe nedrept românii ºi bulgarii”,
a conchis Ivan.

Eurodeputatul german Elmar
Brok, din partea Uniunii Creºtin-
Democrate, a propus repatrierea

imigranþilor din Europa de Est
care sosesc în Germania pentru
a scãpa de sãrãcie ºi înregistra-
rea amprentelor lor pentru a-i
împiedica sã mai revinã, a infor-
mat agenþia EFE.

luþii potrivite pentru a ridica exigenþa în
domeniul medical. Acum facem examenul
psihologic la 5 ani. (...) Trebuie sã ne asi-
gurãm cã cei care folosesc arma ºtiu ce
sã facã cu ea. Una este sã foloseºti arma
la un metru sau la 50 de metri. Scopul
nostru e sã-i selectãm cât mai riguros pe
cei care vor sã aibã arme. Putem face noi
reevaluarea, fie altã autoritate”.

deri la Senat pentru a se discuta pe margi-
nea noului Cod Rutier. „Au fost propuse
multe amendamente, unele sunt în fazã
avansatã ºi existã un interes extrem pentru
ca lucrurile sã meargã înainte”, a afirmat
Oprea. Ministrul de Interne a anunþat la o
conferinþã de presã cã în perioada sãrbãto-
rilor au fost înregistrate mai multe acci-
dente rutiere soldate cu 44 de decese ºi 200
de persoane rãnite grav.
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Acelaşi calafetean a recuperat crucea
din Dunăre pentru al cincilea an consecutiv
Unul dintre cele mai spectacu-

loase obiceiuri din ziua de Bobo-
tează, care are loc în localităţi aflate
pe malul unei ape, este întrecerea
înot a bărbaţilor pentru a scoate din
apă o c ruce aruncată de preot.
Tradiţia s-a păstrat şi la Calafat,
unde, în ultimii ani, acelaşi tânăr
curajos se aruncă în apa rece-sloi
a Dunării pentru a aduce crucea
înapoi. Se numeşte Viorel Daniel
Oancă, are 35 de ani şi, pe lângă
faptul că va avea noroc tot anul –
dacă e să dăm crezare c redinţei
populare –, s-a ales şi cu un pre-

miu în valoare de 700 de lei, ofe-
rit de Primăria municipiului Cala-
fat.

Obiceiul aruncării crucii în apă
se păs trează din vec hime, cu
menţiunea c ă,  înainte vreme,
aceasta era cioplită cu toporul din
gheaţa care se forma la suprafa-
ţa Dunării sau a lacurilor. Cum în
ultimele decenii gerul Bobotezei
a fost mai mult o amintire, cru-
cea a fost prelucrată din lemn.

Aproximativ 2.000 de oameni
au luat parte, ieri, la evenimentul
de la Calafat, între care şi nume-
roşi turişti bulgari, care au trecut
podul de la Vidin special pentru a
asista la sărbătoare. Programul a
mai cuprins o slujbă religioasă,

oficiată de un sobor de preoţi, şi
un rec ital de muzică şi dansuri
populare susţinut de Ansamblul
Folcloric „Rozele Calafatului”.

Distracţia a continuat şi azi-
noapte, pentru că în zonă se prac-
tică un alt obicei din vechime: pă-
zitul fântânilor. Tradiţia reprezintă
pentru mai toţi localnicii prilej de
petrecere, oboseala şi gerul Bobo-
tezei fiind „răpuse” de obicei cu
muzică şi jocuri populare, dar şi
cu vin şi ţuică fiartă. Petrecerea va
continua cu siguranţă şi astăzi, de
Sf. Ioan Botezătorul, când nu pu-
ţini calafeteni îşi sărbătoresc ono-
mastica.

MAGDA BRATU

Aproape 2 milioane de români
îşi sărbătoresc onomastica

Aproape 2 milioane
de români poartă
numele Sfântului Ioan
Botezătorul, respectiv
1.420.774 bărbaţi şi
531.197 femei,
potrivit statisticilor
Direcţiei pentru
Evidenţa Persoanelor
şi Administrarea
Bazelor de Date din
cadrul Ministerului
Afacerilor Interne
(MAI).

Conform sursei
citate, din totalul româncelor, 371.486 poartă numele Ioana, alte
141.000 de femei pe cel de Ionela, 11.290 se numesc Nela, iar 6.726
poartă numele Ionelia.

Conform direcţiei de specialitate a MAI, dintre bărbaţii ce îşi
aniversează onomastica cu ocazia sărbătorii Sfântului Ioan Botezătorul,
411.149 poartă numele Ion, 514.865 pe cel de Ioan, iar peste 320.000
se numesc Ionuţ. Acestora li se adaugă aproximativ 145.000 de
români ce poartă numele Ionel, precum şi cei peste 26.000 de bărbaţi
ce se numesc Nelu sau Ionică.

În fiecare an, pe 7 ianuarie,
sărbătorim Soborul Sfântului Ioan
Botezătorul, zi în care îl c instim
pe cel care l-a botezat pe Hristos
în Iordan.  Sfântul Ioan Boteză-
torul a fos t ultimul dintre proo-
roci, înainte-mergător ş i boteză-
tor al Domnului nostru Iisus  Hris-
tos , „c el mai mare dintre c ei năs-
cuţi dintre femei” (Matei 11,11;
Luc a 7,28),  aşa c um îi spune
Mântuitorul.

S-a născut în cetatea Orini, în
familia preotului Zaharia. Elisa-
beta, mama sa, era descendenta
seminţiei lui Aaron. Naş terea
Sfântului Ioan a fos t ea însăşi o
minune. Părinţii Sfântului Ioan,
preotul şi proorocul Zaharia şi Eli-
sabeta, din neamul lui Aaron, au

Sfântul
Ioan Botezătorul

Un glas strigă: „În pustiu găsiţi calea
Domnului, drepte faceţi în loc neumblat
cărările Dumnezeului nostru”

ajuns la bătrâneţe fără să aibă
copii, lucru ruşinos în rândul po-
porului evreu în ac ea vreme
(Luca 1,25). Un înger pe nume
Gavriil îl anunţă pe Zaharia că ru-
găciunea sa a fos t ascultată şi că
nevasta sa, Elisabeta, îi va naş te
un fiu căruia îi va pune numele
de Ioan. Zaharia însă nu a crezut
ac este vorbe (Luc a 1,20),  invo-
când faptul c ă şi el şi nevasta sa
erau bătrâni (Luc a 1,18).  Drept
pedeapsă pentru nec redinţa lui,
Zaharia a rămas mut până când
s-a săvârşit ceremonia tăierii- îm-
prejur, cu punerea numelui prun-
cului.

Elisabeta era mătuşă sau veri-
şoară a Maicii Domnului. Şi ei i
s-a vestit în chip minunat că avea

să nască un c opil şi a primit ves-
tea cu buc urie, însă a ascuns-o
vreme de cinc i luni (Luca 1,24).
Pruncul pe care îl purta s-a ară-
tat a fi profet încă din pântecele
maicii lui. După Bunaves tire, Fe-
cioara Maria, purtându-L în pân-
tece pe Mântuitorul Iisus Hris tos,
a vizitat-o pe Elisabeta. Când c ele
două femei s-au întâlnit, Ioan a
săltat de buc urie în pântec ele
maicii lui, iar mama lui s -a um-
plut ş i ea de Duhul Sfânt şi a bi-
necuvântat-o pe Maica Domnu-
lui şi pe Prunc (Luca, cap. 1).

În ziua a opta, când avea loc
ceremonia tăierii împrejur, parti-
cipanţii voiau să îi pună numele
de Zaharia, după numele tatălui
său. Elisabeta se opune, spunând
că numele noului născ ut avea să
fie Ioan. Cei de faţă au ins istat,
spunându-i Elisabetei că nimeni
dintre rudele ei nu purta acest
nume ş i l-au întrebat şi pe Zaha-
ria care era numele pe care do-
rea să îl dea pruncului.  Ac esta a
sc ris pe o tăbliţă acelaşi nume,
Ioan, pentru c ă ac esta era nume-
le pe care i- l spusese mai înainte
îngerul Gavriil.  Toţi s -au minu-
nat, pentru c ă cei doi soţi nu se
înţeleseseră mai înainte unul cu
altul asupra numelui prunc ului.

Din ac el moment Zaharia şi-a re-
căpătat darul vorbirii şi la rândul
său a înc eput să profeţească de-
spre f iul său ca înaintemergător
al lui Mesia (Luca 1,59-79).

Când a ajuns  aproape de vâr-
sta adultă,  Ioan s-a retras în pus-
tiu, ducând o viaţă aspră, de post
şi rugăciune. Mesajul principal pe
care el îl transmitea era: “Pocăiţi-
vă, că s-a apropiat împărăţia c e-
rurilor!” Răspunsul la întrebarea
“Cum ajunge să-L c unoasc ă
Sfântul Ioan Botezătorul pe Hris-
tos?” îl găsim la Evanghelistul
Ioan (In 1, 34), care redă mărtu-
ria Botezătorului: “Cel ce m-a tri-
mis pe mine să botez cu apă, Acela
mi-a spus: Pes te care vei vedea
Duhul pogorându-Se şi rămânând
peste El,  Acesta es te Cel ce bo-
tează cu Duhul Sfânt.  Şi am vă-
zut şi mărturisit că El este Fiul
lui Dumnezeu” (In 1, 33-34).

Sfântul Ioan Botezătorul, c el
care L-a botezat pe Hris tos,  afir-
mă despre sine: “Nu sunt vred-
nic, c ă plecându-mă, să-I dezleg
cureaua încălţămintei” (In 1, 27).
În acest sens,  Ioan Botezătorul
ne poate f i tuturor îndreptar spre
a birui mândria. Trebuie să reţi-
nem că avem capac itatea de a ieşi
din noi şi a ne jertfi pentru aproa-

pele nostru. Din Evanghelie c u-
noaş tem c ă Irod,  la un ospăţ
prilejuit de sărbătorirea zilei de
naştere, a tăiat capul Sfântului
Ioan Botezătorul,  la cererea Iro-
diadei. În ac ea vreme,  Sfântul
Ioan era întemniţat în cas telul lui
Irod de la Maherus.  Ioan îl mus-
trase pe Irod pentru traiul lui ne-
legiuit c u Irodiada, care era soţia
fratelui său.  În ura ei de moarte,
Irodiada a sfătuit-o pe Salome-
ea, fiica ei,  care dansase ş i plă-
cuse oaspeţilor şi îndeosebi lui
Irod, să ceară de la acesta capul
Botezătorului ca răsplată.

După moartea aces tuia, uc e-
nicii Sfântului Ioan i-au luat tru-
pul şi l-au îngropat în Sevastia,
dându-i apoi de ştire ş i Mântui-
torului Iisus.  Moaş tele sale au
fost regăsite mult mai târziu, în
chip miraculos,  iar acum frag-
mente din acestea se găsesc în
mai multe loc uri din lume. Fie ca
sfinţenia şi jer tfelnic ia de care a
dat dovadă Sfântul Ioan Boteză-
torul să fie exemplu duhovnic esc
pentru toţi c redincioşii care as-
tăzi se bucură şi se roagă lui ca
să mijloceasc ă pentru noi toţi îna-
int ea t ronu lui d umne zeie sc .
Amin!

 Preot LIVIU SĂNDOI
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Începând din acest an, în cal-
cularea mediei de admitere în li-
ceu, media de la evaluarea naþio-
nalã va reprezenta 75 la sutã, faþã
de 50 la sutã în anii trecuþi, scã-
zând astfel la 25 la sutã ponderea
notelor din ciclul gimnazial. Cur-
surile la clasa a VIII-a se vor în-
cheia în 13 iunie 2014, iar în pe-
rioada 16-18 iunie va avea loc în-
scrierea la evaluarea naþionalã.
Anul 2014 aduce pentru prima
datã simularea examenului de ba-
calaureat pentru elevii clasei a XI-
a, introdusã de ministrul Educa-

Schimbãri importante în 2014Schimbãri importante în 2014Schimbãri importante în 2014Schimbãri importante în 2014Schimbãri importante în 2014
la admiterea la liceu ºi facultatela admiterea la liceu ºi facultatela admiterea la liceu ºi facultatela admiterea la liceu ºi facultatela admiterea la liceu ºi facultate

Admiterea în liceu se va face pe
baza mediei la evaluarea naþionalã în
pondere de 75 la sutã, în timp ce fa-
cultãþile nu mai pot þine cont la ad-

mitere de notele din liceu ale candi-
daþilor, acestea fiind doar unele din-
tre schimbãrile importante din Edu-
caþie în 2014.

þiei, Remus Pricopie, cu speranþa
cã elevii vor acorda o mai mare
atenþie “examenului maturitãþii”.
Asta dupã ce, în ultimii ani, tinerii
nu au demonstrat prea mare inte-
res pentru aceste examen, promo-
vabilitatea scãzând vertiginos,
dupã introducerea camerelor de
supraveghere din clase.

Evaluãri în
clasele primare

Tot din 2014, vor avea loc eva-
luãri la clasele a II-a, a IV-a ºi a

VI-a. Legea educaþiei naþionale pre-
vede introducerea a trei noi eva-
luãri la nivel naþional, cu subiecte
unice: la finalul claselor a II-a
(scris-citit ºi matematicã), a IV-a
(evaluare prin eºantionare la limba
românã/limba maternã – înþelege-
rea textului scris ºi matematicã) ºi
a VI-a (douã probe transdiscipli-
nare: limba românã ºi limba mo-
dernã I, matematicã ºi ºtiinþe).
Pânã în prezent, aceste evaluãri s-
au fãcut în sistem-pilot, pe un
eºantion de ºcoli.

Notele din liceu
nu mai conteazã
la admiterea la
facultate

Tot din 2014 se modificã ºi ca-
drul general privind admiterea în
anul I în învãþãmântul superior ºi
nu vor mai fi luate în calcul note-
le din liceu. Pânã acum, luarea în
calcul a notelor din liceu era lãsa-
tã la latitudinea organizatorilor
examenului de admitere, respec-
tiv a facultãþilor. Ministrul dele-
gat pentru Învãþãmânt Superior
Mihnea Costoiu a precizat cã uni-
versitãþile vor putea stabili, pe lân-
gã acest nou cadru general, cri-
terii specifice pentru admiterea la

licenþã, master sau doctorat. Ast-
fel universitãþile pot lua în conti-
nuare în calcul, la admiterea la li-
cenþã, media la bacalaureat sau
notele la unele probe din acest
examen.

Minimum 5
pentru admiterea
la liceu din 2015

Printre schimbãrile anunþate
anul trecut se numãrã ºi impune-
rea unei medii minime, de 5, pen-
tru admiterea la liceu, începând din
2015. Anunþul a fost fãcut, la pre-
zentarea bilanþului anului ºcolar
2012-3013, de ministrul Educa-

þiei, Remus Pricopie, care a pre-
cizat cã intervalul de doi ani pânã
la intrarea în vigoare a reglemen-
tãrii este necesar pentru pregãti-
rea acesteia. Evaluarea naþionalã,
admiterea la liceu ºi bacalaureatul
vor fi date, din 2019, dupã mode-
lul testelor PISA, respectiv cel de
interdisciplinaritate, potrivit unei
ordonanþe de urgenþã din 2013
care modificã Legea educaþiei.
Elevii români se aflã pe locul 45
din 65 de þãri în urma testului
PISA din 2012, rezultatele obþi-
nute de ei fiind sub media mon-
dialã la toate cele trei domenii eva-
luate, respectiv matematicã, citi-
re/lecturã ºi ºtiinþe.

Elevii dornici sã participe la
concurs trebuie sã caute mai întâi
o meserie veche, rarã, pe cale de
dispariþie, care sã aibã o istorie
deosebitã ºi sã fi fost utilã la
vremea ei, apoi sã se documente-
ze în amãnunt ºi sã povesteascã
despre ea. Cei care realizeazã
proiecte valoroase vor deveni
membri ai Asociaþiei “Patrimoniu
pentru Viitor” ºi vor primi insigna
“Micul cercetãtor de patrimoniu”.
De asemenea, proiectele valoroa-
se vor fi înscrise pe
harta virtualã a
meseriilor de
altãdatã – un proiect
unic în România, iar
lucrãrile bune vor
putea fi incluse într-
un album special.

Un utilizator
poate înscrie un
singur proiect în
concurs (care poate
conþine fiºiere
multiple, cu mai
multe creaþii).
Cadrele didactice
pot înscrie în

„Meserii de altãdatã” – concurs pentru elevii
interesaþi de patrimoniul românesc

Tinerii interesaþi de moºtenirea culturalã, is-
toricã ºi artisticã lãsatã de înaintaºii noºtri ºi dor-
nici de a învãþa cum se poate pãstra ºi pune în
valoare patrimoniul au posibilitatea sã se înscrie

la concursul “Meserii de altãdatã”, lansat de di-
dactic.ro în colaborare cu “Asociaþia Patrimoniu
pentru Viitor” în cadrul proiectului “Descoperã
Patrimoniul Românesc”.

concurs lucrãrile elevilor sãi,
specificând autorul fiecãrui
material. Înscrierile au început pe
18 decembrie 2013 ºi continuã
pânã pe 7 februarie a.c., urmând
ca votarea proiectelor sã se facã
pânã pe 14 februarie a.c., iar
desemnarea câºtigãtorilor va avea
loc pe 28 februarie a.c.

«Patrimoniul este moºtenirea
pe care ne-au lãsat-o înaintaºii
noºtri. Totuºi, nu orice este vechi
este de patrimoniu. Se poate

confirma valoarea de patrimoniu
prin descoperire, cercetare,
documentare ºi, la sfârºit, punere
în valoare, pentru cã ne defineºte
ca naþiune, popor ºi entitate
culturalã. Fiecare generaþie se
bucurã de aceastã moºtenire ºi
are de învãþat câte ceva din ea. ªi
tu poþi învãþa mai multe despre
respectul pentru diversitatea
culturalã ºi creativitatea umanã,
descoperind ºi aplicând lucruri
despre patrimoniu. Participând în

proiectul nostru, care se
va desfãºura de-a lungul
anului ºcolar, vei învãþa
ºi tu cum sã descoperi
obiecte de patrimoniu în
jurul tãu, cum sã te
documentezi ºi cum sã le
pui în valoare”, spun
organizatorii concursului
“Meserii de altãdatã”.

“Un elev are multe
motive sã facã parte
din acest proiect”

Tematica cu care se
deschide concursul este

probabil una dintre cele mai
reprezentative pentru domeniul
patrimoniului. Meseria este
procesul la care participã
oameni, tradiþie, trudã, timp ºi
din care ies lucruri frumoase,
istorie, dorinþã de continuitate,
nevoi împlinite. Iatã doar câteva
dintre meseriile pe cale de
dispariþie: olar, rotar, ºiþar,
potcovar, pictor de cruci,
fântânar (cu nuiaua), þesãtoare
de covoare, cergi, ceasornicar,
sticlar, modistã (pãlãrii de damã
ºi alte obiecte de podoabã).
Pentru a alege meseria pe care
doresc sã o prezinte în cadrul
concursului, elevii sunt sfãtuiþi sã
discute cu bunicii sau cu alte

persoane cu experienþã din
familie sau din comunitate.

“Un elev are multe motive sã
facã parte din acest proiect. Va
afla multe lucruri despre ce
înseamnã protejarea patrimoniu-
lui. Va putea contribui efectiv,
prin proiectele tale, la alcãtuirea
unei hãrþi virtuale a patrimoniului
– un proiect unicat în România”,
mai spun organizatorii.

Mai multe detalii privind
înscrierea ºi ghidul concursului
“Meserii de altãdatã” gãsiþi la
adresa: www.didactic.ro/concur-
suri/regulament?url=descope-
ra-patrimoniul-romanesc-
meserii-de-altadata.

ALINA DRÃGHICI
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COMENTAR IU
Angela Merkel a cãzut
la schi

Secretul a fost bine pãstrat. Ieri,
6 ianuarie a.c., la ora localã 10,
serviciul de presã al cancelarului
Germaniei a fãcut publicã, pentru
toatã sãptãmâna, agenda Angelei
Merkel. În program mai multe
întâlniri, între care o vizitã în
Polonia, miercuri dupã-amiazã, ºi
o primire, joi, la Berlin, a noului
premier luxemburghez, Xavier
Bettel. Dar la ora 11,30, în cadrul
conferinþei de presã a purtãtorului
de cuvânt al guvernului, Steffen
Seibert, a venit surpriza, prin
anunþul cã, momentan, cancelarul
este victima unei cãderi la schi
fond, în vacanþa de Anul Nou,
soldatã cu o fisurã a bazinului,
care limiteazã deplasãrile timp de
trei sãptãmâni. Angela Merkel va
prezida Consiliul de miniºtri de
mâine, dar nu se va deplasa la
Varºovia ºi nici nu-l va primi pe
premierul Lexemburgului. Steffen
Seibert n-a precizat cu exactitate
când a avut loc accidentul, dar se
ºtie cã Angela Merkel s-a aflat în
Elveþia la sfârºitul lunii decem-
brie, în Alpii din sud, la Engadine,
cantonul Grisons, o regiune
renumitã pentru staþiunile de
sporturi de iarnã, celebrã precum
Saint Moritz sau Pontresina. Se
spune cã abia dupã ce medicii au
fãcut investigaþiile de rigoare au
constatat cã este mai mult decât o
contuzie, este o fisurã. Cu un
surâs, Steffen Seibert a menþionat
cã Angela Merkel avea o vitezã
redusã, ceea ce a permis o aluzie
finã la accidentul lui Michael
Schumacher. Momentan, Angela
Merkel ºi consilierii sãi aºteaptã o
dedramatizare a situaþiei. Nici un
buletin medical nu va fi fãcut
public. Activitatea sa se va
desfãºura în perioada imediat
urmãtoare la domiciliu, deºi noul
guvern abia a fost instalat ºi, de
bunã seamã, unele prerogative vor
fi preluate de noul vicecancelar,
Sigmar Gabriel, preºedintele SPD.

Mãtuºa lui Kim Jong-un
s-ar fi sinucis

Mãtuþa lui Kim Jong-un, Kim
Kyong-hui, vãduva fostului numãr
doi al regimului, Jang Song-taek,
executat recent pentru corupþie, ar
fi murit, posibil sinucigându-se,
scria cotidianul sud-coreean
„Chosun Ilbo”, în ediþia electroni-
cã de ieri. Potrivit publicaþiei,
care citeazã o sursã guvernamen-
talã sud-coreeanã, Kim Kyong-hui,
care nu a apãrut în public în
ultima perioadã, fie s-a sinucis, fie
a murit în urma unui atac de cord.
Sursa citatã afirmã cã serviciile de
informaþii sud-coreene cred cã Kim
Kyong-hui a murit, însã acestea nu
au fost în mãsurã sã confirme
acest lucru, încercând totodatã sã
afle dacã a plecat în strãinãtate
pentru a urma un tratament. Kim
Kyong-hui este singura sorã a
fostului lider nord-coreean Kim
Jong-il ºi fiica lui Kim Il-sung,
fondatorul regimului. Ea a fost
vãzutã ultima datã în public la
marcarea a 65 de ani de la crearea
Coreei de Nord, pe 9 septembrie, ºi
alãturi de Kim Jong-un ºi soþia
acestuia Ri Sol-ju la un spectacol
muzical, pe 10 septembrie, însã a
lipsit de la comemorarea a doi ani
de la decesul lui Kim Jong-il, pe
17 decembrie, lucru care a condus
la apariþia unor speculaþii.

Un sondaj publicat duminicã, 5
ianuarie a.c., ziua aniversarã a su-
veranului spaniol, precizeazã cã 2/
3 din spaniolii intervievaþi s-au de-
clarat favorabili unei abdicãri a re-
gelui Juan Carlos în favoarea fiu-
lui sãu Felipe, în vârstã de 45 de
ani. Studiul realizat de Sigma Dos
ºi publicat de cotidianul „El Mun-
do” atestã cã 62% dintre persoa-
nele intervievate susþin ca suvera-
nul, în vârstã de 77 de ani, sã re-
nunþe la tron, dupã 38 de ani de
domnie. În mesajul de Anul Nou,
Juan Carlos menþionase cã exclu-
de abdicarea. Dorinþa de schimba-
re este acompaniatã de o scãdere
spectaculoasã a popularitãþii rege-
lui, altã datã una dintre cele mai
apreciate personalitãþi din lume, datoritã apa-
rentei simplitãþi ºi a rolului sãu în tradiþia de-
mocraticã dupã moartea lui Francisco Fran-

Protestele prelungite de la Kiev, din Piaþa In-
dependenþei, l-au scos „în faþã”, adicã l-au fãcut
vizibil pe Vitali Klitschko, 42 de ani, campion
mondial la box, simbolul contestatarilor preºe-
dintele ucrainean, Viktor Ianukovici. Deþinãtorul
unui doctorat în ºtiinþele educaþiei, dar ºi al unui
gabarit impresionant – 2,02 metri ºi 110 kg –
Klitschko, candidat la alegerile prezidenþiale din
2015, a monopolizat media internaþionalã prin
declaraþiile sale, deºi era doar unul din liderii miº-
cãrii de protest. „Un om cu o reputaþie de inco-
ruptibil”, potrivit lui Laurent Fabius, ministrul
francez al Afacerilor Externe, care l-a ºi invitat
sã facã o vizitã la Paris, Klitschko a devenit o

Milioane de americani se pregãteau, ieri,
sã înfrunte gerul la New York, în nord-estul
ºi centrul Statelor Unite, unde o nouã scãde-
re a temperaturilor, resimþite pânã la minus
50 de grade Celsius, este aºteptatã în aceastã
sãptãmânã. Acest val de ger, inedit în ultimii
zece ani, însoþit de ninsori ºi ploi
îngheþate, a provocat circa zece
morþi în mai puþin de o sãptãmânã.
Plecat din nordul Statelor Unite ºi
Canada vecinã, valul de frig s-a ex-
tins în Midwest ºi ameninþã chiar
regiunile situate mai în sud ºi ferite
în mod tradiþional, precum Tennes-
see ºi Alabama. Ninsori erau aºtep-
tate ieri din Missouri ºi pânã în re-
giunea Marilor Lacuri, potrivit ser-
viciilor de meteorologie americane.
„Cele mai scãzute temperaturi din
ultimii aproape 20 de ani vor afecta
nordul ºi centrul Statelor Unite, ur-
mând un front de frig arctic”, au

Spania: Majoritatea spaniolilorSpania: Majoritatea spaniolilorSpania: Majoritatea spaniolilorSpania: Majoritatea spaniolilorSpania: Majoritatea spaniolilor,,,,,
în favoarea abdicãrii regelui Juan Carlosîn favoarea abdicãrii regelui Juan Carlosîn favoarea abdicãrii regelui Juan Carlosîn favoarea abdicãrii regelui Juan Carlosîn favoarea abdicãrii regelui Juan Carlos

co, în 1975. În urmã cu doi ani, pãrerea bunã
ºi foarte bunã despre rege atingea 76%. Juan
Carlos plãteºte pentru ancheta de corupþie

care antreneazã pe fiica sa, infanta
Cristina, ºi soþul acesteia, Inaki Ur-
dangarin, suspectaþi de deturnarea
a 6 milioane euro, fonduri publice.
Judecãtorii din Baleare, care anche-
teazã afacerea Undargarin, vor de-
cide dacã o pun sau nu în cauzã ºi
pe infanta Cristina pentru fraudã
fiscalã. Imaginea personalã a rege-
lui, pe de altã parte, a fost serios
afectatã de participarea sa la un sa-
fari în Botswana, în aprilie 2012,
voiaj în plinã crizã economicã a
Spaniei, în urma cãruia suveranul
s-a ales cu o fracturã de ºold. ªi-a
cerut scuze public, dar în zadar. In-
vestit ca rege la 22 noiembrie 1975,
Juan Carlos suferã de probleme de
sãnãtate care îl forþeazã sã se de-

plaseze în cârje, dupã mai multe operaþii.
Sondajul institutului Sigma Dos a fost reali-
zat între 28 ºi 31 decembrie a.c..

Ucraina: Sport ºi politicã
voce de seamã a opoziþiei ucrai-
nene. Invitaþia a fost lansatã sin-
gurului preºedinte al Alianþei De-
mocratice pentru Reforme
(Udar), un partid liberal favorabil
integrãrii Ucrainei în UE, uitându-
se de liderii celorlalte formaþiuni
ale opoziþiei. Cancelariile occiden-
tale nu s-au arãtat seduse de „ex-
demolatorul din ringuri” – 47 de
meciuri, 45 de victorii, din care

41 prin KO. Klitschko se întreþine telefonic cu
ºeful diplomaþiei franceze, o recunoaºtere la înalt
nivel pentru un fost boxeor profesionist. Obligat
la renunþarea apãrãrii titlului sãu de campion al
lumii la categoria grea, din cauza unei acciden-
tãri suferite în vara trecutã, Klitschko îºi consa-
crã tot timpul politicii. În Parlament, unde este
deputat din 2010, diatribele sale contra corupþiei
ºi clasei politice îngrijoreazã clanul prezidenþial.
Recent, majoritatea parlamentarã a adoptat o lege
care interzice ucrainenilor rezidenþi în strãinãta-
te sã candideze la funcþia de preºedinte al repu-
blicii. Precizare menitã sã-l scoatã din cursã pe
Vitali Klitschko? Sportivul ucrainean, de acum

celebru, trãieºte în Germania. Klitschko nu este
singurul boxeor lansat în politicã. În Filipine, un
alt campion al lumii, Manny Pacquiao, a devenit
deputat în 2010, la vârsta de 32 de ani. Autopro-
clamat drept apãrãtor al sãracilor, „Pacman” luptã
împotriva inegalitãþilor ºi mai ales a oligarhiei fi-
lipineze. Klitschko procedeazã identic. Sloganu-
rile sale anticorupþie nu cunosc pauzã. Apropiat,
spune el, de oligarhul Serghei Liovottchkine,
ºeful administraþiei prezidenþiale, se vrea calul alb
aºteptat de poporul ucrainean.

Ger extrem în SUA: Cele mai scãzute
temperaturi din ultimii 20 de ani

avertizat aceste servicii pe paginile lor de In-
ternet. „Însoþite de vânt în rafale, temperatu-
rile resimþite vor scãdea la niveluri potenþial
mortale, chiar ºi pânã la—51°C pe alocuri”,
au explicat acestea. La aceste temperaturi,
leziuni grave ale pielii pot surveni dupã doar

câteva minute de expunere, amintesc autori-
tãþile americane, care ºi-au multiplicat apelu-
rile la prudenþã. Populaþia a fost avertizatã,
de asemenea, cu privire la riscul blocãrii ma-
ºinilor pe ºosele ºi al drumurilor îngheþate din
cauza spargerii conductelor de apã sub efec-

tul gerului, iar locuitorii mai multor
oraºe au fost sfãtuiþi sã rãmânã în
case ºi sã-ºi facã rezerve de hranã.
Ce e mai rãu abia urmeazã sã vinã,
însã, scrie France Presse, iar mai
multe zeci de recorduri de frig, între
care unele ce dateazã de acum 20 sau
30 de ani, ar putea fi bãtute în urmã-
toarele zile. La Atlanta, cel mai mare
oraº din sud, va fi mai frig decât la
Anchorage, cel mai mare oraº din
Alaska, cel mai nordic stat american,
noteazã CNN. Canada s-a pregãtit ºi
ea sã înfrunte temperaturi glaciale, de
pânã la minus 17 grade Celsius, la To-
ronto, astãzi, ºi ninsori.
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Colegii din Cenaclul
Epigramiºtilor Olteni cu
prilejul zilei onomastice
ureazã domnului prof.
univ. dr. ION PÃTRAª-
CU tradiþionalul La
Mulþi Ani! cu sãnãtate
bucurii ºi împliniri.
Colegii Viorel Taloi,
Gheorghe Popa ºi
Costel Bazãverde cu
prilejul zilei numelui
ureazã domnului ION
CASTRAVETE din Cra-
iova multã sãnãtate,
bucurii, împliniri lui ºi
familiei.
Cu prilejul zilei onomas-
tice familia Costel Ba-
zãverde ureazã domnu-
lui prof. dr. IONUÞ PÃ-
TULARU directorul Co-
legiului Naþional Velo-
van „La Mulþi Ani” cu
sãnãtate ºi noi succe-
se în plan educaþional.
La zi onomasticã Cos-
tel Bazãverde uzeazã
domnului prof. univ. dr.
ION DAGARU „La Mulþi
Ani”sãnãtate ºi noi
succese în planul cer-
cetãrii juridice.

OFERTE SERVICIU
VILA Nickos, Cârcea
angajeazã bucãtar / os-
pãtar ºi dansatoare. Te-
lefon: 0762/482.044,
0251/458.336.

PRESTÃRI SERVICII
GRESIE, faianþã, rigips,
tencuieli, ºape. Telefon:
0736/003.526.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate. Te-
lefon: 0770/901.283.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil. Te-
lefon: 0720/556.607.

3 - 4 CAMERE
VÂND Apartament 3
camere, superlux mobi-
lat, ieºire separatã, zona
Calea Bucureºti. Telefon:
0764/280.027.

CASE
Vând casã Ford, preþ
33000 Euro, 2 camere,
78 mp locuibili, baie, bu-
cãtãrie, teren 200 mp, puþ
forat, centralã pe lemne.
Telefon: 0767/392.167.
Vând casã Craiova. Te-
lefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet me-
dical – avocaturã. Accept
douã rate. Telefon: 0763/
667.425; 0761/687.300.
Vând gospodãrie forma-
tã din casã, anexe, fân-
tânã, pomi fructiferi, cãp-
ºuni, suprafaþã totalã de
2500 mp. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.

Vând casã recent renova-
tã cu apã curentã, livadã,
vie, în comuna Giurgiþa.
Telefon: 0755/953.397.
Vând casã Câmpia Islaz
cu teren 320 m. Telefon:
0351/178.898.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
VÂND Teren Braniºte,
5.000 mp, cu deschi-
dere 100 mp, vis-a-vis
Aviasan Romaneºti.
Telefon: 0764/280.027.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimnicul
de Sus la 600 mp de La-
cul Tanchiºtilor (între vile)
telefon: 0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.

Vând teren 5500 Euro
lotul de casã în spatele
spitalului Balº-Olt. Tele-
fon: 0763/690.698.
Vând urgent teren Cen-
tura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Tele-
fon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil,
facilitãþi ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate energie
+ alte avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile Govo-
ra, Belvedere, împrejmuit,
curent, apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.

Anunþul tãu!
SC LIDL ROMÂNIA SCS titular al
proiectului „Construire imobil par-
ter înalt cu funcþiunea de magazin
retail, realizare parcãri supratera-
ne, amenajare incintã cu spaþii
verzi plantate, alei carosabile ºi pie-
tonale, amplasare semnale publi-
citare, împrejmuire teren ºi orga-
nizare de ºantier(execuþia unui
centru comercial “LIDL”) anunþã
publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de
cãtre Agenþia pentru Protecþia Me-
diului Dolj: proiectul nu se supu-
ne evaluãrii impactului asupra
mediului ºi nu se supune evaluãrii
adecvate, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra me-
diului ºi de evaluare adecvatã pen-
tru proiectul „Construire imobil
parter înalt cu funcþiunea de ma-
gazin retail, realizare parcãri supra-
terane, amenajare incintã cu spa-
þii verzi plantate, alei carosabile ºi
pietonale, amplasare semnale pu-
blicitare, împrejmuire teren ºi or-
ganizare de ºantier” (execuþia unui
centru comercial “LIDL”) propus a
fi amplasat în Municipiul Craiova,
Calea Bucureºti, nr. 117, judeþul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul  Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj din Cra-
iova, str. Petru Rareº nr. 1, jud. Dolj,
în zilele de luni-joi, între orele 800- 1630

ºi vineri între orele  800- 1400, precum
ºi la urmãtoarea adresã de internet
http// apmdj.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/ob-
servaþii la proiectul deciziei de în-
cadrare  în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de 11.01.2014.
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Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 0761/347.028.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU COMER-
CIAL Brazdã, 26500 Euro.
Telefon: 0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3 ca-
mere decomandat, etaj l-
3. Telefon: 0763/690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsonierã Cala-
fat, cu garsonierã Craiova.
Telefon: 0251/231.143.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, benzinã,
revizie 2015, stare exce-
lentã 91000 km, 6000
RON, consum sub 4,5%.
Telefon: 0749/059.070.

STRÃINE
Vând TOYOTA RAV 4,
diesel 2008, 9600 Euro
negociabil. Telefon:
0763/690.698.
Vând Renault Laguna 2,
an 2003, culoare gri me-
talic, 6 trepte, turbo-die-
sel, motor 1.9, 262.000
Km, consum 5,3%, preþ
2500 Euro negociabil.
Telefon: 0753/948.440.

UTILAJE
Vând semãnãtoare grâu
Matei Titi, Bucovãþ, sat
Palilula, stare foarte
bunã. Telefon: 0251/
361.093; 0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/016.889,
0723/984.309.
Vând activitate agricolã,
în afara municipiului. In-
formaþii dupã ora 21.00.
Telefon: OCFA-DCOIIO.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/ 291.628.

Vând un injector pentru
un aparat de încãlzit lo-
cuinþe la un preþ ieftin.
Telefon: 0729/092.211.
Dry Cooker, pantofi 44-
46, scurtã piele 58-62, 50-
54, mãsuþã bar demon-
tabilã, lulea deosebitã.
Telefon: 0767/049.976.
Vând uºã glasvant sigi-
latã, televizor color dia-
gonalã 30 cm - 100 lei,
motor maºinã spãlat Al-
balux, maºinã cu pedale
pentru copii 50 lei. Tele-
fon: 0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.
Vând antifurt auto, dulap
haine, aragaz voiaj ºi bu-
telie, aparat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pãturã
antistres. Telefon: 0351/
461.140; 0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din pie-
le, maºinã de cusut, ga-
lerii sculptate, 9 ha pã-
dure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu ca-
pac smãlþuitã 20 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtor gaze sobã
Ø 600, bocanci piele 43
noi, piatrã polizor 250/20/
25 mm, cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, ansam-
blu ax volan ºi contact
cu cheie Dacia 1310.
Telefon: 0251/427.583.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca, lângã poartã.
Telefon: 0351/805.111,
dupã ora 20.00.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri, mas-
cã Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Te-
lefon: 0251/598.518.

Vând în Iºalniþa televizor
color Grundig micã de-
fecþiune 50 lei, cuptor cu
microunde geam spart
40 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/ 989.439.
Vând Ceragem 2000 lei
sau 450 euro. Telefon:
0351/409.381.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamota-
tã  tip Coralex, stare foar-
te bunã, 450 lei. Telefon:
0755/010.296.
Vând mozaic de marmu-
rã, bitum, abric, þeavã
neagrã, schelã metalicã.
Telefon: 0731/989.215.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon:
0770/303.445; 0767/
989.439.
Vând cadru metalic han-
dicap, masã sufragerie 6
persoane, chiuvetã picior
(ciupercã), butoi pentru
varzã. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri Elect-
record de muzicã popu-
larã ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând nicovalã fierãrie
maºini  de cusut
nemþeºti, româneºti,
cãruþã. Telefon: 0761/
155.549.
Vând canapea extensi-
bilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Tele-
fon: 0730/542.885.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei/buc. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon: 0767/
153.551.

Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”. TE-
LEFON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în funcþi-
une, marca Pocket 24 F,
Italia. Telefon: 0722/
680.138.

SCHIMBURI
Schimb 1 ha pãdure si-
tuatã în Ocnele Mari pe
garsonierã în Craiova,
Vâlcea. Telefon: 0741/
078.812.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

ÎNCHIRIEZ Salã pentru
evenimente, maxim 80
persoane. Telefon: 0762/
482.044, 0251/458.336.
Particular, închiriez apar-
tament 2 camere zona
Corniþoiu, 150 euro ne-
gociabil. Telefon: 0770/
935.848.
Garsonierã mobilatã et.
1/5, Bucureºti –Vitan.
Exclus agenþie, 230 Euro
/ lunã seriozitate. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
Ofer gratuit camerã la
bloc unei studente (ele-
ve). Telefon: 0351/
410.939.
APARTAMENT ultra-
central lux. Telefon:
0761/433.444.
Închiriez teren pentru Sta-
þie GPL, Centru vânzare
maºini sau parcare. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.

MATRIMONIALE
Tânãr rezident Italia do-
resc cunoºtinþã tânãrã
în vederea prieteniei
eventual a cãsãtoriei.
Exclus aventurierele.
Telefon: 0760/556.804.

DECESE
Dorin fiu, Florea soþ,
cu durere în suflet
anunþã trecerea în ne-
fiinþã a celei care a fost
mamã ºi soþie minuna-
tã prof. NINULESCU
VICTORIA. Înhuma-
rea are loc astãzi,
7.01.2014, ora 13.00,
la cimitirul Sineasca,
cu plecarea de la Bi-
serica din strada Nan-
terre. Dumnezeu sã o
odihneascã.
CONDOLEANÞE
Familia Ninulescu
Margareta, Petre ºi
Giorgiana, regretã tre-
cerea în nefiinþã a ce-
lei care a fost mãtu-
ºã, prof. NINULESCU
VICTORIA ºi este alã-
turi de familia îndure-
ratã în aceste mo-
mente triste. Sincere
condoleanþe! Dum-
nezeu sã o odihneas-
cã în liniºte ºi pace!
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PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 18-A

Sâmbãtã: Malaga – Atletico 0-1 (Koke 70),
Valladolid – Betis 0-0, Valencia – Levante 2-0
(Piatti 42, Feghouli 73), Almeria – Granada
3-0 (Dubarbier 14, Verza 28 pen., A. Vidal
79).
Duminicã: Sevilla – Getafe 3-0 (Vitolo 34,
Bacca 55, Rakitici 77; La oaspeþi, Ciprian
Marica a jucat începând cu minutul 70), Bar-
celona – Elche 4-0 (A. Sanchez 7, 63, 69, Pe-
dro 16; Titular la vizitatori, Cristian Sãpu-
naru s-a aflat pe teren pânã în minutul 80),
Osasuna – Espanyol 1-0 (Cejudo 33), Socie-
dad – Bilbao 2-0 (Griezmann 43, Pardo
90+3).
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Real – Cel-
ta, Rayo – Villerreal.
1. Barcelona 49 11. Malaga 20
2. Atletico 49 12. Levante 20
3. Real* 41 13. Granada 20
4. Bilbao 33 14. Almeria 19
5. Sociedad 32 15. Osasuna 18
6. Sevilla 29 16. Elche 17
7. Villarreal* 28 17. Celta* 16
8. Valencia 23 18. Valladolid 16
9. Getafe 23 19. Rayo* 13
10. Espanyol 22 20. Betis 11

SERIE A – ETAPA A 18-A
Duminicã: Chievo – Cagliari 0-0 (Paul Papp
a fost rezervã la gazde), Fiorentina – Livorno
1-0 (G. Rodriguez 66), Juventus – Roma 3-0
(Vidal 17, Bonucci 48, Vucinici 77 pen.; Bog-
dan Lobonþ nu s-a aflat în lotul formaþiei oas-
pete).
Luni: Napoli – Sampdoria 2-0 (Mertens 53,
62), Catania – Bologna, Genoa – Sassuolo,
Milan – Atalanta, Parma – Torino, Udinese –
Verona, Lazio – Inter (toate dupã închiderea
ediþiei).
1. Juventus 49 11. Lazio* 20
2. Roma 41 12. Udinese* 20
3. Napoli 39 13. Milan* 19
4. Fiorentina 36 14. Atalanta* 18
5. Inter* 31 15. Sampdoria 18
6. Verona* 29 16. Chievo 16
7. Torino* 25 17. Bologna* 15
8. Cagliari 21 18. Sassuolo* 14
9. Parma* 20 19. Livorno 13
10. Genoa* 20 20. Catania* 10
* - un joc mai puþin disputat

CUPA ANGLIEI –
RUNDA A 3-A

Sâmbãtã: Blakburn (II) – Man. City (I) 1-1
(Costel Pantilimon a fost integralist la oas-
peþi), Barnsley (II) – Coventry (III) 1-2, Yeo-
vil (II) – Leyton O. (III) 4-0, Bristol (III) –
Watford (II) 1-1, Southend (IV) – Millwall (II)
4-1, Middlesbrough (II) – Hull (I) 0-2, West
Brom (I) – Crystal P. (I) 0-2,  Kidderminster (V)
– Peterborough (III) 0-0, Doncaster (II) – Ste-
venage (III) 2-3, Stoke (I) – Leicester (II) 2-1,
Southampton (I) – Burnley (II) 4-3, Newcast-
le (I) – Cardiff (I) 1-2, Rochdale (IV) – Leeds
(II) 2-0, Wigan (II) – MK Dons (III) 3-3, Nor-
wich (I) – Fulham (I) 1-1, Aston V. (I) – Shef-
fielld Utd (III) 1-2, Macclesfield (V) – Shef-
fielld W. (II) 1-1, Bolton (II) – Blakpool (II) 2-
1,  Everton (I) – QPR (II) 4-0, Brighton (II) –
Reading (II) 1-0, Grimsby (V) – Huddersfield
(II) 2-3, Ipswich (II) – Preston (III) 1-1, Arse-
nal (I) – Tottenham (I) 2-0 (La oaspeþi, Vlad
Chiricheº a evoluat tot jocul);
Duminicã: Nottingham (II) – West Ham (I) 5-
0 (La oapeþi, Rãzvan Raþ nu a fost convocat),
Sunderland (I) – Carlisle (III) 3-1, Derby (II) –
Chelsea (I) 0-2, Liverpool (I) – Oldham (III) 2-
0, Port Vale (III) – Plymouth (IV) 2-2, Man.
United (I) – Swansea (I) 1-2.
Partida Charlton (II) – Oxford (IV) se va dis-
puta mâine, în timp ce jocurile Bournemouth
(II) – Burton Albion (IV) ºi Birmingham (II) –
Bristol (IV)/Crawley (III) urmeazã a avea loc
în 14 ianuarie.
Meciurile încheiate la egalitate se vor
rejuca.

CUPA FRANÞEI –
RUNDA A 3-A

Sâmbãtã: Avranches (IV) – Lens (II) 1-3, Epinal (IV) –
Niort (II) 1-4, Pontarlier (V) – Caen (II) 1-3, Monts Or
Azergues (IV) – Isteres (II) 1-1, 3-2 l.d., Chambly (IV) –
Angers (II) 1-1, 5-6 l.d., La Rouche-sur-Yon (V) – CA
Bastia (II) 0-3 prel., Aubagne (V) – Dijon (II) 3-3, 4-5
l.d., Magny (amat.) – Moulins (IV) 1-6, Yzeure (IV) –
Lorient (I) 1-0, Boulogne (III) – Beauvais Oise (IV) 3-1,
Les Herbiers (IV) – Plabennec (IV) 0-1, Poissy (V) – Con-
carneau (IV) 0-1, Romorantin (IV) – Toulouse (I) 1-2,
Bressuire (amat.) – Sochaux (I) 0-3, Rennes (I) – Valen-
ciennes (I) 1-1, 8-7 l.d.;

Duminicã: Marcq-En-Baroeul (amat) – Auxerre (II) 2-6,
Saint-Amand (amat.) – Iris Club de Croix (V) 1-1, 2-4 l.d.,
Cayolle (amat.) – Fa Ile Monticello (V) 0-2, Bourg-Peron-
nas (III) – Guingamp (I) 0-2, Amiens (IV) – Lille (I) 1-3,
Bastia (I) – Evian TG (I) 1-0 (La oaspeþi, Dan Nistor a
jucat pânã în minutul 63), Nantes (I) – Nice (I) 0-2 (La
gazde, Bãnel Nicoliþã a jucat timp de 62 de minute), La
Suze (V) – Lyon (I) 1-6, Rodez (IV) – Montpellier (I) 0-2,
Raon-L’Etape (IV) – Bordeaux (I) 1-2, Quimperle (amat.) –
Ajaccio (I) 1-2, Vannes (III) – Monaco (I) 2-3, Sete (V) –
Carquefour (III) 2-0, Marseille – Reims 2-0 prel.

Partidele Cannes (IV) – St. Etienne (I), Jura Sud (IV) –
Creteil (II) ºi Brest (II) – Paris SG (I) au fost amânate, ur-
mând a fi reprogramate.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Digi Sport 1

18:00 – HANDBAL (F) – Liga
Naþionalã: Corona Braºov – HCM
Roman / 21:45 – FOTBAL – Cupa
Ligii Angliei, semifinale: Sunderland
– Man. United.

Digi Sport 2

7:00, 8:45 – TENIS (F) – Turneul
de la Sydney / 17:45 – BASCHET
(F) – Superliga Naþionalã: CSU Alba
Iulia – ICIM Arad / 19:30 – HAND-
BAL (F) – Liga Naþionalã: Neptun
Constanþa – HCM Râmnicu Vâlcea /
23:00 – FOTBAL – Cupa Spaniei,
optimi: Valencia – Atletico Madrid.

Eurosport

20:00 – DARTS – Campionatul
Mondial de la Frimley Green (M.
Britanie): etapa a patra.

Eurosport 2

21:45 – BASCHET (M) –
Eurocupa: JSF Nanterre – Cantu.

Dupã ce Simona Halep (nr. 11 WTA) a
fost eliminatã la Sydney, încã din primul tur,
de puºtoaica americancã Madison Keys, 18
ani ºi locul 38 în lume, scor 1-6, 4-6, mai
mult n-a reuºit, ieri dimineaþã, nici cealaltã
româncã prezentã la turneul ce precedã Aus-
tralian Open (va debuta în 13 ianuarie), So-
rana Cîrstea (nr. 22), care s-a înclinat, cu
un rezultat identic, dar inversat (4-6, 1-6),
în faþa unei jucãtoare venite din calificãri,
bulgãroaica Þvetana Pironkova (nr. 93 în
lume).

Pentru participarea în runda inauguralã,
sportivele noastre s-au ales cu câte 5.385
de dolari ºi un punct WTA.

Niculescu, în mare formã
Trimfãtoare, sâmbãtã, la dublu, în cadrul

Soarta titlului pare a fi pecetluitã în Serie
A. Pentru a treia oarã consecutiv, “Lo Scu-
detto” va poposi cel mai probabil în vitrina
lui Juventus, care a dispus fãrã drept de apel,
duminicã searã, de AS Roma, scor 3-0, ºi s-
a distanþat la 8 puncte în fruntea clasamen-
tului.

Paradoxal, în ciuda diferenþei de scor, ca-
pitolinii, neînvinºi pânã la aceastã partidã, au
avut ºansa lor la Torino. Revenit la finalul anu-

Pas important spre un nou titlu!

Juve a zdrobit Roma, în derby-ulJuve a zdrobit Roma, în derby-ulJuve a zdrobit Roma, în derby-ulJuve a zdrobit Roma, în derby-ulJuve a zdrobit Roma, în derby-ul
primelor clasate din Serie Aprimelor clasate din Serie Aprimelor clasate din Serie Aprimelor clasate din Serie Aprimelor clasate din Serie A

lui dupã o accidentare destul de gravã, Totti
ºi-a luat în serios rolul de dirijor ºi i-a servit
ideal pe Ljajici ºi Gervinho, dar inexactitãþile
acestora au privat formaþia lui Rudi Garcia
de marcarea unui gol.

Anesteziatã în primul sfert de orã, Juve a
revenit în stil de mare echipã, avându-l pe
Tevez drept vioara întâi. “Apaºul” a coborât
mult spre linia de mijloc, transformându-se
într-un veritabil “creier” al echipei, aºa cum

s-a întâmplat ºi la faza primului gol (17).
Vidal, un adevãrat “naº” al gialorossilor (a
marcat de 4 ori contra lor), a fost servit ide-
al de argentinian ºi a avut de îndeplinit o sim-
plã formalitate.

Ieºitã de la cabine cu speranþe, mai ales cã
nu se miºcase rãu în prima parte, Roma a
fost trãdatã de apãrare încã din debut. Pirlo a
demonstrat încã o datã cã este un maestru al
fazelor fixe, iar Bonucci (48) a înscris al doi-
lea sãu gol din acest campionat, la o fazã la
care apãrarea oaspeþilor a fãcut greºit pasul
la ofsaid.

Consumaþi de faptul cã nu au reuºit sã ex-
pedieze în mitanul secund nici un ºut pe spa-
þiul porþii lui Buffon, Totti&Co au încercat sã
compenseze diferenþa de valoare printr-un joc
agresiv. Astfel, De Rossi ºi-a lãsat echipa în
“10”, dupã un fault extrem de dur la Chiellini,
în minutul 75, pentru ca douã minute mai târ-
ziu Leandro Castan sã fie ºi el eliminat, dupã
ce a salvat cu mâna de pe linia porþii un alt gol
ca ºi fãcut. Penalty-ul a fost transformat de
fostul roman Vucinici (77), iar pe trupa lui
Conte nu a mai turat motoarele, mulþumindu-
se cu avantajul confortabil avut.

Prin acest success, “Bãtrâna Doamnã”, ie-
ºitã din Champions League, ºi-a egalat cel mai
bun parcurs din istorie, o singurã datã torine-
zii reuºind sã mai bifeze 10 victorii la rând
(atât adunase ºi Roma în debutul sezonului).

turneului de la Shenzen (China), unde a fã-
cut pereche cu cehoaica Klara Zakopalova,
Monica Niculescu (nr. 60 WTA) a inceput
excelent ºi turneul australian de la Hobart,
surclasând-o, ieri dimineaþã, pe sportiva slo-
vacã Magdalena Rybarikova (nr. 33), scor
6-2, 6-0, dupã 58 de minute de joc.

Viitoarea adversarã a sportivei originare
din Slatina va fi germanca Mona Barthel,
locul 35 în lume ºi cap de serie nr. 6.

Prin accederea în runda secundã, Nicu-
lescu ºi-a asigurat un premiu de 3.310 do-
lari ºi 30 de puncte WTA.

Altfel, tot la Hobart, Alexandra Cadanþu a
ratat calificarea în turul doi, scor 6-7, 1-6
cu australianca Olivia Rogowska, beneficia-
rã a unui wild-card.

ªi Sorana a comis-o la Sydneyªi Sorana a comis-o la Sydneyªi Sorana a comis-o la Sydneyªi Sorana a comis-o la Sydneyªi Sorana a comis-o la Sydneyªi Sorana a comis-o la Sydneyªi Sorana a comis-o la Sydneyªi Sorana a comis-o la Sydneyªi Sorana a comis-o la Sydney

CUPA REGELUI SPANIEI
– OPTIMI DE FINALÃ –

PRIMA MANªÃ
Astãzi, 23:00: Valencia (I) – Atletico

(I);
Mâine: Alcorcon (II) – Espanyol (I),

Betis (I) – Bilbao (I) – ambele ora 21:00,
Santander (III) – Almeria (I), Barcelona –
Getafe – ambele ora 23:00;

Joi: Sociedad (I) – Villarreal – ora 20:30,
Rayo (I) – Levante (I), Real Madrid (I) –
Osasuna (I) – ambele ora 22:30.

Manºa secundã se va disputa sãptã-
mâna viitoare, în intervalul 14-16 ianuarie.

CUPA LIGII ANGLIEI –
SEMIFINALE –
MANªA TUR

Astãzi, 21:45: Sunderland (I) – Man.
United (I);

Mâine, 21:45: Man. City (I) – West
Ham United (I).

Retururile celor douã partide sunt pro-
gramate în 21, respectiv 22 ianuarie.
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Basc hetbaliştii de la SCM Uni-
versitatea Craiova nu au avut va-
canţă de Sărbători, în condiţiile în
care ianuarie este o lună foarte
aglomerată şi dific ilă pentru ei.
Mâine seară, de la ora 19, vor de-
buta în 2014 cu mec iul din Liga
Balcanică împotriva israelienilor
de la Galil Gilboa, iar în campio-
nat vor întâlni ec hipe c u pretenţii
prec um Gaz Metan Mediaş , BC
Mureş sau Municipal Oradea, toa-
te în deplasare. Primul hop este
unul major, fiindcă în Polivalentă
va evolua mâine seară campioana
ultimelor două ediţii ale Balkan

Mititelu a anunţat c ă reunirea
ec hipei sale va avea loc  pe 20 ia-
nuarie, iar după câteva zile de pre-
gătire în Bănie, se va pleca într-
un stagiu de pregătire în Antalya.
De această dată, Mititelu crede
că-şi poate respecta planul, după

ce în vară îi promisese lui Napoli
un cantonament în Austria, dar
nu l-a putut plăti.  Antrenorul ita-
lian al FCU va reveni în seara
ac easta în Craiova pentru a pune
la punct aspectele legate de pro-
gram ş i lot,  dar  mai ales cele pri-

vind restanţele financiare pe c are
Mititelu le are faţă de el şi de ju-
cători. Cei de la CSU au progra-
mat reunirea lotului pe 13 ianua-
rie, iar între 16 şi 26 ianuarie vor
efec tua primul cantonament în
Antalya, pentru c are au progra-

mat deja două mec iuri de pregă-
tire. Al doilea turneu de pregătire
în Turcia va fi efectuat între 3 şi
15 februarie şi va c onţine alte
patru jocuri de verif icare.

CSU va juca pe „Extensiv”,
Mititelu vrea să rămână
pe „Ion Oblemenco”

Finalul anului a găsit ambele
echipe din Bănie antrenându-se şi
jucând meciurile de acasă pe „Ion
Oblemenco”, însă din retur acesta
ar putea fi inaccesibil. Primarul Lia
Olguţa Vasilescu a anunţat ca ter-
men de începere al lucrărilor de
demolare a arenei perioada februa-
rie-martie. CS Universitatea a anun-
ţat deja că va rămâne în Craiova,
relocându-se pe stadionul Extensiv
din Parcul Romanescu. Mititelu nu
pare nici el dispus să plece din Bă-
nie, anunţând printr-un comunicat
că va juca şi în retur pe „Ion Oble-
menco”, întârziind astfel demara-
rea lucrărilor de demolare. „Drep-
tul de a folosi în exclusivitate baza
a fos t consfinţit de Tribunalului
Dolj. Faptul că există intenţia, la
nivelul municipiului, pentru a se
construi o nouă arenă la Craiova,
nu afectează dreptul FC U Craiova
de a folosi spaţiile competiţionale şi
de antrenament din cadrul comple-

xului. Prin urmare, orice discuţii
legate de demolarea stadionului nu
pot fi luate în c onsiderare decât
dupa terminarea competiţiei Ligii a
II-a, respectiv iunie 2014” precizea-
ză Mititelu.

Lună decisivă
pentru clubul lui Mititelu

Până la reunirea lotului, Mititelu
este concentrat să rezolve aspec-
tele organizatoric e ale c lubului.
Astfel, pe 8 ianuarie, finanţatorul
ar putea pierde dreptul de admi-
nistrare a societăţii FCU Craiova
SA, aflată în insolvenţă, acest drept
urmând a reveni adminstratorului
judiciar. De asemenea, pentru ca
FC Universitatea să rămână în
competiţie, lui Mititelu trebuie să i
se accepte planul de reorganizare
a clubului şi să aibă câştig de cau-
ză în procesul cu FRF în dosarul
excluderii. Planul de reorganizare
va trebui votat de creditori, altfel
s-ar declanşa falimentul, în timp
ce dosarul dezafilierii se află în sta-
diul pronunţării la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, iar în cazul unei
decizii negative, echipa lui Mititelu
ar fi din nou exc lusă din fotbal.
Toate aceste decizii în cazul clu-
bului lui Mititelu ar trebui luate în
luna ianuarie.

CSU se reuneşte pe 13 ianuarie, FCU, pe 20 ianuarie

Handbalistele joacă miercuri
cu CSM Bucureşti

Miercuri va fi o zi încărcată la Sala Polivalentă, fiindcă partida de
handbal dintre SCM Craiova şi CSM Bucureşti a fost reprogramată, de-
oarece echipa oaspete a refuzat să joace sâmbătă, aşa cum se propusese.
Astfel, mâine, de la ora 16, echipa lui Carmen Amariei o va întâlni pe cea
a lui Vasile Mărgulescu, într-un meci direct între contracandidatele pen-
tru ultimul loc de play-off. CSM are 6 puncte avans, iar un succes în
Bănie ar putea micşora dramatic şansele Craiovei de a prinde play-off-ul.
Carmen Amariei s-a arătat mulţumită de prestaţia echipei din meciul de la
Baia Mare, pierdut la două goluri diferenţă de fetele sale: „A fost un meci
bun realizat de fete, este îmbucurător că arătăm o creştere evidentă în
ceea ce priveşte omogenitatea şi relaţiile de joc. Sper ca în partidele care
urmează să arătăm adevăratul potenţial al echipei”. Amariei s-a arătat
deranjată de devansarea meciului cu CSM Bucureşti, mai ales că timpul
de recuperare fizică după deplasarea de la Baia Mare este destul de scurt.
Preţul biletelelor de intrare la cuplajul de miercuri, din Sala Polivalentă,
este de 7 lei.

„Legiunea” nu se sperie de
campioana Balkan League

SCM Universitatea întâlneşte
mâine seară, de la ora 19,
în Sala Polivalentă, echipa
israeliană Galil Gilboa

League, Galil Gilboa. Craiovenii
recunosc statutul de favorită a
ec hipei din Israel,  dar spun că
într-o zi bună pot câş tiga orice
meci. „Întâlnim o echipă foarte
bună, cu un amestec interesant de
jucători israelieni şi americani, dar
c eea c e c ontează este forma
noas tră şi capacitatea de a da to-
tul pe teren. Trebuie să continuăm
pres taţiile bune din ultima vreme,
care ne-au adus ş i rezultate favo-
rabile. Într-o zi bună, nu ne bate
nimeni, mai ales dacă avem pu-
blic ul alături de noi” spune jucă-
torul care a avut cea mai mare

ascensiune în ultima lună, Mirko
Kovac. Team-managerul Marius
Toma a confirmat că pivotul Ja-
mes  Tyler va debuta contra lui
Galil Gilboa şi spune c ă pentru
perioada de transferuri,  prelungi-
tă până la finalul lunii februarie,
îşi propune să mai aducă un jucă-
tor român de valoare, după ce Vio-
rel Mocanu s -a accidentat. „Ori-
ce meci acasă este foarte impor-
tant, mai ales că întâlnim cel mai
puternic adversar din BIBL, care
nu întâmplător a câştigat ultimele
două ediţii ale competiţiei. Gilboa
are jucători foarte bine cotaţi, dar
nu ne speriem. Echipa a dus un
vârf de formă în această perioadă,
relaţiile de joc s-au consolidat, iar
venirea lui Tyler James ne conferă
siguranţă. Un atu important este că
jucăm acasă, s-a văzut şi în me-
ciul cu Asesoft că având 4.000 de
oameni în spate echipa joacă la ni-
vel maxim. Având în vedere perioa-
da de transfer extinsă, până pe 28
februarie se pot efectua modificări.
I-am prelungit contractul lui An-
drei Căpuşan, dar ne dorim foarte
mult să aducem încă un jucător
român de valoare, ne dorim o ro-
taţie bună în rândul românilor pen-
tru că la străini vom rămâne în
formula actuală” a afirmat Marius
Toma.


