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- Se spune într-o poezie, Popescule, că
“minciuna stă cu regele la masă”. Acum,
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O fetiţă în vârstă de doi ani, din comuna Scăeşti,

a fost transportată de  urgenţă cu e licopterul
SMURD la Spitalul Judeţean din Craiova, cu dia-
gnosticul intoxicaţie etanolică după ce a băut dintr-
un pahar cu vişinată. Copila a fost găsită inconştien-
tă într-un şanţ chiar de mama ei, după ce fusese lă-
sată, pentru câteva momente, în grija fratelui mai
mare, în vârstă de doar cinci ani.

De astăzi,
craiovenii
îşi pot plăti
taxele pe 2014

Jandarmii
asigură ordinea
la meciurile din
Sala Polivalentă

Astăzi, cu începere de la orele
16.00 şi 19.00, se desfăşoară, în
incinta Sălii Polivalente din muni-
cipiul Craiova, meciurile de hand-
bal feminin SCM U Craiova –
CSM Bucureşti şi de baschet SCM
U Craiova – GALIL GILBAO -
ISRAEL, cel din urmă din cadrul
Ligii Balcanice. Pentru asigurarea
măsurilor de ordine şi prevenirea
oricăror evenimente ce ar putea
perturba buna desfăşurare a acti-
vităţilor,  Gruparea de Jandarmi
Mobilă Craiova asigură măsurile
de ordine pe timpul desfăşurării
acestor evenimente sportive.

Instituţiile cultural-
artistice craiovene
îşi reiau activitatea
cu spectacole,
concerte şi ateliere
de creaţie

„Din vorbă-n vorbă”,
cu Andrei Pleşu

Ultima carte a scriitorului An-
drei Pleşu, unul dintre intelectualii
cu relief pe care îi avem, reuneşte
doar o parte, cum ne asigură auto-
rul, din interviurile acordate de-a
lungul celor 24 de ani, care ne des-
part de decembrie 1989, adunate
sub titlul „Din vorbă-n vorbă”
(Ed.  Humanitas, 2013).  Apariţia
editorială, anunţată deja pe site-ul
Hot News şi nu numai, ispiteşte
suplimentar tocmai prin faptul că
este una de interviuri, gen publicis-
tic realmente dinamic, când inter-
vievatul şi intervievatorul îşi joacă
bine rolurile sau, citându-l pe „in-
tervievat”, fiecare din eroii interviu-
lui este de o sinceritate absolută.
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PSD ºi Partidul Conservator
(PC) vor merge împreunã la
alegerile europarlamentare,
partidul fondat de Dan Voiculescu
urmând sã aibã un loc eligibil pe
lista comunã, au declarat pentru
HotNews.ro surse social-democra-
te. Aceleaºi surse susþin cã
negocierile în interiorul PSD
privind candidaþii la europarlamen-
tare vor fi fãcute cu baronii local,
organizaþiile din teritoriu fiind cele
care vor face propunerile pe
locurile eligibile. Pe aceleaºi liste
va primi un loc eligibil ºi UNPR,
partidul condus de prim-vicepre-
mierul Gabriel Oprea. Anunþul
oficial privind colaborarea dintre
PSD ºi PC va fi fãcut duminicã,
dupã o ºedinþã a conducerii social-

Preºedintele Traian Bãsescu i-a ce-
rut, ieri, „imperativ”, lui Victor-Viorel
Ponta „sã înceteze de îndatã orice atac
la adresa justiþiei ºi sã reintre în atribu-
þiile constituþionale ale funcþiei de prim-
ministru”. Potrivit unui comunicat de pre-
sã al Departamentului de comunicare
publicã al Administraþiei Prezidenþiale,
„preºedintele Traian Bãsescu a luat notã
cu profundã îngrijorare de atacurile prim-
ministrului Guvernului României, domnul
Victor-Viorel Ponta, la adresa justiþiei fã-
cute în ultima perioadã, inclusiv în data
de 6 ianuarie” ºi „considerã cã aceste
declaraþii aduc prejudicii grave Româ-
niei în calitate de stat membru al Uniunii
Europene ºi NATO”. Premierul Victor
Ponta a afirmat luni searã, la postul Ro-
mania TV, cã Adrian Nãstase este un condamnat
politic ºi o victimã a regimului Bãsescu, în condiþiile
în care preºedintele a instituit din 2005, prin Monica
Macovei ºi Daniel Morar, principalii sãi colabora-
tori, un sistem, inclusiv prin dosare penale, împotri-
va adversarilor politici. În acelaºi timp, Ponta a com-
parat situaþia lui Adrian Nãstase – condamnat luni

Posturile de conducere
din Armatã scoase la
concurs vor fi publicate
pe Internet

Funcþiile de comandã scoase la con-
curs de Armata Românã urmau sã fie
publicate ieri sau astãzi, a anunþat ieri
ministrul Apãrãrii Naþionale, Mircea
Duºa. „Urmeazã ca posturile de coman-
dã, de conducere, de la nivelul minis-
terului, fie cã este vorba de directori,
de locþiitori, de directori adjuncþi, postu-
rile de comandã de la nivelul brigãzilor,
unitãþile de bazã ale Armatei Române
se vor ocupa, aºa cum se cunoaºte în
viaþa civilã, prin concurs ºi specific
militar prin Comisia de selecþie. Astãzi
sau cel târziu mâine voi afiºa pe mijloa-
cele noastre de informare publicã, pe
site-uri, în buletinul informativ al Ar-
matei, toate posturile pe care le scoa-
tem la concurs. Rugãmintea este ca
persoanele care îndeplinesc condiþiile
prevãzute de lege sã participe la aceastã
formã de selecþie pentru ocuparea func-
þiilor de comandã în Armata Românã”,
a spus Duºa ieri.

Guvernul vrea sã
înfiinþeze un Fond de
dezvoltare a drumurilor

Guvernul vrea sã aprobe un proiect
de lege prin care va fi înfiinþat un Fond
de dezvoltare a drumurilor, ca anexã la
bugetul Companiei Naþionale de Au-
tostrãzi ºi Drumuri. Proiectul s-a aflat
pe ordinea de zi a ºedintei Cabinetului
Ponta de ieri, iniþiator fiind Departamen-
tul pentru Investiþii Strãine ºi Infras-
tructurã (DPIIS) condus de Dan ªova.
Potrivit documentului aflat în dezbate-
re publicã pe site-ul Departamentului,
Fondul va fi alimentat din amenzile în-
casate pentru neutilizarea rovinietei ºi
dintr-o cotã de 5% din încasãrile afe-
rente tarifului de utilizare a drumurilor
publice. Adicã, toate veniturile strânse
din amenzi ºi 5% din tot ce se strânge
din vanzarea de roviniete vor ajunge
în „fondul de dezvoltare a drumurilor”.
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de instanþa supremã la 4 ani de închisoare cu execu-
tare în dosarul „Zambaccian” - cu cea a fostului
prim-ministru ucrainean Iulia Timoºenko. „Eu cred
cã Adrian Nãstase a fost nu doar cel mai bun prim-
ministru de dupã 1989, dar ºi cel mai puternic adver-
sar al lui Traian Bãsescu ºi cred cã, din punct de
vedere politic, cazul Adrian Nãstase este perfect

comparabil cu cazul Iulia Timoºenko”,
a spus Ponta. El a apreciat cã este „o
chestie ciudatã” atunci când aceiaºi
judecãtori de la Curtea Supremã achi-
tã în unanimitate ºi, ulterior, condam-
nã tot în unanimitate. „Adrian Nãsta-
se, care ne-a bãgat în Uniunea Euro-
peanã ºi în NATO, se duce în închisoa-
re, Traian Bãsescu, care de 10 ani ne
furã ºi ne scoate din Europa, e încã la
Cotroceni. Evident cã e injust”, a adãu-
gat Ponta. În replicã la spusele ºefului
statului, premierul Victor Ponta a afir-
mat ieri, la începutul ºedinþei de Guvern,
cã el nu se luptã cu justiþia, ci cu Traian
Bãsescu ºi cu „cozile lui de topor”.
„Sunt convins cã sunteþi alãturi de mine
în bãtãlia cu regimul Bãsescu. Am vã-

zut cã nu a înþeles domnul preºedinte, cã m-aº bate
cu justiþia. Eu nu mã bat cu justiþia, mã bat cu el ºi cu
cozile lui de topor. Vã rog pe toþi sã aveþi curaj ºi sã
ºtim cã pentru ceea ce ne-au votat oamenii se întâm-
plã în fiecare zi, se va întâmpla pânã în luna decem-
brie”, le-a spus primul ministru membrilor Cabinetu-
lui ieri, la începutul ºedinþei de Guvern.

Premierul Victor Ponta i-a cerut ministrului de-
legat pentru Energie, Constantin Niþã, sã pregã-
teascã, împreunã cu Ministerul Justiþiei, un pro-
iect de act normativ prin care Guvernul sã aprobe
memorandumul cu Rompetrol, spunând cã vrea
sã salveze compania ºi imaginea þãrii faþã de in-
vestitori. „Domnul Niþã, în baza deciziei Curþii Con-
stituþionale - care ºi-a schimbat opinia, dar asta
e, de aia e Curte Constituþionalã - vã rog ca, îm-
preunã cu Ministerul Justiþiei, sã veniþi cu memo-
randumul privind Rompetrol. Eu vreau sã salvãm
locurile de muncã de la Rompetrol, sã salvãm unul
din principalii contributori la bugetul public ºi

vreau sã salvãm imaginea României, cã ne res-
pectãm investitorii, nu îi gonim din motive pur
politice ºi populiste. Deci, veniþi, adoptãm în Gu-
vern, cum a zis Curtea Constituþionalã, ºi mergem
mai departe în acest sens”, i-a spus Ponta minis-
trului, în ºedinþa de Guvern, în faþa presei. În luna
noiembrie, legea de aprobare a memorandumului
de înþelegere între statul român ºi Rompetrol vo-
tatã de Parlament, în legãturã cu care preºedinte-
le Traian Bãsescu a formulat o sesizare la Curtea
Constituþionalã (CC), a fost declaratã neconsti-
tuþionalã. Bãsescu a arãtat însã cã Preºedinþia nu
a atacat pe fond memorandumul ºi, ca atare, el a

rãmas în vigoare, precizând cã premierul Victor
Ponta va trebui sã ºi-l asume prin hotãrâre de
guvern, „dacã simte nevoia”. Potrivit memoran-
dumului, statul va încasa 200 milioane dolari prin
rãscumpãrarea de cãtre compania de stat Kaz-
MunaiGaz (n.r. – acþionarul majoritar al Rompe-
trol) din Kazahstan a unui pachet de 26,69% din
acþiunile Rompetrol Rafinare. Pãrþile convin, de
asemenea, sã constituie un fond de investiþii ka-
zak-român, sub forma unei societãþi cu structura
acþionariatului 80% The Rompetrol Group ºi 20%
statul român, care va investi în proiecte din do-
meniul energetic.

Ponta anunþã cã memorandumul cu Rompetrol va fi aprobat de Guvern

Compania Naþionalã de Auto-
strãzi ºi Drumuri Naþionale din
România (CNADNR) impune
restricþii de trafic pe DN1 (E60)
sectorul Bucureºti - Ploieºti -
Braºov, în perioada 1 ianuarie - 31
decembrie 2014, pentru vehiculele
rutiere cu masa totalã maximã
autorizatã mai mare sau egalã cu 7,5
tone, altele decât cele destinate
exclusiv transportului de persoane,
se aratã într-un comunicat al
CNADNR remis ieri Agerpres.
Astfel, circulaþia este interzisã pe
drumul naþional DN1 (E60) pe

PC va avea un loc pe listele
PSD la europarlamentare

democraþilor. PSD
ºi PNL vor merge
separat la
alegerile europar-
lamentare din
2014, aºa cum au
anunþat deja
liderii USL.
Social-democraþii
îºi fac calculele
pe un procent de
38-40% ºi
suplimentarea
mandatelor de la
11 (câte au în

prezent) la 15. Practic, social-
democraþii îºi permit sã cedeze
douã posturi pentru cele douã
partide partenere, având în vedere
cã ar rãmâne cu 13 locuri, mai multe
decât au în prezent. De partea
cealaltã, liberalii - care, neoficial,
sperau sã participe cu alianþa USL
la alegerile europarlamentare - ºi-au
propus ca þintã 25% din voturi ºi
suplimentarea locurilor pe care le
au în prezent cu 2-3 mandate (de la
5 mandate la 8). În acest moment,
conservatorii fac parte, formal,
dintr-o alianþã cu liberalii (Alianþa
de Centru - Dreapta), denunþatã în
realitate de cele douã partide. ACD
nu a fost desfiinþatã încã pe motiv
cã dizolvarea ei ar duce la dispari-
þia USL.

Restricþii de trafic pe drumul Bucureºti-Ploieºti
în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2014

traseul DN1, km 17+900 (limitã oraº
Otopeni) — Ploieºti (intersecþie DN
1 cu DN 1A) în zilele de luni pânã
joi, între orele 6,00 — 22,00, iar de
vineri pânã duminicã între orele
00,00 — 24,00. Pe drumul naþional
DN1 (E60) pe traseul Ploieºti
(intersecþie DN 1 cu DN 1B) —
Braºov (intersecþie DN 1 cu DN
1A) circulaþia va fi opritã în zilele de
luni pânã joi, între orele 6,00 —
22,00, iar de vineri pânã duminicã
între orele 00,00 — 24,00. Principa-
lele rute ocolitoare, recomandate
pentru vehiculele care au masa

totalã maximã autorizatã
mai mare sau egalã cu
7,5 tone, altele decât
cele destinate exclusiv
transportului de
persoane, sunt DN1A:
Bucureºti — Ploieºti —
Braºov; A3: Bucureºti
— Ploieºti; DN1A:
Ploieºti — Braºov; DN7:
Bucureºti — intersecþie
(DN7 — DN71); DN71:
intersecþie (DN7 —
DN71) — Târgoviºte;
DN72A: Târgoviºte —
Stoeneºti — intersecþie
(DN72A — DN73);
DN73: intersecþie
(DN72A — DN73) —
Râºnov — Braºov.
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Ultima carte a scriitorului An-
drei Pleşu,  unul dintre intelec tua-
lii cu relief pe c are îi avem, reu-
neşte doar o parte, c um ne as igu-
ră autorul, din interviurile acor-
date de-a lungul celor 24 de ani,
c are ne despart de decembrie
1989, adunate sub titlul „Din vor-
bă-n vorbă” (Ed.  Humanitas ,
2013). Apariţia editorială, anunţată
deja pe site-ul Hot New s şi nu
numai, ispiteşte suplimentar toc-
mai prin faptul c ă este una de in-
terviuri, gen publicistic realmen-
te dinamic, c ând intervievatul şi
intervievatorul îşi joac ă bine ro-
lurile sau,  citându-l pe „intervie-
vat”, fiecare din eroii interviului
es te de o sinc eritate absolută.
Numai că stupoare: desumflarea
oric ărei posibile curiozităţi survi-
ne dintr-un început („Imperativul
spontaneităţii morale”), când An-
drei Pleşu opinează că orice in-
terviu se întemeiază pe câteva pre-
supoziţii, între care şi „coinciden-
ţa de interese dintre cel care în-
treabă şi cel întrebat”. Şi chiar
dacă mai adaugă că „nici o între-

MIRCEA CANŢĂR

„Din vorbă-n vorbă”, cu Andrei Pleşu
bare să nu f ie conv enţională şi
nici un răspuns conjunctural”,
dezideratul nu se respec tă în nici
unul dintre interviurile public ate,
rareori dialogurile prezentate lă-
sând impresia că sunt, cel puţin,
între egali, rareori putând fi de-
criptată vreo întrebare mai inco-
modă, rareori apărând neconcor-
danţe între părţi,  înc ât aştepţi
năuc de la vreun intervievator,
totuşi, „o capcană”, şi aştepţi de-
geaba. Bunul simţ, buna creştere,
c umsecădenia,  discernământul
prudent sunt la cotele lor maxi-
me, încât confesiunile intervieva-
tului lasă impres ia că Andrei Ple-
şu a scris o carte de... Andrei Ple-
şu. Sigur că rămâi cu ceva după
lectura cărţii, care inserează pil-
de, judecăţi parţial c orecte, amin-
tiri camuflate şi,  evident, etiche-
tări politice de pe aliniamentul de
acum cunosc ut al autorului. De
altfel, ca o părere, tocmai unele
convingeri, aproape voluptoase, îl
plasează pe Andrei Pleşu într-o
zonă adumbrită de s ine însuş i.
Putea, fiindcă disponibilităţile in-

telectuale îl recomandau, repre-
zenta emblema elitei româneş ti
post-decembriste, deşi nu s-ar
putea plânge că n-a avut parte de
recunoaştere deplină (ministeriabil
în două rânduri, membru CNSAS,
consilier prezidenţial ş.a.m.d. ).
Chiar dacă tuşeşte când aude de
„stânga”, la care are idiosincrasie,
uneori discretă, altele sunt detaliile
care îi minează orice abordare. Şi
acum un plus de concreteţe, su-
gestivă pentru dublul standard etic,
îndelung exersat de Andrei Pleşu.
Se confesează domnia sa Mirelei
Corlăţean („Securitatea în viaţă şi
în texte”) cu păţania trasă în 1982,
legată de episodul cu Meditaţia
Transcedentală, când a rămas fără
carnetul de membru de partid, fi-
ind şi dat afară de la Institutul de
Istoria Artei din Bucureşti, unde era
lector universitar. Că i s-a reco-
mandat să i se adreseze prin două
memorii sec retarului general al
PCR,  Nicolae Ceauşescu, şi să-şi
pună cenuşă în c ap, conform
uzanţelor,  recunoaşte, la întrebă-
rile intervievatorului, aşa cum

menţionează că a primit, anul ur-
mător, paşaportul, pentru a onora
o bursă Humbold, la Heidelbert, în
ex-RFG. Şi acum vine mica sur-
priză. La întoarcerea din Germa-
nia Federală a mers în audienţă la
Ion Traian Ştefănescu, care era pe
atunci preşedintele Consiliului Cul-
turii şi Educaţiei Socialiste. Nu ne
mai lungim cu vorba. Cităm doar:
„Şi Ioan Traian Ştefănescu a zis
că da, s-a făcut o greşeală în 1982
şi a intervenit ca să pot fi reanga-
jat la Institutul deIistoria Artei”.
După revoluţie, într-una din zile,
povesteşte Andrei Pleşu, (n. r. –
lucrurile au stat puţin altfel, dar
aspectul este irelevant), „vine în
audienţă şi Ioan Traian Ştefănes-
cu, cel care mă ajutase să recapăt
postul la Institutul de Istoria Ar-
tei”. Care zice: „Domnule Pleşu,
chiar dacă am fost ce-am fost, eu
am meseria mea. Sunt jurist. În
noile condiţii pot să sper să mai
am un serviciu conform pregătirii
mele?”. Ce-i răspunde Andrei Ple-
şu este de-a dreptul cinic: „Ce pot
să vă asigur este însă că n-o să

mai puteţi fi şef politic nicioda-
tă”. Ion Traian Ştefănescu, ulti-
mul lider comunist de la Dolj, era
din 1974 doctor în drept şi fusese
lector la disciplina Dreptul Muncii
(Facultatea de Drept din Bucu-
reşti) , în care s-a şi specializat,
redactând cea mai complexă lucra-
re în materie. Când Andrei Pleşu
implora secretarul general al PCR
să fie reprimit în partidul comu-
niştilor, fiindcă greşise, cum măr-
turisea, a găsit înţelegere riscantă
la un intelectual de real calibru, fi-
ind reîncadrat. Când l-a avut în faţă
pe acelaşi om, care îl ajutase, i-a
dat doar sfaturi, satisfăcut de fap-
tul că „Ion Traian Ştefănescu, spre
onoarea lui”, s-a retras din politi-
că.  Evident, Andrei Pleşu nu-şi
pune multe întrebări, unele cuve-
nite, deşi publică „Chestionarul
lui Proust”, unde inserează „ce
preţuieşte mai mult la prietenii
săi”. Nedumerirea noastră este ce
trebuie preţuit la Andrei Pleşu, de-
loc străin de... ofensiva şmeche-
riei şi ingratitudinii, pe care le im-
pută tuturor.

László Andor:
CE aşteaptă
acordurile
de parteneriat
la începutul
lui ianuarie

Comisia Europeană aşteap-
tă acordurile de parteneriat şi
programele operaţionale  de la
statele membre  la începutul
lui ianuarie , a declarat, ieri,
comisarul pentru ocuparea for-
ţe i de  muncă, László Andor.
“Toate statele membre lucrea-
ză în pre ze nt din gre u,  în
strânsă colaborare cu CE, pen-
tru a-şi pregăti acordurile de
parteneriat şi programele ope-
raţionale în care  să detalie ze
obiectivele te matice şi priori-
tăţile  inve stiţ ionale pe ntru
care inte nţionează să cheltu-
iască alocările ce le  revin din
fondurile s tructurale în pe -
rioada 2014-2020.  Aşte ptăm ca
acordurile  de  parteneriat  ş i
programele operaţionale să fie
trimite la începutul lui ianua-
rie”, a precizat comisarul e u-
ropean pe ntru ocuparea forţei
de muncă, afaceri sociale şi in-
cluziune, într-o conferinţă de
presă. Minis te rul Fondurilor
Europene  va transmite,  la Bru-
xe lles , Acordul de Parte neriat
2014-2020, la sfârş itul lunii ia-
nuarie  2014, potrivit calenda-
rului aprobat în şedinţa de Gu-
ve rn din 11 de cembrie  2013.

Sumele recuperate în anul 2013 de către
cele 42 de  agenţii teritoriale reprezinta doar
39,7% din total,  mai precizează documentul.
Directorul Agenţiei Naţionale de Prestaţii şi
Inspec ţie Soc ială (ANPIS), Adrian Toader,  a
explicat ieri că as tfel de „scăpări” au fost
posibile din cauza faptului că până în 2012
nu erau protocoale între instituţii ş i nu erau
posibile încrucişările de date. Abia din 2012
ANPIS a încheiat protocoale de colaborare
cu ANAF, Casa de Pensii,  ANOFM, Evidenţa
Populaţiei ceea ce a permis  efectuarea unor
verificări încruc işate, prin suprapunerea ba-

Plăţi „eronate” de 6,8 milioane euro la Ministerul
Muncii, descoperite de Curtea de Conturi

Ministerul Muncii  a plătit în mod eronat aju-
toare sociale, indemnizaţii de creştere a copilu-
lui şi alte stimulente în sumă de 6,8 milioane
euro , se arată într-un raport al  Curţii  de Con-
turi, publicat în ultimele zi le ale anului trecut.
Spre exemplu, echivalentul unui milion de do-

lari - 3,355 milioane lei- a fost achitat ca aju-
toare sociale unor persoane care aveau depozite
bancare mai mari de 3.000 de lei, se mai arată
în document. Controlul a vizat activitatea Mi-
nisterului Muncii  în 2012, dar a cuprins şi o
mică parte din 2013.

zelor de date. În linii mari, Curtea de Conturi
a desc operit plata necuvenită, cu titlu de aju-
toare sociale (Venit Minim Garantat - VMG)
şi alocaţii pentru susţinerea familiei, în sumă
de 4,58 milioane de lei, urmare a nedeclarării
de către benefic iari a tuturor veniturilor nete
realizate; plăţi necuvenite în sumă de 4,09
milioane lei reprezentând indemnizaţii pentru
creşterea copilului,  ca urmare a nesuspendă-
rii acordării drepturilor pentru persoanele care
au obţinut în acelaş i timp ş i venituri din sala-
rii, activităţi independente ş i agricole; plăţi
necuvenite în sumă de 1,233 milioane lei re-

prezentând indemnizaţii pentru c reş terea
copilului,  ca urmare a faptului că beneficia-
rii nu fac dovada realizării de venituri din
salarii ş i/sau venituri din activităţi indepen-
dente sau activităti agricole supuse impozi-
tului pe venit, timp de 12 luni anterior  datei
naşterii c opilului; plăţi necuvenite sub for-
mă de stimulent lunar/de inserţie în sumă de
395.000 lei, întrucât unii dintre beneficiari
nu au realizat venituri impozabile pe perioa-
da acordării acestui beneficiu de asistenţă so-
cială,  condiţie obligatorie pentru acordarea
drepturilor; plăţi nec uvenite în sumă de
366.000 lei provenind din neconc ordanţe în-
tre cuantumul indemnizaţiei pentru c reşte-
rea copilului şi veniturile înscrise în actele
doveditoare c are ates tă obţinerea veniturilor
(adeverinţe).

Alte nereguli descoperite de Curtea de
Conturi vizează unele plăţi necuvenite în
sumă de 12,60 milioane lei acordate bene-
ficiarilor de ajutor social (VMG) ş i de alo-
caţie pentru sus ţinerea familiei care nu în-

deplineau c ondiţiile legale, deoarece deţineau
bunuri ce c onduc  la excluderea ac ordării
ajutorului soc ial şi pentru care primăriile nu
au as igurat verif icarea declaraţiilor  solic itan-
ţilor c u evidenţele proprii. Alţi 104.000 lei
au fost plătiţi sub formă de alocaţii de stat
pentru copii ai căror reprezentanţi legali au
desfăşurat activitatea în alte state ale UE/
sau din afara UE, iar  suma de 83.000 lei a
fost ac hitată,  tot necuvenit, sub formă de
aloc aţii de stat pentru copii c ătre reprezen-
tanţii legali după ce a intervenit decesul mi-
norului/reprezentantului.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Descoperirea fãcutã de o fe-
meie din comuna doljeanã Unirea,
pe 29 iulie 2013, a ºocat întreaga
comunitate. Femeia ºi-a gãsit ve-
cina, pe Maria Cruþan, în vârstã
de 87 de ani, moartã, în propria
locuinþã. Cadavrul victimei era de
nerecunoscut dupã ce primise nu-
meroase lovituri de cuþit la nive-
lul toracelui ºi braþelor ºi mai multe
lovituri de topor în cap. La faþa
locului a ajuns o echipã de cerce-
tare formatã din procurori ai Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj ºi poliþiºti din cadrul Servi-
ciului de Investigaþii Criminale de
la IPJ Dolj, oamenii legii stabilind,
în urma cercetãrilor ºi a autopsiei
efectuate ulterior, cã, cel mai pro-
babil, decesul survenise cu douã
zile mai devreme. În urma inves-
tigaþiilor, anchetatorii au aflat cã
bãtrâna locuia cu un nepot, Sorin

Un tânãr de 15 ani, din comuna doljeanã
Unirea, a fost condamnat la 8 ani de detenþie
pentru omor calificat, dupã ce, în vara anului
trecut, ºi-a ucis bunica cu mai multe lovituri de
cuþit ºi de topor. Tânãrul a recunoscut comite-
rea faptei în faþa judecãtorilor, a cerut sã be-
neficieze de prevederile legale vizând reduce-

rea cu o treime a limitelor de pedeapsã, iar sen-
tinþa, pronunþatã ieri de Tribunalul Dolj, nu este
definitivã, putând fi atacatã cu apel atât de in-
culpat cât ºi de procurori. Culmea este cã, la
momentul comiterii faptei, minorul era deja
recidivist, fiind condamnat la un an de închi-
soare cu suspendare pentru furt calificat.

Andrei Cruþan, în vârstã de 15
ani, care dispãruse de câteva zile
de acasã. Poliþiºtii au reuºit sã-l
gãseascã, l-au dus la Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj unde
a fost audiat de procurorul de
caz, apoi a fost prezentat jude-
cãtorilor Tribunalului Dolj. In-
stanþa a admis propunerea procu-
rorilor ºi a dispus, pe 30 iulie
2013, arestarea preventivã a mi-
norului, mãsura fiind prelungitã de
mai multe ori.

În urma expertizei neuro-psi-
hiatrice s-a dovedit cã tânãrul a
avut discernãmânt în momentul
comiterii faptei, astfel cã, pe 7 oc-
tombrie 2013 a fost înregistrat la
Tribunalul Dolj dosarul în care
Sorin Andrei Cruþan a fost trimis
în judecatã, în stare de arest pre-
ventiv, pentru comiterea infracþi-
unii de omor calificat. Ieri, jude-

cãtorii au pronunþat sentinþa în
cauzã. Minorul a cerut sã benefi-
cieze de prevederile art. 320 ind.
1 din Codul de procedurã penalã
vizând reducerea cu o treime a li-
mitelor de pedeapsã în cazul re-
cunoaºterii faptei ºi a fost con-
damnat la 8 ani de închisoare cu
executare. În plus, instanþa a de-
cis sã revoce suspendarea condi-
þionatã a unei pedepse de 1 an în-
chisoare primitã pe 11 iulie 2013
de la Juudecãtoria Calafat pentru
furt calificat, însã a contopit
aceastã pedeapsã cu cea din pre-
zenta cauzã, Cruþan urmând sã
execute 8 ani de închisoare. Ju-
decãtorii i-au menþinut ºi aresta-
rea preventivã, obligându-l la pla-
ta sumei de 2.300 lei cheltuieli ju-
diciare. „Condamnã inculpatul
CRUÞAN ANDREI SORIN, la 8
ani închisoare. Dispune anularea

suspendarii condiþionate a pedep-
sei rezultante de 1 an închisoare
aplicata prin sentinþa penala nr.
185/11.07.2013 a Judecatoriei
Calafat, definitivã prin nerecu-
rare, urmând ca inculpatul CRU-
ÞAN ANDREI SORIN sã execute
pedeapsa cea mai grea, aceea de
8 ani închisoare. Deduce din pe-

deapsã, perioada reþinerii ºi ares-
tului preventiv de la 30.07.2013
la zi, iar în baza art. 350 C.p.p.,
menþine în continuare starea de
arest a inculpatului. Obligã incul-
patul la plata sumei de 2300 lei
cheltuieli judiciare cãtre stat. Cu
apel”, se aratã în încheierea de
ºedinþã de ieri a Tribunalului Dolj.

Astãzi, cu începere de la orele 16.00
ºi 19.00, se desfãºoarã, în incinta Sãlii
Polivalente din municipiul Craiova,
meciurile de handbal feminin SCM U
Craiova – CSM Bucureºti ºi de baschet
SCM U Craiova – GALIL GILBAO -
ISRAEL, cel din urmã din cadrul Ligii
Balcanice. Pentru asigurarea mãsurilor
de ordine ºi prevenirea oricãror eveni-
mente ce ar putea perturba buna desfã-
ºurare a activitãþilor, Gruparea de
Jandarmi Mobilã Craiova, cu un efectiv
de 80 de jandarmi, asigurã mãsurile de
ordine pe timpul desfãºurãrii acestor
evenimente sportive. Jandarmii, sprijiniþi
de efective din cadrul IPJ Dolj, Poliþiei
Locale Craiova ºi ISU Dolj, vor asigura
condiþiile de securitate pentru toþi
participanþii la aceastã manifestare

Jandarmii asigurã ordinea
la meciurile din Sala Polivalentã

sportivã ºi vor
acþiona pentru
prevenirea fenomenu-
lui infracþional ºi
contravenþional,
intervenind în cazul în
care ordinea publicã
va fi tulburatã.
Gruparea de Jandarmi
Mobilã Craiova invitã
spectatorii sã respecte
prevederile legale pe
timpul deplasãrii cãtre
locurile de desfãºurare
a competiþiilor sporti-
ve, în apropierea ºi în
interiorul acestora.
Gruparea de Jandarmi
Mobilã Craiova
reaminteºte cã, în
conformitate cu

prevederile Legii 60/1991 privind organi-
zarea ºi desfãºurarea adunãrilor publice,
este interzisã ºi constituie infracþiune
participarea la adunãrile publice a persoa-
nelor care au asupra lor arme de orice
fel, materiale explozive sau incendiare,
substanþe iritant-lacrimogene sau cu
efect paralizant, dispozitive pentru
ºocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi
folosite pentru acþiuni violente sau de
tulburare a desfãºurãrii normale a
acestora. În plus, jandarmii au þinut sã
aminteascã faptul cã Irinel Coandã zis
„Charlie”, de 35 de ani, din Craiova,
preºedintele Asociaþiei Suporterilor
Olteni ºi lider al facþiunii Sezione Ultra,
se aflã sub efectul sancþiunii complemen-
tare de interzicere a accesului la competi-
þiile sportive de acest gen.

Din aceastã lunã, programul de la ghiºeul
pentru eliberarea certificatelor de cazier ju-
diciar din Craiova s-a modificat. Astfel, cei
interesaþi de obþinerea acestui document se
pot adresa angajaþilor de luni pânã vineri în-
tre orele 08.30 ºi 13.00, în plus, în zilele de
luni ºi miercuri fiind program ºi dupã-amia-
za, de la 14.00 la 18.00. Documentele nece-
sare pentru eliberarea certificatului de ca-
zier judiciar persoanelor fizice sunt: buleti-
nul/cartea de identitate/paºaportul, care atestã
locul naºterii, domiciliul/ reºedinþa solicitan-
tului; cererea tip, completatã cu datele de
stare civilã ºi semnatã; timbre fiscale în va-
loare de 2 RON; dovada plãþii taxei de elibe-
rare a certificatului, în valoare de 10 RON;
procurã autentificatã în condiþiile art. 31 alin.

1 ºi 2 din Legea nr. 290/2004 republicatã,
privind cazierul judiciar (dacã este cazul).
Reprezentanþii Serviciului de Cazier preci-
zeazã faptul cã toate documentele trebuie pre-
zentate în original; iar  procura se vor reþine
în original dacã este emisã doar pentru obþi-
nerea certificatelor de cazier judiciar; în ca-
zul în care este emisã ºi pentru alte scopuri,
solicitantul trebuie sã se prezinte cu o copie
care se va ataºa la cerere. Conform precizã-
rilor Ministerului Finanþelor Publice – Direcþia
Generalã de Trezorerie ºi Contabilitate Pu-
blicã, taxa de eliberare a certificatului de
cazier judiciar se poate plãti în numerar – la
unitãþile teritoriale ale trezoreriei statului sau
prin mandat poºtal – la unitãþile Companiei
Naþionale “Poºta Românã” S.A.
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GEORGE POPESCU

Sub deviza „care pe care” s-a aºezat, încã
din debutul sãu, anul în care abia am intrat:
cu regimentele aliniate, de o parte ºi de alta
a unui teren pe care fiecare parte a þinut sã
ºi-l marcheze de o manierã cât se poate de
directã, asumatã, cu decretarea pe faþã a
duºmanului care trebuie linºat. Nici n-a mai
fost nevoie de vreo chichiþã diplomaticã ori
de vreun limbaj care, sub aparenþa unei com-
petiþii politice, sã mai invoce aparenþa unei
societãþi democratice ori a unui stat de drept.

Reveniþi, în tranºee, dupã cele douã sãp-
tãmâni de vacanþã, aura sacrã a sãrbãtorilor
de iarnã n-a lãsat nicio urmã de pietate în
conºtiinþele macerate de urã ale protagoniº-
tilor bietei noastre vieþi politice. Dimpotrivã,
cu rãnile oblojite ºi sufletele încã ºi mai otrã-
vite, „luptãtorii” au revenit în ring, anunþând,
pe cât de transparent pe atât de hotãrât, cã,
într-un total dispreþ faþã de problemele reale
ale Þãrii, vor elibera terenul pentru o ultimã
bãtãlie sub sloganul „care pe care”. Un rãz-
boi total, aºadar, în care nicio regulã, nici
mãcar dintre cele parºiv justificate ºi evo-
cate în numele „politicii corecte”, n-am iden-
tificat în zarva declaraþiilor principalilor con-
dotieri ai anului 2014.

Într-o parte, acelaºi preºedinte subjugat,

Ultima bãtãlie, sub deviza „care pe care”?Ultima bãtãlie, sub deviza „care pe care”?Ultima bãtãlie, sub deviza „care pe care”?Ultima bãtãlie, sub deviza „care pe care”?Ultima bãtãlie, sub deviza „care pe care”?
ca un barbugiu iremediabil, de jocul sãu
murdar ºi sordid, dispus sã mãreascã miza
la nivelul unei cacialmale dificil de surclasat:
el întruchipeazã acum, pentru cine mai avea
îndoieli, exact jucãtorul pe cale sã piardã to-
tul ºi care se decide sã se confrunte cu miza
„totul sau nimic”. A anunþat-o – unde în altã
parte decât în fieful unei sinecure „jurnalisti-
ce” în care sugereazã deja cã îºi va fixa unul
dintre cartierele generale ale bãtãliei: la „Eve-
nimentul Zilei”, cu jurnaliºti fidelizaþi prin ani,
care nici nu-ºi mai ascund partis-pris-urile,
zornãind, belicoºi, alãmurile denaturate ale
unei profesiuni demult abandonate.

De cealaltã parte, la nivelul unei „consfã-
tuiri” de lucru în care orice altã preocupare
pentru o bunã guvernare s-a stins sub for-
fota strigãtelor de luptã anti-Bãsescu, aces-
ta a fost desemnat, cu o lipsã de tact trã-
dând nervozitatea tinerilor „arcaºi”, drept …
„dictator paranoic”. O fi ceva adevãr în
aceastã desemnare, însã una este s-o laºi în
seama unor reacþii orale, de moment, alta
este s-o înscrii într-o linie de …program.
Fireºte, o justificare ar fi aceea cã, în faza
în care s-a ajuns, unui adversar care îºi bate
joc de toate regulile unei confruntãri politice
normale nu-i mai poþi rezerva nici arãtarea

obrazului, iar de principii, ale democraþiei ºi
ale luptei politice în forma sa acceptatã într-o
istorie normalã nici nu mai poate fi vorba.

În acest context, condamnarea lui Adrian
Nãstase ºi a soþiei sale, într-o cauzã târºitã
de instanþe pe un interval care include ºi se
suprapune peste durata regimului Bãsescu,
nu are cum sã fie sustrasã determinismului
acestui ….rãzboi de gherilã. Mãrturisesc cã
n-am fost niciodatã un fan al lui Adrian Nãs-
tase: pe vremea guvernãrii sale, i-am criticat
aroganþa ºi un anumit dispreþ faþã de strigã-
tele care veneau din Cetate. Probabil cã ar fi
trebuit sã plãteascã, cu siguranþã nu de mani-
era în care a fost obligat s-o facã, ci, aºa
cum s-a mai întâmplat în democraþiile pe care
cu toþii le invocã, prin ieºirea din scenã ºi
prin asumarea, directã ºi personalã, a eºecu-
lui. Politic. S-a vorbit, într-o ambianþã de tal-
cioc, pe tot timpul zilei de luni, de proces
politic, sau de proces perfect motivat juri-
dic: ºi s-a fãcut cu o patimã care, ea singu-
rã, trãda sustragerea actului respectiv din
locul firesc în care ar fi trebuit sã rãmânã.

Cât despre coincidenþe, care, la noi, ca-
pãtã dimensiuni de arhive ale istoriei viitoa-
re, ce s-ar mai putea adãuga? Alegeri la cel
mai înalt organism al sistemului judiciar, a

cãrei însemnãtate a fost, ca la comandã,
compromisã de …cazul Nãstase. ªi oricât
de greu – ºi de neproductiv – ar fi sã se
vorbeascã de un dosar politic, un lucru e
cert: el a sfârºit prin a fi politizat cu o pati-
mã ºi o încrâncenare demne de cauze mai
bune. ªi s-a fãcut de toate pãrþile: din partea
ciracilor bãsescieni, care nici mãcar nu se
mai ascund, din moment ce, într-o astfel de
situaþie tragicã pentru un om ºi pentru o fa-
milie, un cotidian central titra, pe prima pa-
ginã, nici mai mult, nici mai puþin, decât
despre încheierea …carierei politice a lui
Adrian Nãstase. Punct ochit, punct lovit.
Acesta fusese – îmi pare sugestia cea mai
pertinentã ºi mai limpede a întregii cazuis-
tici – miza întregii afaceri judiciare întinse
pe dura unui deceniu.

Între timp, însã, Þara îmi dã impresia unei
jucãrii uitate undeva dincolo de decorul con-
fruntãrii. Prinsã, ca de atâtea ori, la mijloc,
între orgolii marinãreºti cu iz de piraterie ºi
nãbãdãile unor conchistatori tineri, cãrora,
deºi perfect motivaþi în demersurile lor, par
a-ºi fi pierdut orice interes pentru o rigoare
care, alãturi de un simþ al ordinii, conferã
actului politic unica înþelepciune de care are
atâta nevoie.

Generalul-maior Nicolae-Io-
nel Ciucã a preluat comanda
Statului Major al Forþelor Te-

restre (SMFT) de la generalul-
locotenent Mircea Savu printr-
o ceremonie militarã care a

avut loc, ieri, la sediul institu-
þiei. La eveniment au participat
reprezentanþi ai Ministerului
Apãrãrii Naþionale, Statului
Major Central, comandanþi de
mari unitãþi ºi unitãþi din cadrul
Forþelor Terestre.

“Vom gãsi modalitãþile ºi
procedeele cele mai eficiente
ca împreunã cu comandanþii
de mari unitãþi ºi unitãþi sã ne
îndeplinim misiunile primite,
sã atingem obiectivele încre-
dinþate ºi sã ne asumãm noi
proiecte, astfel încât sã rãs-
pundem tuturor cerinþelor sta-
bilite la nivelul Ministerului
Apãrãrii Naþionale ºi al Statu-
lui Major General. Sunt aici de
faþã ºi ºefii celorlalte categorii
de forþe, ai celorlalte departa-
mente ºi comandamente din
compunerea Ministerului Apã-

rãrii Naþionale cãrora doresc sã
le transmit cã vom avea toatã
deschiderea ca împreunã sã
facem totul astfel încât sã con-
tinuãm procesul de consolida-
re a capacitãþii operaþionale,
precum ºi continuarea partici-

pãrii la iniþiativele, proiectele ºi
programele de dezvoltare a ca-
pacitãþilor în cadrul NATO ºi
UE, precum ºi cele în plan re-
gional ºi bilateral”, a spus ge-
neralul Nicolae Ciucã.

MARGA BULUGEAN

Nicolae Ciucã s-a nãscut pe 7 februarie
1967 în localitatea Pleniþa, judeþul Dolj. Dupã
absolvirea ºcolii militare, a fost repartizat
comandant de pluton lansare la Regimentul 26
Mecanizat, iar în perioada 1989 - 1992 a fost
comandant pluton cercetare ºi instrucþie, la
Batalionul 121 Cercetare.

A urmat cursurile Academiei de Înalte Studii
Militare, specialitatea arme întrunite, în perioa-
da 1993-1995, iar dupã absolvire a fost numit
ofiþer de stat major la biroul operaþii ºi pregãti-
re pentru luptã al Brigãzii 2 Mecanizatã.

Între anii 1996 ºi 1997 a participat la misiunea
UNAVEM III, Angola, ca ofiþer de stat major.

În perioada 1998-2001 a fost ºef de stat
major la Batalionul 26 Infanterie.

În anul 2000 a participat la exerciþiul multi-
naþional “Blue Danube 2000” ºi la exerciþiul
“Dinamyc Response” în Kosovo

Între anii 2001 ºi 2004 a fost comandantul

Batalionului 26 Infanterie, cu care a participat
la Misiunea Enduring Freedom I, Afganistan
(2002-2003), ºi Antica Babilonia, Irak (2004).

În anul 2001 a participat la exerciþiul multi-
naþional “Dinamyc Response” în Bosnia ºi
Herþegovina

În perioada 2004-2006 a fost ºeful operaþii-
lor la Brigada 2 Infanterie, iar în perioada
2006-2007, împuternicit ºef de stat major al
aceleiaºi brigãzi.

În perioada 2007-2009 a îndeplinit funcþia de
locþiitor al Brigãzii 282 Infanterie Mecanizatã,
iar în perioada 2009-2011 comandant al
brigãzii.

În anul 2010 a participat la exerciþiul Eurasian
Star (NRDC-Turcia), comandant de brigadã.

La 25 octombrie 2010 a fost înaintat la
gradul de general de brigadã, iar din ianuarie
2011 a fost numit comandantul Diviziei 2
Infanterie.
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Luni, chiar în prima zi de
lucru cu publicul, pe la cele
13 ghiºee pe care Direcþia de
Taxe ºi Impozite a Primãriei
Craiova le are deschise în cele
trei sedii ale sale, au trecut
1.903 de persoane, de la care
s-au încasat 363.989 de lei.
Ieri, în a doua zi ultima zi în
care s-au putut achita restan-
þele pe 2013, au venit 1.222 de
craioveni care au lãsat la
ghiºee suma totalã de 102.518
lei. „Dupã cum se poate
observa ºi la ghiºee, nu este
foarte multã lume, cam o
medie de 20 de persoane pe zi
la un ghiºeu. În alþi ani era
îmbulzealã mare pentru cã
nimeni nu îi anunþa pe oameni
cã, în primele douã zile,
sistemul abia se pune în
funcþiune ºi nu se pot face
încasãri pe 2014. Noi însã am
þinut cont de acest aspect ºi
am transmis pe toate canalele
media, astfel cã a fost cât de
cât bine”, a declarat Elena

Ghiºeele de la Taxe ºi Impozitele
craiovene nu mai sunt aglomerate ca
în alþi ani. Cel puþin în primele douã
zile de când s-a reluat încasarea de la
populaþie, îmbulzeala nu s-a mai re-
petat, ºi asta datoritã unei mai bune
organizãri, dupã cum susþine condu-

cerea direcþiei. Craiovenii au fost
mai bine informaþi, sistemul de platã
este pus la punct, se vor distribui ºi
vinietele pentru parcare, însã partea
mai puþin plãcutã este cã locuitorii
din Bãnie vor suporta taxele mãrite
cu 10% pentru clãdiri ºi terenuri.

Bonescu, directorul direcþiei.

Amenzile,
în topul
operaþiunilor

Cei mai mulþi dintre cei care
s-au prezentat în cele douã
zile ºi-au plãtit amenzile pe
care le-au primit la sfârºit de
an, ºtiut fiind faptul cã
achitarea acestora în termen
de 48 de ore înseamnã o
reducere la jumãtate. În topul
operaþiunilor care s-au fãcut la
ghiºee au fost ºi cererile
pentru emiterea certificatelor
fiscale, care sunt necesare la
tranzacþiile imobiliare sau la
obþinerea de subvenþii. „De
mâine (n.r. - astãzi) vom
începe sã colectãm ºi taxele
pe 2014 ºi suntem pregãtiþi sã
facem faþã solicitãrilor.
Sistemul nostru operativ este
bine pus la punct, avem ºi un
program special, cu douã zile
în care ghiºeele vor sta

deschise mai mult, ºi sperãm
noi ca toatã lumea sã fie
mulþumitã”, a mai spus
directorul Bonescu. În zilele
de marþi ºi joi, funcþionarii de
la sediul din Piaþa Centralã vor
sta la ghiºee de la ora 8.30 ºi
pânã la 18.30, în restul zilelor
programul fiind de la 8.30 ºi
pânã la 16.30.

O bonificaþie
pentru plata
de pânã
la 31 martie

Pensionarii sunt cei care
sunt aºteptaþi sã vinã primii la
ghiºee. Din experienþa anilor
trecuþi, se cunoaºte faptul cã
aceºtia doresc sã înceapã anul
fãrã datorii, pe de o parte, iar
pe de altã parte sunt cei mai

interesaþi de reducerea de 10%
care se acordã în cazul în care
se plãteºte impozitul integral
pânã la data de 31 martie.
„Bonificaþia de 10% este
maximum prevãzut de lege.
Îmbucurãtor pentru craioveni
este faptul cã ea încã se
menþine la noi ºi asta datoritã
consilierilor municipali care au
decis sã o pãstreze aºa cum
este. Dupã cum se ºtie, sunt
douã condiþii pentru a beneficia
de ea: contribuabilul trebuie sã
aibã bani pentru a-ºi achita
integral impozitul ºi trevuie sã
efectueze plata pânã cel târziu
la data de 31 martie”, a mai
spus directorul Bonescu.

Taxele sunt
majorate cu 10%

Impozitele pe proprietate,
adicã pe clãdiri ºi terenuri,

sunt mãrite în acest an cu
10% faþã de 2013. Impozitele
pe maºini, ca ºi restul taxelor
au rãmas neschimbate. „Noi
am încercat pe cât posibil sã
nu mãrim aceste taxe, dar nu
am mai beneficiat de o dero-
gare de la Codul Fiscal, aºa
cum s-a întâmplat anul trecut,
motiv pentru care a trebuit sã
aplicãm ºi noi indexarea
calculatã”, a declarat Elena
Bonescu, directorul Direcþiei

Taxe ºi Impozite din cadrul
Primãriei Craiova, care a
subliniat faptul cã majorare ar
fi putut sã fie ºi mai mare
dacã aleºii locali ar fi aplicat ºi

ei, la rândul lor, o altã mãrire,
ceea ce nu s-a întâmplat.
Potrivit directorului, creºte-
rea de 10% înseamnã un plus
de 15-20 de lei la taxele pe
care contribuabilii le-au plãtit
în 2013.

100.000
de viniete
pentru parcare

Conducerea Taxelor susþine
cã s-a achiziþionat din timp ºi
vinietele pentru parcare, motiv
pentru care ele vor fi acordate
pe loc atunci când contribua-
bilul se va prezenta la ghiºee
ca sã îºi plãteascã impozitele.
Valoarea taxei de parcare pe
un an de zile a rãmas aceeaºi,
adicã 40 de lei, aceasta fiind
suma pe care o vor plãti
ºoferii în 2014. „În alþi ani mai
erau probleme în sensul cã se
organiza târziu licitaþia pentru
procurarea lor ºi nu puteam sã
le distribuim încã de la înce-
put de an. Anul acesta a fost
altfel, le-am achiziþionat deja ºi
o sã le împãrþim contribuabili-
lor care deþin maºini în
proprietate”, a mai spus Elena
Bonescu. Conducerea Direc-
þiei de Taxe ºi Impozite
Craiova susþine cã ºi-a procu-
rat întreg necesarul de viniete,
adicã 100.000 de bucãþi.
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 Fondul de Garantare a Creditu-
lui Rural IFN – SA şi Fondul Naţio-
nal de Garantare a Creditului pen-
tru Întreprinderi Mici şi Mijlocii ga-
rantează creditele acordate de bănci
fermierilor. Toate convenţiile înche-
iate între Agenţia de Plăţi şi Inter-
venţie pentru Agricultură – Banca

APIA eliberează adeverinţe pentru beneficiarii
din sectorul zootehnic care vor să ia credite

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultu-
ră (A.P.I.A.) a anunţat că eliberează adeverinţe pen-
tru cei care intenţionează sa acceseze credite pen-
tru finanţarea activităţilor din sectorul zootehnic,
de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia.

Creditele oferă producătorilor agricoli posibilitatea
utilizării de resurse financiare, necesare activităţi-
lor curente, pâna la efectuarea, de către APIA, a
plăţii primelor pe exploataţie şi pe cap de animal la
care sunt îndreptăţiţi potrivit prevederilor legale.

şi Fondul de Garantare sunt posta-
te pe site-ul APIA la adresa www.a-
pia.org.ro. Potrivit convenţiilor, la
solicitarea scrisă a fermierului, APIA
va elibera o Adeverinţă de înregis-
trare a fermierului prin care confir-
mă ca Beneficiarul a depus cererea
de plată pentru PNDC sectorul zo-

otehnic la specia bovine pentru anul
2013, că s-au efectuat verificările
administrative asupra Cererii de so-
licitare a plăţii naţionale complemen-
tare sector zootehnic, până la data
emiterii Adeverinţei, conform regle-
mentărilor în vigoare, precum şi nu-
mărul  de animale eligibile pentru
schema decuplată de producţie în
sectorul carne. De asemenea, în ade-
verinţă se precizează că Beneficia-
rul nu face obiectul excluderilor de
la plată la data emiterii Adeverinţei,
că Beneficiarul  a ataşat cererii toa-
te documentele prevăzute de legis-
laţia în vigoare şi că Beneficiarul
îndeplineşte condiţiile generale pen-
tru acordarea sumelor cuvenite în
cadrul PNDC sectorul zootehnic
schema decuplată de producţie în sec-
torul carne  la specia bovine în con-
formitate cu legislaţia în vigoare.
Creditorul trebuie ales
după un studiu atent
al condiţiilor de creditare

Adeverinţele se eliberează nu-

mai pentru sc hema decuplată de
produc ţie în sec torul c arne pen-
tru dosarele c omplete care au ve-
rificarea adminis trativă finală şi
Confirmare proc esare RNE –
APIA. Conform Ordinul ministru-
lui agriculturii şi dezvoltării rura-
le nr.  1412/2013,  cuantumul de
plată înscris  în adeverinţă este de
300 de lei pe cap de animal.

Re afir măm  rec oma ndar ea
adresată potenţialilor beneficiari
interesaţi să îş i aleagă Creditorul
numai după un studiu atent al con-
diţiilor de creditare impuse de fie-
care Bancă (creditoare), pentru
a obţine condiţiile de creditare
cele mai avantajoase şi care se po-
tr ivesc cel mai bine profilului ex-
ploataţiei sale”, precizează un co-
municat de presă al APIA . Ban-

ca trebuie să respec te nivelurile
costurilor  aferente acordării cre-
ditelor pentru beneficiarii plăţilor
directe, astfel încât dobânda f i-
nală aplic ată benefic iarului nu
poate depăşi ROBOR 6M + 4%,
respec tiv între 6% şi 9 % inclu-
siv comis ioanele aferente credi-
tului de maximum 1%.  Totodată,
potr ivit aceluiaş i act normativ,
Banca trebuie să facă dovada că
în perioada 2008-2012 a acordat
c redite benefic iarilor  axei I -
Creşterea competitivităţii sectoa-
relor agricol şi forestier,  axei III
- Calitatea vieţii în zonele rurale
şi divers ific area ec onomiei rura-
le şi axei IV Leader din Progra-
mul Naţional de Dezvolare Rura-
lă 2007-2013.

ALINA DRĂGHICI

„Astfel, alături de beneficiarii
selectaţi ai măsurilor: 1.3 – Inves-
tiţii la bordul navelor şi selectivi-
tate, 1.4 - Pescuitul de coastă la
scară redusă, 1.5 – Compensaţii
socio-economice pentru manage-
mentul flotei comunitare de pes-
cuit, 2.1 – Acvacultură, 2.2 - Pes-
cuit în apele interioare, 2.3 - Pre-
lucrarea şi comercializarea peşte-
lui, 3.1 – Acţiuni colective, 3.3 -
Porturi de pescuit, puncte de de-
barcare şi adăposturi au fost in-
troduşi în schema de garantare
gestionată de FNGCIMM şi bene-
ficiarii selectaţi de grupurile de ac-
ţiune locală pentru pescuit (FLAG-
uri), având posibilitatea să benefi-
cieze de garanţii de până la 80%
din finanţarea acordată de c ătre
instituţiile financiar-bancare şi care
pot atinge valoarea de maxim
2,5 milioane euro », a precizat
Gheorghe Lăpădat,  direc torul
FNGCIMM, filiala Craiova.

FLAG-urile,
grupare
echilibrată şi
reprezentativă

Obţinerea garanţiei FNGCIMM
presupune parcurgerea următoare-
lor etape. Beneficiarul POP depu-

 În baza apartenenţei sale la
AECM (European Mutual Guaran-
tee Association - asociaţie ce reu-
neste peste 40 de fonduri de ga-
rantare şi contragarantare din 22
de ţări europene şi Turcia) ,
FNGCIMM funcţionează după re-
guli şi principii europene şi se află
sub supravegherea prudenţială a
Băncii Naţionale a României.
 De la înfiintare şi până în

prezent, FNGCIMM a acordat un
număr de peste 53.000 de garanţii,
cu o valoare cumulată de 16 mili-
arde lei şi o valoare a finanţărilor
susţinute de 28,3 miliarde lei.

Creditele destinate dezvoltării zonelor pescăreşti
vor fi garantate de către FNGCIMM

Prin semnarea unui act adiţional la contractul
încheiat între Fondul Naţional de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlo-
cii SA – IFN (FNGCIMM) şi Ministerul Agricul-
turii şi De zvoltării Rurale - Autoritatea de  Ma-
nage ment pe ntru Programul Operaţional pen-
tru Pescuit (POP), prin care FNGCIMM este ges-

tionarul “Schemei de garantare a creditelor
bancare pentru beneficiarii selectaţi ai POP”
au fost incluşi la garantare şi beneficiarii
sele ctaţi de FLAG-uri (grupuri de acţiune
locală pentru pescuit ) în procesul de  im-
plemetare a strate giilor din cadrul măsurii
4.1  - Dezvoltarea zonelor pescăre şti.

ne la banca finanţatoare documen-
taţia de credit. Dacă banca, în urma
analizei documentaţiei de credit,
consideră că proiectul este viabil,
dar beneficiarul nu are suficiente
garanţii materiale, banca solicită
Fondului să participe la împărţirea
riscului prin emiterea unei garan-
ţii. Fondul, pe baza propriei anali-
ze, acordă garanţia şi semnează
contractul de garantare/scrisoarea
de garantare cu banca.  În baza
garanţiei Fondului, banca semnea-
ză contractul de credit cu benefi-
ciarul. « Grupurile de acţiune lo-
cală pentru pescuit (FLAG-uri)
reprezintă o grupare echilibrată şi
reprezentativă pentru zona selec-
tată, formate din parteneri publici,
parteneri privaţi din sectorul pes-
căresc şi organisme nonguverna-
mentale având ca obiectiv pregăti-
rea şi implementarea unei strategii
de dezvoltare locală pentru zona de
pesc uit. Beneficiarii finali pentru
finanţare vor fi selectaţi de FLAG-
uri din c omunităţile pescăreşti, lu-
crători în cadrul sec torului pes-
căresc sau cei care prin actvita-
tea lor au o legătură directă cu
sectorul, comunităţile locale,  or-
ganizaţii publice sau private impli-
cate în dezvoltarea locală a zonei
(ONG-uri, fundaţii, asociaţii, con-
silii locale, societate civilă, agenţi

ec onomic i,  etc ) »,  a mai spus
Gheorghe Lăpădat.

Mărirea gradului
de absorbţie

Prin includerea la garantare a
beneficiarilor selectaţi de FLAG-uri
se va accelera implementarea aces-
tor proiecte finanţate în cadrul axei
4 a POP, mărindu-se astfel gradul
de absorbţie al Fondurilor Europe-
ne pe Programul pentru Pescuit.
« FNGCIMM SA îşi va concentra
eforturile instituţionale către satis-
facerea nevoilor şi a aşteptărilor
tuturor clienţilor săi », a subliniat
directorul FNGCIMM, filiala Cra-
iova. Fondul Naţional de Garanta-
re a Creditelor pentru Întreprinde-
rile Mic i şi Mijlocii (FNGCIMM
SA-IFN) este o instituţie financiară
nebancară, cu capital de risc, în-
fiinţată în scopul facilitării accesu-
lui IMM-urilor la finanţări, prin acor-
darea de garanţii pentru instrumen-
tele de finanţare contractate de la
bănci comerciale sau din alte sur-
se. FNGCIMM instrumentează pro-
grame guvernamentale destinate
relansării economice, dezvoltării
mediului de afaceri, precum şi cre-
ării şi susţinerii de locuri de muncă.

MARGA BULUGEAN
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Potrivit medicilor, fetiþa ar fi fost
lãsatã nesupravegheatã preþ de câ-
teva clipe, timp în care mama a
mers la magazin sã cumpere apã
ºi scutece. Copila a gãsit în casã
un pahar cu viºinatã din care a
bãut, apoi a ieºit afarã. Când mama
s-a întors, fetiþa deja se afla în sta-

În plus, în 2013, au fost acre-
ditate 51 de unitãþi sanitare cu pa-
turi pentru activitãþile de preleva-
re ºi transplant de cord, transplant
hepatic ºi pancreatic, transplant
renal, dar ºi pentru prelevare de
organe, þesuturi ºi celule. Pentru
transplant pe cord, spre exemplu,
au fost acreditate Institutul de Ur-
genþã pentru Boli Cardiovascula-
re „Prof. Dr. C.C. Iliescu”, Cen-

O fetiþã în vârstã de doi ani, din comuna Scãeºti, a fost transpor-
tatã de urgenþã cu elicopterul SMURD la Spitalul Judeþean din Cra-
iova, cu diagnosticul intoxicaþie etanolicã dupã ce a bãut dintr-un
pahar cu viºinatã. Copila a fost gãsitã inconºtientã chiar de mama
sa, dupã ce fusese lãsatã, pentru câteva momente, în grija fratelui
mai mare, în vârstã de doar cinci ani.

re de inconºtienþã. Femeia a sunat
speriatã la Ambulanþã, iar micuþa a
fost transportatã imediat la Com-
partimentul de Primiri Urgenþe al
Spitalului din Filiaºi. Dupã ce me-
dicii de aici i-au acordat primul aju-
tor, fetiþa a fost preluatã  de un eli-
copter SMURD ºi transferatã ul-

terior la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Ur-
genþã Craiova. 

„ E c h i p a j u l
SMURD de pe elico-
pter a fost solicitat
pentru a prelua o feti-
þã de doi ani care con-

sumase al-
cool. Mai precis, viºinatã.
Aceasta prezenta o stare
de conºtienþã alteratã, dar
era stabilã hemodinamic ºi
respirator. A fost adusã ini-
þial la CPU al Spitalului din
Filiaºi dupã care a fost
transportatã cu elicopterul
SMURD la Unitatea de Pri-
miri Urgenþe a Spitalului
Judeþean din Craiova.
Mama a declarat cã a lãsat
copilul supravegheat de un
frãþior mai mare, de cinci
ani, pânã s-a dus sã cum-
pere pampers pentru co-
pil”, a declarat dr. Cristina
Geormãneanu, purtãtor de
cuvânt al Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã din
Craiova.

Copilul rãmâne
internat în spital

Fetiþa a fost stabilizatã de medi-
cii craioveni din Urgenþa Spitalului
Judeþean, ulterior fiind transferatã
pe secþia de Anestezie Terapie In-
tensivã – Pediatrie. A primit aici
îngrijiri, iar starea de sãnãtate i s-a
îmbunãtãþit, fiind acum conºtientã
ºi stabilã. Rãmâne însã de vãzut
dacã intoxicaþia etanolicã suferitã
va avea consecinþe ulterioare asu-
pra stãrii de sãnãtate a fetiþei. „E
greu de precizat în acest moment
dacã întâmplarea de acum va avea
efecte negative în viitor asupra stã-
rii de sãnãtate a fetiþei. Cu sigu-
ranþã se poate spune însã cã o in-
toxicaþie etanolicã nu este benefi-
cã, mai cu seamã la o vârstã atât

de fragedã”, a mai spus dr. Cristi-
na Geormãneanu.

Medicii craioveni spun cã nu
este primul caz de acest fel cu care
se confruntã. Astfel de situaþii nu
sunt prea dese, dar, din pãcate, ele
existã. Un fenomen îngrijorãtor
este, pe de altã parte, creºterea
numãrului de adolescenþi care
ajung la Urgenþã cu intoxicaþii eta-
nolice. De regulã, sunt minori cu
vârsta sub 18 ani ºi chiar copii ce
au mai puþin de 16 ani, care dupã
ce beau alcool peste mãsurã sunt
transportaþi în stare de inconºtien-
þã la spital pentru a primi îngrijiri
medicale. Medicii s-au confrun-
tat chiar cu cazuri de adolescenþi
aflaþi în comã alcoolicã, dupã ce
au bãut la petreceri supraveghea-
te de pãrinþi.

Numãr record de transplanturi în 2013
Anul trecut, numãrul de trans-

planturi realizate în spitalele din
România a crescut semnificativ.
Potrivit statisticilor medicale au
fost efectuate 300 de transplan-

trul de transplant cardiac ºi Insti-
tutul de Urgenþã pentru Boli Car-
diovasculare ºi Transplant din
Târgu Mureº, acesta din urmã
centru fiind acreditat ºi pentru
activitatea de prelevare.

Tot pentru activitatea de trans-
plant sunt acreditate laboratoare-
le HLA: Institutul Naþional de He-
matologie Transfuzionalã Bucu-
reºti, Institutul Clinic Fundeni -

Laborator de analize medicale II,
Institutul Clinic de Urologie ºi
Transplant Renal Cluj-Napoca -
Laborator analize medicale ºi imu-
nologie clinicã, Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþa Timiºoara -La-
borator de Imunologie ºi Trans-
plant ºi Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþa Sf. Spiridon - Laborator
de Imunologie ºi Geneticã.
51 de unitãþi sanitare, acredi-
tate pentru transplant ºi
prelevare de organe

  De asemenea, Ministerul Sã-
nãtãþii a acreditat pentru activita-
tea de prelevare de organe, þesu-
turi ºi celule spitale din Bucureºti
ºi din judeþele Dolj, Alba, Sibiu,
Timiº, Hunedoara, Caraº-Severin,
Covasna, Harghita, Cluj, Braºov,
Iaºi, Suceava, Bacãu, Tulcea, Pra-
hova, Brãila, Argeº, Bihor, Satu
Mare, Maramureº, Sãlaj, Galaþi,
Arad, Constanþa ºi Mureº. În ceea
ce priveºte bãncile de celule stem,

acestea se gãsesc în Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã din Târ-
gu Mureº ºi la Spitalul Clinic de
Urgenþã pentru Copii „Louis Þur-
canu” din Timiºoara, cele douã
unitãþi spitaliceºti fiind acreditate
ºi pentru transplant de celule stem
de prelevare de organe.

Nu în ultimul rând, pentru ac-
tivitatea de transplant hepatic ºi
pancreatic au fost acreditate, în
anul 2013, Institutul Clinic de Uro-
logie ºi Transplant Renal Cluj-Na-
poca - Centrul de transplant pan-

creatic, Spitalul Clinic „Sf. Maria”
ºi Institutul Clinic Fundeni - Cen-
trul pentru boli digestive ºi trans-
plant hepatic, ultima unitate sani-
tarã fiind acreditatã în plus faþã
de primele pentru prelevare, sto-
care, depozitare, conservare, pro-
cesare ºi distribuþie. Pentru trans-
plant renal au fost acreditate In-
stitutul Clinic Fundeni - Centrul
pentru uronefrologie ºi transplant
renal ºi Institutul Clinic de Urolo-
gie ºi Transplant Renal - Centrul
de transplant renal.

turi de rinichi, 118 transplanturi
de ficat ºi unul de cord, urmând ca
ºi anul acesta programul naþional
de transplant sã fie considerat
unul prioritar.
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UNITER anunţă că ediţia 2013
a concursului de dramaturgie „Cea
mai bună piesă românească a anu-
lui” primeşte piese de teatru pen-
tru înscrierea în competiţie până
la 20 ianuarie 2014 (data poştei).
Autorii pot trimite piesele prin poş-

UNITER continuă înscrierile la concursul
de dramaturgie „Cea mai bună piesă a anului”

„Tartuffe” ridică,
astă-seară, cortina la TNC
Teatrul Naţional „Marin So-

rescu” deschide seria reprezenta-
ţiilor din anul 2014 cu spectacolul
„Tartuffe”, de Moliere, în regia lui
Kincses Elemer şi scenografia Kla-
rei Labancz, care are loc astăzi, de
la ora 18.30, în Sala „Amza Pellea”.
În distribuţie: Valentin Mihali (Tar-
tuffe), Ilie Gheorghe (Orgon), Na-
taşa Raab (Elmira), Corina Druc 
(Mariana), Ştefan Cepoi (Damis),
Nicolae Poghirc (Cleant), Raluca
Păun (Dorina), Tamara Popescu
(Dna Pernelle), Dragoş Măceşanu
(Valer), Valeriu Dogaru (Dl Loyal),
Cosmin Rădescu (Ofiţerul) şi Lili
Sîrbu  (Flipota).

Până la jumătate lunii, programul
va mai cuprinde spectacolele „Pro-
fu’ de religie”, de Mihaela Michai-
lov, în regia lui Bobi Pricop (9 ianua-
rie, ora 17.00; 15 ianuarie, ora 18.00),
„O scrisoare pierdută”, de I.L. Ca-
ragiale, în regia lui Mircea Corniş-
teanu (9 ianuarie, ora 18.30), „O
noapte furtunoasă”, de I.L. Cara-
giale, în regia aceluiaşi Mircea Cor-
nişteanu (10 ianuarie, ora 18.30), „O
furtună”, de William Shakespeare,
în regia lui Silviu Purcărete.

După programe speciale, în
„acord” cu sfintele sărbători,
şi după scurta perioadă de
vacanţă de iarnă, instituţiile de
spectacol craiovene îşi reiau
activitatea. Primele reprezen-
taţii au loc chiar astăzi, la
Teatrul Naţional „Marin
Sorescu” şi la Filarmonica
„Oltenia”, joi publicul este
aşteptat să-şi reia locurile în
sala Operei Române Craiova,
iar în week-end cei mai mici
spectatori sunt poftiţi în lumea
poveştilor, la Teatrul pentru
Copii şi Tineret „Colibri”.

Muzica lui Strauss,
în Concertul de Anul Nou
al Filarmonicii „Oltenia”

Şi Filarmonica „Oltenia” vă
invită să vă reluaţi locul în sala de
spec tacole tot as tă-seară: la ora
19.00 începe Concertul extraor-
dinar de Anul Nou, susţinut de
Orchestra Simfonică a instituţiei,
condusă de dirijorul Radu Popa,
soliştii Gabriel Croitoru (vioară) şi
Cosmin Bălean (duduk). Acelaş i
repertoriu – valsuri, tangouri, mu-
zică din filme compuse de Strauss,
Elgar, Haciaturian ş.a. –, în inter-
pretarea aceloraşi muzicieni, va
putea fi audiat şi mâine, 9 ianuarie.

Programul va continua cu un
mănunchi de concerte pentru pian
de Beethoven, Schumann şi Rah-
maninov, în interpretarea Orches-
trei Simfonice (dirijor: Alexandru
Iosub), soliştilor Vincenzo Balzani,
Chiara Orsetti şi Keiko Osawa (12
ianuarie, ora 11.30), şi cu un con-
cert de muzică instrumentală ca-

merală, corală şi vocală româneas-
că dedicat Zilei Culturii Naţiona-
le (15 ianuarie, ora 19.00).

Cea mai celebră tragedie
donizettiană se joacă

la Opera Română Craiova
Spectacolul de operă „Lucia di

Lam mermoor”, de Gaetano Do-

nizetti, se va juc a din nou la Cra-
iova,  doar că de această dată ar-
tiştii vor urca pe scena Ope rei
Române – noua titulatură de care
se bucură ins tituţia. Nume pre-
cum Diana Ţugui, Sandor Balla
(Cluj-Napoca), Florin Ormenişan,
Sorin Drăniceanu vor evolua mâi-
ne, 9 ianuarie, ora 19.00, alături
de Cor ş i Orches tra aflată sub
bagheta tânărului dirijor Marius
Hristesc u.  Regia artistică este
semnată de Arabela Tănase, iar
costumele şi decorurile sunt cre-
aţia lui Răsvan Drăgănescu.

Următorul spectacol – unul de

cântec , poezie şi dans, dedicat Zi-
lei Culturii Naţionale – va avea
loc pe data de 16 ianuarie, ora
19.00. Realizat în parteneriat cu
Departamentul de Arte al Univer-
sităţii din Craiova, acesta va fi re-
luat în data de 17 ianuarie, ora
17.00, în Aula „Buia” a Facultăţii
de Agronomie.

Teatrul de păpuşi:
înscrieri pentru o nouă serie

de ateliere de creaţie
Teatrul pentru Copii şi Tine-

ret „Colibri” va relua seria spec-
tacolelor  sâmbătă,  11 ianuarie,
când, de la ora 18.00, veţi putea
(re)vedea „Albă ca Zăpada”, după
Fraţii Grimm. Regia şi scenariul
sunt semnate de Iulia Cârstea, sce-
nografia este realizată de Eustaţiu
Gregorian, iar muzica este com-
pusă de Alin Macovei-Moraru. În
distr ibuţie: Adriana Ioncu, Oana
Stancu, Iulia Cârstea, Alla Cebo-
tari, Ionica Dobrescu, Daniel Mi-
rea şi Alis Ianoş. Micii spectatori
sunt aşteptaţi apoi la întâlnirea cu
„Prinţul Broască” (12 ianuarie),
„Răţuşca cea urâtă” (18 ianuarie),
„Bună dimineaţa, noapte bună”
(19 ianuarie), „Sarea în bucate”
(25 ianuarie), „Şoricelul şi baleri-
na de porţelan” (26 ianuarie).

Până pe data de 10 ianuarie, la
Teatrul „Colibri” se fac înscrieri pen-
tru o nouă serie de ateliere de crea-
ţie, care se vor desfăşura din 13 ia-
nuarie până pe 15 martie, preţul pen-
tru un curs fiind de 100 de lei. Cei
mici pot alege între „ABC” (coor-
donator: Rodica Prisăcaru), „Exer-
ciţii-poezii” (Ionic a Dobresc u),
„Primul pas pe scenă” (Alis Ianoş),
„Jocul de-a joaca” (Oana Stancu),
„Să cântăm şi să dansăm” (Alla
Cebotari), „Ucenicul păpuşar” (No-
rica Preduţ) şi „Lumea păpuşilor”
(Mihaela Calciu). Înscrierile se fac
fie la adresa de e-mail colibricolibri2-
012@yahoo.ro, fie la numărul de
telefon 0251.412 473 (între orele
9.00 şi 15.00), fie la sediul institu-
ţiei, din Calea Bucureşti nr. 56.

Uniunea Teatrală din România (UNITER)
primeşte, până pe data de 20 ianuarie, înscrieri
la concursul de dramaturgie „Ce a mai bună
piesă a anului”. Juriul va anunţa piesa câştigă-
toare la sfârşitul lunii martie, iar Editura UNI-

TEXT o va publica într-un volum ce va fi lansat
la Gala Premiilor UNITER, o lună mai târziu.
Concursul, premiul şi tipărirea piesei câştigă-
toare sunt finanţate prin efortul şi sub egida
Casei Regale a România.

tă sau prin depunere individuală la
Secretariatul UNITER în format
electronic (salvate pe un CD, nu
prin e-mail), într-un singur exem-
plar, nesemnate, cu un motto scurt
pe pagina de titlu.

CD-ul ce conţine piesa înscrisă

la concurs va fi însoţit de un plic
închis în care vor figura datele de
identificare ale autorului (nume,
adresă, telefon, e-mail).  Acelaşi
motto de pe pagina de titlu a piesei
va fi înscris şi pe plicul închis cu
datele de identificare. În cazul în
care nu este posibilă trimiterea în
format CD, piesele pot fi trimise
în manusc ris dactilografiat, prin
poştă sau depuse direct la Secre-
tariatul UNITER. Pentru buna des-

făşurare a concursului, organiza-
torii recomandă varianta trimiterii
în format CD. Adresa poştală pen-
tru însc rierea pieselor: strada
„George Enescu” nr. 2-4, sector
1 Bucureşti, cod poştal 010305,
cu menţiunea «Pentru concursul
„Cea mai bună piesă românească
a anului 2013”».

Nu se primesc piese sc urte
(într-un act),  dramatizări, piese
publicate sau reprezentate. Texte-

le înscrise în concurs nu se îna-
poiază. Juriul va anunţa piesa câş-
tigătoare la sfârşitul lunii martie
2014, iar Editura UNITEXT o va
publica într-un volum ce va fi lan-
sat la Gala Premiilor UNITER din
28 aprilie 2014, moment în care
va fi înmânat şi premiul. Concur-
sul, premiul şi tipărirea piesei câş-
tigătoare sunt finanţate prin efor-
tul şi sub egida Casei Regale a
României.
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Cea de-a cincea ediþie a Galei
Studenþilor Români din Strãinãtate
va reuni aproximativ 1.000 de stu-
denþi, absolvenþi, personalitãþi ale
societãþii româneºti, diplomaþi, re-
prezentanþi ai societãþii civile, pre-
cum ºi jurnaliºti, pentru a-i sãrbã-
tori pe tinerii care în anul acade-
mic 2012-2013 au fãcut ca Româ-
nia sã fie mândrã de ei. Rezultatele
remarcabile ale studenþilor vor fi
recunoscute prin opt categorii de
premii: Studentul Român al Anului
în Europa - nivel universitar ºi ni-
vel post-universitar; Studentul Ro-
mân al Anului în America de Nord
- nivel universitar ºi nivel post-uni-
versitar; Studentul Român al Anu-
lui pe Alte Continente; Studentul
Român Erasmus al Anului, Studen-
tul Anului în România ºi, nu în ul-
timul rând, Premiul Special în Arte,
pentru care juriul prezidat de Acad.
Prof. Univ. Dr. Ionel Haiduc a se-
lectat 44 de tineri din cei peste 200
înscriºi în competiþie. Printre tine-
rii eminenþi se numãrã ºi craiovean-
ca Diana Patricia Danciu studentã
la University of Cambridge, fina-

Studenþii români din strãinãtate,Studenþii români din strãinãtate,Studenþii români din strãinãtate,Studenþii români din strãinãtate,Studenþii români din strãinãtate,
premiaþi pentru rezultate excepþionalepremiaþi pentru rezultate excepþionalepremiaþi pentru rezultate excepþionalepremiaþi pentru rezultate excepþionalepremiaþi pentru rezultate excepþionale

Pariurile, în general reprezintã
o activitate la limita dintre legal ºi
ilegal, moral ºi imoral.  Legalitatea
acestora variazã de la naþiune la
naþiune. În Europa aceastã acþiune
este privitã ca fiind una onestã, mai
degrabã ca un hobby al cetãþeanu-
lui, însã “gurile rele” vorbesc
uneori despre numeroase încercãri
reuºite de “meciuri aranjate”. Co-
eficientul total, sau “cota” cum
este denumitã de marea parte a ju-
cãtorilor, reprezintã indicele de pro-
babilitate ale pronosticului. Aceas-

“Ajutã-i din puþinul tãu” este
un proiect realizat în fiecare an de
Organizaþia Studenþilor Politehniºti
Profil Electric din Craiova în par-
teneriat cu Asociaþia Studenþilor din
Facultatea de Litere. Acest proiect
se desfãºoarã în douã perioade.
Prima perioadã a fost cea din preaj-
ma sãrbãtorilor de iarnã ºi  este
dedicatã  copiilor din centrele de
plasament, iar  cea de a doua este
cea din preajma sãrbãtorilor pas-
cale care este adresatã  bãtrânilor
din azil. Scopul proiectului nostru
este acela de a sprijini persoanele
cu nevoi materiale sau sociale ºi
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nãtate. Evenimentul se va desfãºura de la ora 18.00,nãtate. Evenimentul se va desfãºura de la ora 18.00,nãtate. Evenimentul se va desfãºura de la ora 18.00,nãtate. Evenimentul se va desfãºura de la ora 18.00,nãtate. Evenimentul se va desfãºura de la ora 18.00,
la Palatul Parlamentului, Sala Alexandru Ioan Cuza.la Palatul Parlamentului, Sala Alexandru Ioan Cuza.la Palatul Parlamentului, Sala Alexandru Ioan Cuza.la Palatul Parlamentului, Sala Alexandru Ioan Cuza.la Palatul Parlamentului, Sala Alexandru Ioan Cuza.

listã la categoria Studentul Român
al Anului în Europa - nivel universi-
tar. Atât Diana, cât ºi toþi ceilalþi fi-
naliºti reprezintã modele de succes
în societatea noastrã ºi sunt exem-
ple fireºti ale ambiþiei ºi reuºitei pe
plan academic ºi profesional.

5 ani de activitate
internaþionalã

Evenimentul  marcheazã atât
premierea distincþiei în educaþie
internaþionalã, cât ºi serbarea a 5
ani de existenþã a Ligii Studenþilor
Români din Strãinãtate. La înce-
putul fiecãrui an calendaristic, vo-
luntarii LSRS se întâlnesc în ca-
drul Adunãrii Generale. Evenimen-
tul a avut loc luni, 6 ianuarie, ora
15:00 în sala Aula Magna a Acade-
miei de Studii Economice din Bu-
cureºti. Membrii s-au întâlnit nu
doar pentru a prezenta raportul de
activitate a Ligii pentru 2013, ci ºi
pentru a recunoaºte implicarea ºi
a oferi premiile pentru Voluntarul
LSRS al Anului 2013 ºi pentru Fi-
liala LSRS a Anului 2013. Pentru

activitãþile deosebite din anul 2013,
câºtigãtorii sunt Andrei Dincã (la
prima categorie) ºi Filiala LSRS
Franþa (Filiala LSRS a Anului).

Liga Studenþilor Români din
Strãinãtate (LSRS) oferã studenþi-
lor ºi absolvenþilor români de pes-
te hotare un cadru deschis de dia-

log ºi acþiune. LSRS promoveazã
iniþiativa, profesionalismul ºi soli-
daritatea membrilor sãi, ca repre-
zentanþi de valoare ai României, ºi
o atitudine pozitivã faþã de perspec-
tivele reorientãrii lor spre þarã.
Obiectivul principal al LSRS este
de a apãra ºi promova drepturile ºi

interesele academice, profesiona-
le, sociale, civice ºi culturale ale
membrilor sãi, precum ºi de a spri-
jini contribuþia lor la dezvoltarea
României. LSRS este o organiza-
þie neguvernamentalã, apoliticã ºi
echidistantã.

ALINA DRÃGHICI

  Susþine campania umanitarã
’’Ajutã-i din puþinul tãu !’’’’Ajutã-i din puþinul tãu !’’’’Ajutã-i din puþinul tãu !’’’’Ajutã-i din puþinul tãu !’’’’Ajutã-i din puþinul tãu !’’

de a implica studenþii în cât mai
multe proiecte de acest gen.

Pânã în prezent proiectul a ajuns
la a 5-a etapa ºi þinând cont cã pes-
te puþin timp va avea loc una din-
tre sãrbãtorile cele mai frumoase
ale anului, ne-am propus sã reali-
zãm o campanie umanitarã de
strângere de fonduri, jucãrii, hãi-
nuþe sau orice alte lucruri folosi-
toare care pot aduce bucuria în
sufletele acestor copii din centrele
de plasament din Craiova.

 BÃRBUCEANU ADINA
(FACULTATEA DE LITERE, ANUL II)

Românii ºi pariurile sportive
ta este stabilitã de cãtre persoane
avizate, angajaþi ai caselor de pa-
riuri ºi putem spune cã face co-
respondenþa dintre posibilul câºtig
ºi miza pariatã de cãtre jucator. În
incercare de a afla cat mai multe
despre tot ceea ce înseamnã pa-
riuri sportive, am stat de vorbã cu
un angajat al unei prestigioase case
de pariuri. Am constatat cã, în spa-
tele unor uºi colantate ºi al fumu-
lui de þigarã, existã multe poveºti
de  viaþã  majoritatea dramatice,
însã relatate cu zâmbetul pe buze.

“Uneori îmi este ºi milã. Vin ºi îsi
pun banii la pariuri pânã la ultimul
leu. Este într-adevãr o dependenþã
serioasã ºi foarte nocivã pentru
bugetul personal. Mai existã însã
ºi aceea categorie de oameni care
sunt atât de sãraci încât sperã sã
se îmbogãþeascã pariind câte un
bãnuþ. Acest lucru nu se întâmplã
niciodatã, sau foarte rar.“ spune
S.A. “Casele de pariuri nu vor ieºi
niciodatã în pierdere ºi cel mai rãu
lucru este faptul cã,  deºi sunt con-
ºtienþi, clienþii, acceptã situaþia...”.

În timp ce discutam cu
operatorul, un domn mi-
a atras o deosebitã aten-
þie prin replica: “Domni-
ºoarã, toþi cei care venim
aici avem câte ceva lip-
sã la cap. Ce, credeþi ca
de normali ne pierdem
zilele în agenþii?” Deºi în
prima fazã replica a pã-
rut oarecum  amuzantã,
substratul ei este extrem
de dureros pentru noi
toþi, deoarece din ce în
ce mai mulþi români joa-
cã jocuri de noroc, ast-
fel afacerea înflorind.
Realizãm astfel cã sun-
tem un popor foarte uºor
de influenþat, mai ales de
mirajul banilor câºtigaþi
uºor ºi repede.
ALEXANDRA ªERBAN

(FACULTATEA
DE LITERE, ANUL II)
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Fiica cea micã a regilor
Spaniei, inculpatã
pentru delicte fiscale ºi
spãlare de bani

Un judecãtor spaniol a inculpat-o,
ieri, pe fiica regelui Juan Carlos, In-
fanta Cristina, pentru fraudã fiscalã
ºi spãlare de capital, ºi a convocat-o
la audieri pentru 8 martie, a anunþat
un tribunal de la Palma de Mallorca.
Este pentru prima datã când un mem-
bru al familiei regale este vizat în mod
direct de ancheta pentru corupþie îm-
potriva lui Iñaki Urdangarin, soþul
Infantei Cristina, un lucru care a afec-
tat foarte puternic imaginea monar-
hiei. Judecãtorul José Castro, de la
tribunalul de la Palma de Mallorca,
în Baleare, care anchereazã acest caz
din 2010, a trecut peste opoziþia par-
chetului ºi a inculpat-o pe Cristina, în
vârstã de 48 de ani, pentru „presupu-
se delicte fiscale ºi spãlare de capita-
luri”. În primãvara lui 2012, judecã-
torul a acuzat-o pentru prima datã pe
Infantã pentru trafic de influenþã, dar
aceastã decizie a fost anulatã în urma
unui recurs al parchetului. Judecãto-
rul încearcã sã stabileascã dacã fiica
regelui are legãturã cu presupuse ac-
tivitãþi frauduloase ale soþului ei. Iña-
ki Urdangarin, în vârstã de 45 de ani,
un fost campion olimpic la handbal,
care a devenit om de afaceri, este sus-
pectat cã a deturnat suma de 6,1 mili-
oane de euro, fonduri publice, împre-
unã cu fostul sãu asociat Diego Tor-
res, în perioada 2004-2006, pe când
prezida o societate nonprofit, Institu-
tul Noos.

Record de temperaturã
negativã în SUA: -53 de
grade Celsius

Statele Unite se confruntã cu un val
de frig polar nemaiîntâlnit în ultimii
20 de ani, însoþit de cãderi abundente
de zãpadã ºi ploi îngheþate, care a
constrâns numeroase state din centrul,
nordul ºi estul þãrii sã ia mãsuri ex-
cepþionale, transmite AFP. Recordul
de temperaturã negativã a fost con-
semnat luni în statul Montana, din
nord-vest, unde mercurul termometre-
lor a coborât pânã la—53 de grade
Celsius. Dar serviciile meteo estimau
cã ce este mai greu urmeazã sã vinã,
alte recorduri fiind aºteptate pentru
ziua de ieri. Autoritãþile avertizeazã
cã rafalele de vânt ce însoþesc acest
val de frig de origine arcticã fac ca
temperatura resimþitã de corpul uman
sã coboare pânã la niveluri potenþial
mortale, iar dupã numai câteva minu-
te de expunere pielea poate suferi le-
ziuni grave. ªi Canada este afectatã cu
valul de frig polar, în mai multe regiuni
înregistrându-se sub—30 de grade
Celsius, iar din cauza vântului puter-
nic temperaturile resimþite au coborât
pânã la—48 de grade Celsius.

Senatul american a
aprobat nominalizarea
lui Janet Yellen la
conducerea FED

Senatul american a aprobat, luni,
nominalizarea lui Janet Yellen, în vâr-
stã de 67 de ani, la conducerea Rezer-
vei Federale (FED), fiind prima feme-
ie care prezideazã banca centralã, cea
mai puternicã din lume. Yellen a fost
aleasã la conducerea FED cu 56 de
voturi „pentru” ºi 26 „împotrivã”.
Majoritatea republicanilor s-au opus
nominalizãrii sale, criticând politica
ultra-acomodantã a FED, susþinutã
de Janet Yellen. Yellen îi va succeda,
la 1 februarie, lui Ben Bernanke, numit
în 2005 de republicanul George W.
Bush ºi reconfirmat în 2009 de Barack
Obama. Mandatul dureazã patru ani.
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Mãsuri de securitate fãrã pre-
cedent în istoria olimpicã au intrat
în vigoare ieri, în Rusia, cu numai
o lunã înaintea deschiderii Jocuri-
lor Olimpice de Iarnã de la Soci,
consecinþã a atentatelor de la sfâr-
ºitul lunii decembrie. Intrarea tu-
turor automobiliºtilor în Soci va fi
precedatã de trecerea printr-un fil-
tru de securitate, accesul în oraºul
de 350.000 de locuitori fiind inter-
zis vehiculelor venite din exterior,
lipsite de permis special. Forþele de
ordine, deja deplasate în toate sta-
þiunile balneare dintre þãrmul Mãrii
Negre ºi Munþii Caucaz, sunt su-
plimentate considerabil. Noile dis-
pozitive vor intra în vigoare peste
o lunã, mai exact între 7 ºi 23 fe-
bruarie ºi vor fi menþinute pânã la
23 martie, la o sãptãmânã dupã
încheierea Jocurilor Paralimpice
(7-16 martie). Circa 37.000 de
poliþiºti ºi unitãþi ale armatei teres-
tre cunosc mobilizarea deplinã,
pentru a asigura securitatea Jocu-
rilor Olimpice, cel mai mare eve-
niment internaþional organizat de
Federaþia Rusã dupã cãderea

URSS, în 1991. Evenimentele
enunþate sunt în atenþia preºedin-
telui Vladimir Putin, care doreºte
sã ofere lumii o vitrinã a Rusiei.
Numite „Jocurile lui Putin”, nu este
exclusã absenþa de la ceremonia de
deschidere din 7 februarie a unor
lideri occidentali, ca semn de pro-
test împotriva încãlcãrii drepturi-
lor omului în Rusia, denunþatã de
ONG-uri. Mãsurile excepþionale de
securitate au fost decise dupã ce
ºeful rebeliunii islamiste a Cauca-
zului, Doku Umarov, a lansat ame-
ninþãri de acum cunoscute, unele
materializate prin atentatele sinu-
cigaºe ale unor kamikatze care au
fãcut 34 de morþi la Volgrogad, la
700 km de Soci. În week-end-ul
trecut, preºedintele Vladimir Putin
a cedat presiunii Comitetului Inter-
naþional Olimpic (CIO), autorizând
finalmente manifestãri în timpul
Jocurilor, dar într-o „zonã specia-
lã”. Întreg dispozitivul de securi-
tate al Jocurilor Olimpice este con-
trolat de serviciul federal de secu-
ritate (FSB), mult mai sever decât
cel din timpul Jocurilor Olimpice

de Varã de la Beijing, din 2008.
Supravegherea se efectueazã cu un
sistem prin sateliþi, monitorizate
fiind toate comunicãrile printr-un
sistem care permite FSB accesa-
rea tuturor telefoanelor ºi reþelei
Internet. SUA s-au declarat dispu-
se sã ajute Rusia în asigurarea se-

curitãþii Jocurilor Olimpice, în ca-
zul în care considerã oportun aju-
torul, ºi declaraþia a fost fãcutã
sãptãmâna trecutã de secretarul
american al Apãrãrii, Chuck Hagel,
în atenþia omologului sãu rus, Ser-
ghei ªoigu.

Turcia: 350 de poliþiºti demiºi în urma
scandalului de corupþie

Guvernul turc a demis din
funcþiile deþinute 350 de poliþiºti,
între care specialiºti în lupta con-
tra criminalitãþii financiare, pira-

Începutul de an 2014 aduce
douã provocãri imediate pentru
preºedintele SUA, Barack Oba-
ma, care îi vor testa abilitãþile de
a-ºi impune agenda în Congres.
Anul acesta este marcat de ale-
gerile de la jumãtatea mandatu-
lui, în care va fi reînnoitã Came-
ra Reprezentanþilor ºi o treime
din Senat. Provocarea pentru a
atrage votul americanilor în no-
iembrie este majorã pentru pre-
ºedinte, mai ales dupã ce 2013 a
fost un an sãrac în succese pen-
tru el, nota ieri ziarul „La Razon”.
În primul rând, Casa Albã încear-
cã sã-i convingã pe congresmeni
sã restabileascã ajutoarele pentru
ºomeri ºi sã majoreze pragul da-
toriei. Senatul a avut, luni, o pri-
mã sesiune de vot asupra unui
plan propus de administraþia Oba-
ma care extinde ajutoarele pen-
tru ºomaj. Cabinetul preºedinte-
lui face eforturi ºi pentru a obþi-
ne un acord al Congresului, în

Obama luptã pentru controlul asupra Congresului
urmãtoarele douã sau trei luni,
privind majorarea pragului dato-
riei ºi a îndepãrta astfel spectrul
abisului fiscal. Casa Albã este
conºtientã de daunele aduse ima-
ginii þãrii ºi, prin extensie, preºe-
dintelui, de criza bugetarã din oc-
tombrie. Cele douã obiective po-
litice urmãrite vor demonstra ca-
pacitatea administraþiei Obama de
a încheia acorduri ºi de a pune
capãt paraliziei politice. Privirile
vor fi aþintite asupra alegerilor de
la jumãtatea legislaturii, scrutin la
care Obama aspirã sã obþinã con-
trolul asupra celor douã Camere
pentru a-ºi putea impune agenda
politicã. Totuºi, americanii vãd
aceste alegeri ca pe un prilej de a
sancþiona puterea prezidenþialã ºi
de a se apropia de opoziþie, ceea
ce în acest caz ar fi în avantajul
Partidului Republican. Principa-
lul obiectiv electoral al preºedin-
telui este de a-ºi atrage încrede-
rea aºa numitei „Generaþii a Mi-

leniului” — cei nãscuþi între 1977
ºi 1995. Obama trebuie sã-i con-
vingã pe tineri cã reforma sa în
domeniul medical, denumitã
„Obamacare”, este cel mai bun
lucru posibil. În primul rând, tre-
buie sã-i convingã sã se înscrie
în aceste planuri de acoperire
medicalã. Potrivit unui studiu re-
alizat la sfârºitul anului de Insti-
tutul de Politicã din Harvard, în
rândul alegãtori-
lor cu vârste cu-
prinse între 18
ºi 29 de ani, ima-
ginea preºedin-
telui este puter-
nic afectatã:
doar 39% din
americani se de-
clarã în favoarea
s i s t e m u l u i
„Obamacare”,
în timp ce 56%
se declarã îm-
potrivã. Mai

mult, 44% cred cã nivelul sãnã-
tãþii va scãdea cu aceastã nouã
lege ºi doar 17% cred cã se va
îmbunãtãþi. Indicele de popula-
ritate al preºedintelui a scãzut cu
11 puncte procentuale din luna
aprilie. Atunci, Obama era cre-
ditat cu 54%. Obama are la dis-
poziþie doar 9 luni pentru a
schimba aceste cifre, conchide
„La Razon”.

teriei informatice, crimei
organizate, în cadrul scan-
dalului de corupþie care
zguduie þara, menþiona
presa turcã de ieri, citând
un decret oficial dat pu-
blicitãþii. De la primul val
de arestãri în cunoscuta
afacere, la 17 decembrie
anul trecut, guvernul a

sancþionat mai multe zeci de ofi-
þeri de rang înalt, inclusiv ºeful
poliþiei din Istanbul, acuzat de a
nu fi fost informat despre mer-

sul unor anchete judiciare. Pre-
mierul islamo-conservator Recep
Tayyip Erdogan a procedat la nu-
mirea mai multor judecãtori pe
aliniament politic, pentru a putea
þine sub control anchetele în curs
de desfãºurare. Tot el a acuzat
voalat confreria predicatorului
musulman Fethullah Gullen de a
fi la originea „complotului” des-
tinat subminãrii guvernului, cu
trei luni înaintea alegerilor muni-
cipale. Multã vreme aliatã a par-
tidului Justiþie ºi Dezvoltare

(AKP), miºcarea condusã de Fet-
hullah Gullen, foarte influentã în
poliþie ºi justiþie, a declarat rãz-
boi guvernului, pentru denunþa-
rea unui proiect privind suprima-
rea ºcolilor private, constituiau
pentru confrerie o sursã finan-
ciarã. Ancheta deschisã de justi-
þie a provocat deja încarcerarea
a peste 20 de oameni de afaceri
ºi apropiaþi ai Guvernului, du-
când la demisia a trei miniºtri ºi,
implicit, la o remaniere a Execu-
tivului.
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Anunþul tãu!
Judecãtoria Craiova, Dosar nr.
21888/215/2013, Sentinþa Civilã nr.
16269/5.12.2013, dispune: Admite
plângerea formulatã de reclamanþii
ROMAN LIONEL ºi ROMAN AU-
RICA, ambii domiciliaþi în Craiova,
strada Aleea General Gheorghe
Magheru, nr. 44A, judeþul Dolj în
contradictoriu cu pârâtul COLCEA
MARIAN, cu domiciliul în Craiova,
strada Abatorului, nr. 25, judeþul
Dolj. Anulazã Încheiere nr. 25090
din 17.04.2013 ºi Încheierea nr.
42786 din 10.06. 2013 ale OCPI Dolj.
Obligã OCPI Dolj sã intabuleze
dreptul de proprietate în favoarea
reclamanþilor asupra imobilului –
apartament situat în Craiova, car-
tier Craioviþa Nouã, bl. 155 G, sc.
1, ap. 2 , judeþul Dolj, având numãr
cadastral 9853/2 înscris în cartea
funciarã nr. 45583 dobândit în baza
actului de adjudecare din
22.02.2013 în dosar de executare
nr. 342/17257/2015/2011 al BEJ
Þãpuº Ruxandra. Cu apel în ter-
men  de 30 zile de la comunicare.
Îa act cã nu se solicitã cheltuieli de
judecatã. Pronunþatã în ºedinþã
publicã, azi 5 decembrie 2013.
Ministerul Finanþelor Publice /
Agenþia Naþionalã de Administrare
Fiscalã / Direcþia Regionalã  a Fi-
nanþelor Publice CRAIOVA / Admi-
nistraþia Judeþeanã a Finanþelor
Publice Dolj / Serviciul Colectare,
Executare Silita Persoane Fizice. În
temeiul art. 162 alin. (1),(2) din Or-
donanþa Guvernului nr. 92/2003 pri-
vind Codul de Procedurã Fiscalã,
republicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, se face cunos-
cut cã în ziua de 20-01-2014, ora
12.00, în localitatea Craiova, str.

Anunþul tãu!
Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam. 10,
se va vinde prin licitaþie publicã ur-
mãtorul bun imobil în dosarul de
executare nr. B 36735: -  teren ex-
travilan arabil Tarlaua 72/Parcela 28
în suprafaþã de 2182 mp, nr. cad.
1721, CF 30351, situat în localitatea
ªimnicu de Sus, preþ pornire licita-
þia a II-a 2100 lei, exclusiv TVA; Cota
de taxã pe valoarea adãugatã pen-
tru vânzarea bunurilor imobile este
stabilitã în conformitate cu preve-
derile Titlului VI din Legea nr. 571/
2003 privind Codul Fiscal, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare.
Creditori urmãritori: A.J.F.P. Dolj. In-
vitãm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri sã în-
ºtiinþeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilitã
pentru vânzare. Cei interesaþi în
cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi
sã prezinte, pânã la termenul de vân-
zare sau, în cazul vânzãrii prin lici-
taþie, pânã în ziua precedentã ter-
menului de vânzare: oferte de cum-
pãrare; în cazul vânzãrii la licitaþie,
dovada plãþii taxei de participare
sau a constituirii garanþiei sub for-
ma scrisorii de garanþie bancarã.
Taxa de participare reprezintã 10%
din preþul de pornire a licitaþiei ºi se
plãteºte în lei, în contul IBAN RO1-
6TREZ2915067XXX005062,cod fis-
cal 4830007 deschis la Trezoreria
Craiova; împuternicirea persoanei
care îl reprezintã pe ofertant; pen-
tru persoanele juridice de naþiona-
litate românã, copie de pe certifica-
tul unic de înregistrare eliberat de
oficiul registrului comerþului; pen-
tru persoane juridice strãine, actul
de înmatriculare tradus în limba
românã; pentru persoanele fizice

Anunþul tãu!
strãine, copie de pe paºaport (cu
respectarea prevederilor Legii nr.
312/2005); pentru persoanele fizi-
ce române, copie de pe actul de
identitate; dovada emisã de orga-
nele fiscale cã nu au obligaþii fisca-
le restante, urmând sã se prezinte
la data stabilitã pentru vânzare ºi la
locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contestaþie la in-
stanþa judecãtoreascã competen-
tã, în termen de 15 zile de la comu-
nicare sau luare la cunoºtinþã, în
conformitate cu prevederile art. 172-
173 din Ordonanþa Guvernului nr.
92/2003, republicatã, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare. Lici-
taþia începe de la cel mai mare preþ
din ofertele de cumpãrare scrise,
dacã acesta este superior preþului
de pornire la licitaþie, iar în caz con-
trar va începe de la acest din urmã
preþ. Adjudecarea se face în favoa-
rea participantului care a oferit cel
mai mare preþ, dar nu mai puþin de-
cât preþul de pornire. Taxa de par-
ticipare nu se restitue ofertanþilor
care nu s-au prezentat la licitaþie,
celui care a refuzat încheierea pro-
cesului-verbal de adjudecare, pre-
cum ºi adjudecatarului care nu a
plãtit preþul. Potrivit dispoziþiilor
art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanþa
Guvernului nr. 92/2003, republica-
tã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, când urmeazã sã se ia
mãsuri de executare silitã, nu este
obligatorie audierea contribuabi-
lului. Pentru informaþii suplimen-
tare, vã puteþi adresa la sediul
A.J.F.P. Dolj, str. Mitropolit Firmilian
nr. 2, cam.10, sau la telefonul nr.
0251/402285.
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Asociaþia Pensionari-
lor Civili „Mihai Vitea-
zul” din judeþul Dolj
ureazã tuturor mem-
brilor care îºi serbea-
zã onomastica de Sf.
ION, multã sãnãtate,
viaþã lungã cu bucu-
rii. La Mulþi Ani!
Familia Costel Bazã-
verde cu prilejul zilei
numelui ureazã fami-
liei ION ºi NELA BU-
TOI din Ghidici multã
sãnãtate, bucurii ºi
împliniri în Noul An.
Cu ocazia zilei nume-
lui Costicã Foanþã
ureazã domnului ION
BÃLÃ din Verbicioara
sãnãtate, multe bu-
curii ºi La Mulþi Ani!
Cu prilejul zilei nume-
lui familia Gelu Daha
din Verbicioara urea-
zã naºului ION DAHA,
sãnãtate multã, bu-
curii. La Mulþi Ani!
La zi onomasticã Gela
soþie, Sandu ºi Lilia-
na copiii ºi nepoþii
ureazã domnului IO-
NEL CRÃCIUNOIU din
Ghidici „La Mulþi Ani”
sãnãtate, viaþã lungã.

OFERTE SERVICIU
Primãria comunei Brã-
deºti, judeþul Dolj, orga-
nizeazã concurs pen-
tru ocuparea funcþiei
publice de execuþie,
vacantã pentru postul
de inspector, grad pro-
fesional principal, cla-
sa I, studii superioare
absolvite cu diplomã
de licenþã în domeniul
ºtiinþelor economice,
vechime minim 5 ani în
specilaitate, cunoºtiin-
þe operare calculator.
Concursul va avea loc
în data de 10.02.2014,
ora 10.00 proba scri-
sã ºi în data de
11.02.2014, ora 13.00
proba interviu. Infor-
maþii suplimentare se
pot obþine la secreta-
riatul instituþiei.

VILA Nickos, Cârcea
angajeazã bucãtar /
ospãtar ºi dansatoare.
Telefon: 0762/482.044,
0251/458.336.

PRESTÃRI SERVICII
ACORDÃM Credite de
consum cu dobândã
0%, credite de nevoi
personale salariaþilor,
pensionarilor cu vâr-
ste 18-75 ani. telefon.
0731/035.501; 0727/
321.850.
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.
Telefon: 0770/901.283.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/
4, zona Lãpuº, în spa-
tele Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E nego-
ciabil. Telefon: 0720/
556.607.
3 - 4 CAMERE
CORNIÞOIU, str. Con-
stantin Brâncoveanu,
confort 1, semideco-
mandat, 68 m.p.îmbu-
nãtãþit. telefon. 0743/
309.754.
VÂND Apartament 3
camere, superlux mo-
bilat, ieºire separatã,
zona Calea Bucureºti.
Telefon: 0764/280.027.

CASE
Vând casã Ford, preþ
33000 Euro, 2 came-
re, 78 mp locuibili,
baie, bucãtãrie, teren
200 mp, puþ forat, cen-
tralã pe lemne. Tele-
fon: 0767/392.167.
Vând casã Craiova. Te-
lefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând gospodãrie for-
matã din casã, anexe,
fântânã, pomi fructiferi,
cãpºuni, suprafaþã to-
talã de 2500 mp. Te-
lefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
Vând casã recent re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în comu-
na Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã Câmpia Is-
laz cu teren 320 m. Te-
lefon: 0351/178.898.

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
ªimnicu de Sus la 600
mp de Lacul Tanchiº-
tilor (între vile). Tele-
fon: 0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând teren 5500 Euro
lotul de casã în spate-
le spitalului Balº-Olt. Te-
lefon: 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. Te-
lefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã, apã, posibilita-
te energie + alte avan-
taje. Telefon: 0785/
336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.

SCHIMBURI
Schimb garsonierã Ca-
lafat, cu garsonierã
Craiova. Telefon:
0251/231.143.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu aparta-
ment 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, ben-
zinã, revizie 2015, sta-
re excelentã 91000
km, 6000 RON, con-
sum sub 4,5%. Tele-
fon: 0749/059.070.

STRÃINE
Vând Renault Laguna
2, an 2003, culoare gri
metalic, 6 trepte, turbo-
diesel, motor 1.9,
262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro
negociabil. Telefon:
0753/948.440.

Vând TOYOTA RAV 4,
diesel 2008, 9600
Euro negociabil. Tele-
fon: 0763/690.698.

UTILAJE
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Buco-
vãþ, sat Palilula, sta-
re foarte bunã. Tele-
fon: 0251/361.093;
0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând video player -
100 lei. Telefon:
0769/016.889, 0723/
984.309.
Vând goblenuri. Tele-
fon: 0770/862.007.
Vând cãmãºi naþiona-
le, ceasuri de masã ºi
o pendulã. Telefon:
0351/ 459.222.
Vând activitate agri-
colã, în afara munici-
piului. Informaþii dupã
ora 21.00. Telefon:
OCFA-DCOIIO.
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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 peda-
le pentru copii 50 lei. Te-
lefon: 0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.
Vând antifurt auto, du-
lap haine, aragaz voiaj
ºi butelie, aparat foto,
bicicletã, aparat mãsu-
rã, pãturã antistres. Te-
lefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din
piele, maºinã de cu-
sut, galerii sculptate, 9
ha pãdure - Gorj. Te-
lefon: 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. Te-
lefon: 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, bu-
telie voiaj 5 litri, 2 ochiuri,
mascã Mercedes. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car com-
plet. Telefon: 0251/
598.518.
Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig micã
defecþiune 50 lei, cup-
tor cu microunde geam
spart 40 lei. Telefon:
0770/303.445; 0767/
989.439.
Vând Ceragem 2000
lei sau 450 euro. Tele-
fon: 0351/409.381.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamo-
tatã  tip Coralex, stare
foarte bunã, 450 lei. Te-
lefon: 0755/010.296.
Vând mozaic de mar-
murã, bitum, abric,
þeavã neagrã, schelã
metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/ 291.628.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane, chiu-
vetã picior (ciupercã),
butoi pentru varzã. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.

Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând nicovalã fierãrie
maºini de cusut nemþeºti,
româneºti, cãruþã. Tele-
fon: 0761/155.549.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezer-
vã, furnituri ptr. opticã.
Telefon: 0730/542.885.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei/buc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 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 negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã 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
frigider. Telefon: 0757/
322.534.

Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
SCHIMBURI

Schimb 1 ha pãdure si-
tuatã în Ocnele Mari
pe garsonierã în Cra-
iova, Vâlcea. Telefon:
0741/078.812.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz de
Satu Mare, vechi dar
funcþional. Telefon:
0251/457.204.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

ÎNCHIRIEZ Salã pentru
evenimente, maxim 80
persoane. Telefon:
0762/482.044, 0251/
458.336.
Particular, închiriez
apartament 2 camere
zona Corniþoiu, 150
euro negociabil. Tele-
fon: 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
(eleve). Telefon: 0351/
410.939.
APARTAMENT ultra-
central lux. Telefon:
0761/433.444.
Închiriez teren pentru
Staþie GPL, Centru vân-
zare maºini sau parca-
re. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.
MATRIMONIALE
Tânãr rezident Italia
doresc cunoºtinþã tâ-
nãrã în vederea prie-
teniei eventual a cãsã-
toriei. Exclus aventu-
rierele. Telefon: 0760/
556.804.

PIERDERI
Pierdut Carnet de Stu-
dent eliberat de Facul-
tatea de Medicinã Ge-
neralã în cadrul UMF
Craiova, pe numele
IORGA MIHAELA DIA-
NA. Se declarã nul.
Pierdut Carnet de Stu-
dent eliberat de Facul-
tatea de Medicinã Ge-
neralã în cadrul UMF
Craiova, pe numele
ILIE CRISTINA LORE-
DANA. Se declarã nul.

DECESE
Maria soþie, Oana fiicã,
anunþã cu durere de-
cesul distinsului pro-
fesor universitar doc-
tor SCHEAU MIHAIL. În-
humarea va avea loc
în comuna Pietrari, ju-
deþul Vâlcea miercuri,
8 ianuarie 2014, ora
12.00. Dumnezeu sã-l
odihneascã în liniºte
ºi pace.
CONDOLEANÞE
Familiile prof.dr. Ola-
ru Cristian ºi dr. Flo-
rescu Mihai sunt alã-
turi de doamna doc-
tor Scheau Maria la
greaua durere prici-
nuitã de decesul so-
þului prof. univ. dr.
SCHEAU MIHAIL. Sin-
cere condoleanþe!
Dumnezeu sã-l odih-
neascã în pace!
COMEMORÃRI

Alin fiu, soþia Valen-
tina ºi sora Viorica
Bulugean reamin-
tesc împlinirea a 3
ani de la decesul ta-
tãlui ºi fratelui DORU
IONESCU BUFLEA.
Un gând sincer pen-
tru sufletul lui bun.

Direcþia Silvicã Dolj cu sediul în
Municipiul Craiova str. Iancu Jianu,
nr. 19, comunicã anularea licitaþii-
lor ºi negocierilor de masã lemnoa-
sã pe picior ºi masã lemnoasã fa-
sonatã, licitaþii / negocieri anunþate
pentru data de 10.01.2014.
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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 Sãpuna-
ru s-a aflat pe teren pânã în minutul 80), Osa-
suna – Espanyol 1-0 (Cejudo 33), Sociedad –
Bilbao 2-0 (Griezmann 43, Pardo 90+3).

Luni: Real – Celta 3-0 (Benzema 67, Cr.
Ronaldo 82, 90+3), Rayo – Villerreal 2-5 (Cas-
tillo 66, 90+1 pen. / Uche 10, 58, 64, Perbet
12, 41).

1. Barcelona 49 11. Malaga 20
2. Atletico 49 12. Levante 20
3. Real 44 13. Granada 20
4. Bilbao 33 14. Almeria 19
5. Sociedad 32 15. Osasuna 18
6. Villarreal 31 16. Elche 17
7. Sevilla 29 17. Valladolid 16
8. Valencia 23 18. Celta 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.; Bogdan
Lobonþ nu s-a aflat în lotul formaþiei oaspete).

Luni: Napoli – Sampdoria 2-0 (Mertens 53,
62), Catania – Bologna 2-0 (Bergessio 23, Lodi
66 pen.), Genoa – Sassuolo 2-0 (Gilardino 28
pen., Bertolacci 45; La gazde, Adrian Stoian
a intrat pe final, în minutul 88. De cealaltã
parte, Marius Alexe n-a fost convocat), Milan
– Atalanta 3-0 (Kaka 35, 65, Cristante 67; La
oaspeþi, Constantin Nica a fost rezervã), Par-
ma – Torino 3-1 (Marchionni 34, A. Lucarelli
45, Amauri 70 / Immobile 21), Udinese – Ve-
rona 1-3 (Pereyra 43 / Toni 8, 39, Iturbe 70),
Lazio – Inter 1-0 (Klose 81; ªtefan Radu a fost
integralist la gazde).

1. Juventus 49 11. Milan 22
2. Roma 41 12. Cagliari 21
3. Napoli 39 13. Udinese 20
4. Fiorentina 36 14. Sampdoria 18
5. Verona 32 15. Atalanta 18
6. Inter 31 16. Chievo 16
7. Torino 25 17. Bologna 15
8. Parma 23 18. Sassuolo 14
9. Genoa 23 19. Livorno 13
10. Lazio 23 20. Catania 13

CUPA LIGII ANGLIEI – SEMIFINALE –
MANªA TUR

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Sunder-
land (I) – Man. United (I);

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

Retururile celor douã partide sunt progra-
mate în 21, respectiv 22 ianuarie.

CUPA REGELUI SPANIEI –
OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Valencia
(I) – Atletico (I);

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

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

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

CUPA ITALIEI – OPTIMI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ

Astãzi, ora 22:00: Fiorentina (I) – Chievo
(I);

Mâine: Roma (I) – Sampdoria (I) – ora 19:00,
Udinese (I) – Inter (I) – ora 22:00;

14 ianuarie: Lazio (I) – Parma (I) – ora 22:00.
15 ianuarie: Catania (I) – Siena (II) – ora

17:00, Milan (I) – Spezia (II) – ora 19:00, Napoli
(I) – Atalanta (I) – ora 22:00.

Partida Juventus (I) – Avellino (II) s-a dis-
putat în 18 decembrie ºi s-a încheiat cu scorul
de 3-0 (Giovinco 7, Caceres 17, Quagliarella 35),

Digi Sport 1
18:00 – HANDBAL (M) – Preliminarii

CM 2015: România – Italia / 21:00, 23:00
– FOTBAL – Cupa Spaniei: Betis –
Bilbao, Barcelona – Getafe.

Digi Sport 2
10:30 – TENIS (F) – Turneul de la

Sydney: sferturi de finalã / 18:00, 19:45 –
BASCHET (M) – Cupa României: BCM
„U” Piteºti – „U” Mobitelco Cluj, CSM
Oradea – BC Timiºoara / 21:45 – FOT-
BAL – Cupa Ligii Angliei: Manchester
City – West Ham United / 5:30 – TENIS
(F) – Turneul de la Sydney: semifinale.

Digi Sport 3
19:30 – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã: CSM Cetate Devatrans – HC
Zalãu / 22:00 – FOTBAL – Cupa Italiei:
Fiorentina – Chievo.

TVR 3
19:15 – BASCHET (M) – Liga

Balcanicã: SCM „U” Craiova – BC Gilboa
Galil.

Eurosport
15:15 – BIATLON – Cupa Mondialã

de la Ruhpolding / 20:40 – DARTS –
Campionatul Mondial de la Frimley Green.

Eurosport 2
19:15 – BASCHET (M) – Eurocupa:

Banvit BK – Budivelnik Kiev.

Arsenal ºi naþionala Angliei au primit
o loviturã teribilã: Theo Walcott va lipsi
în jur de 6 luni ºi va rata Cupa Mondialã
din aceastã varã.

Internaþionalul englez s-a accidentat
la partida câºtigatã de “tunari” în Cupa
Angliei împotriva lui Tottenham, scor
2-0, duminicã, iar verdictul medicilor a
fost crâncen. Walcott, 24 de ani, a su-
ferit o rupturã a ligamentelor încruci-
ºate ale genunchiului stâng, fapt echi-
valent cu aproximativ jumãtate de an de
absenþã. Informaþia a fost confirmatã
pe site-ul oficial al lui Arsenal ºi prelua-
tã de The Guardian.

Walcott urmeazã sã fie operat în pe-
rioada urmãtoare la Londra.

“Toþi cei de la Arsenal îi doresc lui
Theo sã se recupereze cât mai repede

Theo WTheo WTheo WTheo WTheo Walcott rateazã Cupa Mondialãalcott rateazã Cupa Mondialãalcott rateazã Cupa Mondialãalcott rateazã Cupa Mondialãalcott rateazã Cupa Mondialã
ºi ne dorim sã-l vedem cât mai repede
pe teren”, a fost o parte din mesajul
postat pe arsenal.com.

Accidentat dupã o intrare a fundaºu-
lui Danny Rose, iniþial, s-a crezut cã lo-
vitura n-a fost chiar atât de puternicã ºi
s-a estimat cã va absenta în jur de o
lunã. Asta însã doar pânã la analizele
amãnunþite, care au dezvãluit nemiloa-
sa leziune.

6 goluri în 18 apariþii reuºise Wal-
cott în acest sezon pentru liderul din
Premier League, 5 în campionat ºi unul
în Liga Campionilor.

La Cupa Mondialã gãzduitã de Brazi-
lia (12 iunie / 13 iulie), Anglia face parte
din Grupa D, o veritabilã grupã a mor-
þii, urmând a întâlni, în ordine, Italia,
Uruguay ºi Costa Rica.

Cotidianul turc Milliyet ºi mai
multe alte surse din Turcia au
anunþat, ieri, cã Beºiktaº a reu-
ºit, poate, cel mai tare transfer
al acestei ierni. Potrivit sursei
citate, brazilianul Ronaldinho a
a ajuns deja la un acord cu fosta
echipã a lui Mircea Lucescu ºi
urmeazã sã se prezinte în cel mai
scurt timp la Istanbul pentru a
semna contractul.

Anunþat de mai multã vreme,
interesul lui Liverpool pentru Ale-
xandru Maxim pare sã fie în
continuare de actualitate, deºi
prestaþiile românului nu au mai
fost de un nivel ridicat ºi pe fi-
nalul sezonului de toamnã. To-
tuºi, fostul mijlocaº al Panduri-
lor a reuºit o prima parte de sta-
giune excelentã la Stuttgart, ast-

Ronaldinho, acord cu Beºiktaº!
Transferul este aºteptat sã fie oficializat

în perioada imediat urmãtoare

Ronaldinho îi va costa pe cei
de la Beºiktaº între 10 ºi 15 mi-
lioane de euro, bani care vor fi
viraþi în contul formaþiei brazi-
liene Atletico Mineiro.

Mijlocaºul în vârstã de 33 de
ani va semna un acord valabil
pentru urmãtorii doi ani ºi jumã-
tate. Decizia lui Ronaldinho de a
reveni în Europa a fost influen-
þatã de selecþionerul brazilian

Luiz Felipe Sco-
lari, care i-ar fi
transmis cã astfel
va avea ºanse
mai mari de a fi
selecþionat în lo-
tul pentru Cupa
Mondialã din
vara acestui an.

17 goluri ºi 11
assist-uri a reuºit
Ronaldinho în
cele 36 de meciuri
jucate în 2013.

Presa germanã insistã cu interesul
lui Liverpool pentru Maxim

fel cã englezii, conform Ki-
ker, vor face o ofertã pen-
tru achiziþionarea lui.

Jurnaliºtii germani susþin
cã Liverpool urmeazã sã
punã pe masa celor de la
Stuttgart 15 milioane de
euro pentru Maxim, fotba-
list cumpãrat de nemþi la în-
ceputul anului trecut pentru
o sumã de 10 ori mai micã.

Dacã se va ivi ceva ºi nu
vor reuºi transferul, “cormo-
ranii” au ºi o variantã de re-
zervã în persoana egipteanu-

lui Mohamed Salah, de la FC Ba-
sel. Africanul a fost unul dintre cei
mai buni oameni ai elveþienilor în
sezonul actual al Ligii Campioni-
lor ºi a atras atenþia mai multor
formaþii importante, printre care
ºi Tottenham sau Juventus.

4 goluri ºi 8 pase decisive în
20 de meciuri a reuºit în acest
sezon Maxim pentru Stuttgart.

În vara lui 2013, când a venit la Bayern,
Pep Guardiola s-a bucurat mult pentru fap-
tul cã urma sã aibã ocazia de a lucra cu Ar-
jen Robben. Numai cã, dupã un început ex-
celent, relaþia dintre cei doi s-a deteriorat
treptat, la un moment dat vorbindu-se chiar
ºi de faptul cã internaþionalul olandez ar fi
urmat sã fie pus pe lista de transferuri.

În toamnã, cei doi nu au comunicat decât
la nivelul strictului necesar, perioadã în care
fostul antrenor al Barcelonei a lansat mai mul-
te ameninþãri în spaþiul public pentru Rob-
ben, pe care care l-a avertizat cã un fotba-
list care nu este de acord cu viziunea sa este
un jucãtor de care nu are nevoie.

Timpul a trecut însã, iar evoluþiile
strãlucitoare pe care le-a avut olande-
zul în ultimele meciuri au ameliorat de
tot disensiunile dintre acesta ºi antre-
nor.

Fapt probat ºi de o postare fãcutã
de Guardiola, în care tehnicianul spu-
ne nimic mai puin decât faptul cã este
îndrãgostit de Robben!

Evident, însã, este vorba de Rob-
ben-fotbalistul ºi de nimic altceva,
Guardiola lãudându-l practic la scenã
deschisã pe batav pentru modul cum
se prezintã în fiecare zi la meciuri ºi la

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Guardiola, elogios la adresa lui Robben
antrenamente.

“Îl iubesc pe Arjen! În toatã cariera mea
ca jucãtor ’i ca antrenor am vãzut doar unul
sau doi jucãtori care sã fie într-atât de pro-
fesioni’ti ca el. Are o mentalitate incredibi-
lã!

A evoluat extraordinar înainte de actua-
la sa accidentare (n.r. s-a accidentat la în-
ceputul lunii decembrie ºi va reveni pe te-
ren spre finalul lunii ianuarie) ºi sper cã va
reveni foarte repede la acelaºi nivel. Se pre-
gãteºte uluitor pentru acest lucru, n-am mai
vazut aºa ceva!”, a scris Guardiola pe site-
ul oficial al lui Bayern.
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Disputa dintre Primăria Craio-
va şi Adrian Mititelu pentru stadio-
nul „Ion Oblemenco” a consumat
ieri un nou episod, unul nefericit
pentru patronul FC Universitatea,
care s-a văzut din nou izgonit din
arena unde a apucat să dispute un
singur meci oficial, cel cu Minerul

Cu ocazia zilei de Sfântul Ion, mai mulţi componenţi ai Craiovei Maxi-
ma au fost la cimitirul Ungureni pentru a cinsti memoria lui Ion Oblemen-
co. La mormântul „Tunarului” au fost depuse coroane de flori şi lumâ-
nări de către foşti coechipieri şi colaboratori, unii dintre ei, precum Gheor-
ghiţă Geolgău, Ion Împuşcătoiu şi Ion Ciocan, sărbătoriţi de ziua nume-
lui. Au mai fost prezenţi Nicolae Tilihoi, Nicolae Negrilă, Nicolae Ungu-
reanu, Costică Donose, şi fiul său, Alin Donose, Dandu Ustabacieff, Daniel
Mogoşanu, Alin Dobrotescu, Bogdan Pâncu. Delegaţia s-a îndreptat apoi
spre cimitirul Sineasca şi cel de la Mofleni pentru a-i omagia şi pe alţi
foşti componenţi ai Ştiinţei precum Costică Ştefănescu, Zoli Crişan, Pe-
tre Deselnicu sau Cristi Neamţu.

Al treilea ofiţer de presă la CSU
La promovarea în funcţia de director general al clubului, Gheorghiţă

Geolgău declara că unul dintre obiective este îmbunătăţirea imaginii şi a
relaţiei cu mass-media. Probabil în acest sens, imediat după Anul Nou a
făcut şi o mutare în acest sens, tocmindu-şi un nou ofiţer de presă, Liviu
Bistriceanu luându-i locul lui Cosmin Cojocăreanu. Numirea nu a fost
anunţată oficial şi nici operată pe site-ul clubului. Numai că efectele au
întârziat să se vadă, iar comunicarea este tot mai dificilă, inclusiv la acţi-
unea de la locurile de veci ale fostelor glorii ale clubului, fiind tratată
superficial de oamenii responsabili cu imaginea la CSU, respectiv nea-
nunţată şi nepromovată. Pentru CSU, problema ofiţerului de presă pare
să fie una extrem de importantă, din moment ce se află la a treia persoană

Gloriile Craiovei s-au strâns la mormântul „Tunarului”

„Maximii” l-au omagiat pe Ion Oblemenco

Echipa de handbal SCM Craiova joacă as-
tăzi, de la ora 16, la Sala Polivalentă, un meci
foarte important pentru rămânerea în lupta
pentru play-off-ul Ligii Naţionale, contra lui
CSM Bucureşti. După 9 etape, Craiova ocu-
pă locul 8, cu 9 puncte, în timp ce echipa
bucureşteană se află pe poziţia a şasea, ulti-

Carmen Amariei crede că SCM Craiova va arăta din ce în ce mai bine

„Jucăm un handbal pe care îl vedem
mai puţin în România”

În Polivalentă vine astăzi o triplă campioană mondială, rusoai-
ca Emilia Turey, care a semnat recent pentru CSM Bucureşti

ma care asigură prezenţa în play-off, cu 16
puncte. Iniţial, partida era programată pentru
sâmbătă, însă oaspeţii nu au mai respectat
înţelegerea iniţială cu gruparea din Bănie. Pen-
tru acest joc, antrenorul Carmen Amariei nu
poate conta pe 3 jucătoare accidentate: cen-
trul Ana Maria Apipie, pivotul Alexandra Ha-
şegan şi portarul Mirela Nichita. În schimb,
CSM a reuşit de Sărbători un transfer de sen-
zaţie. Pe lângă vedetele cu care a început se-
zonul, Cristina Vărzaru şi ucraineanca Irina
Glybko, Vasile Mărgulescu o va avea la dis-
poziţie şi pe rusoaica Emilia Turey, în vârstă
de 29 de ani, care a semnat un contract pe 6
luni. Extrema de culoare este triplă campioa-
nă mondială, campioană europeană şi vice-
campioană olimpică, fiind aleasă în două rân-
duri în echipa ideală la turneele finale mon-
diale, iar în 2007 a câştigat Champions Lea-
gue cu Slagelse, echipă la care a evoluat şi
Carmen Amariei. Biletele de intrare costă 7 lei
pentru ambele meciuri de astăzi de la Sala Po-
livalentă, cel de handbal şi cel de baschet, din

Liga Balcanică, Universitatea
Craiova -. Galil Gilboa.

Carmen Amariei a vorbit
ieri despre meciul de la Baia
Mare: „Am avut o prestaţie
bună şi o atitudine extraordinară, contra unei
echipe foarte bune, doar rezultatul m-a ne-
mulţumit”.

Reprogramarea meciului cu CSM: „Aju-
sesem la un acord verbal, dar s-au răzgân-
dit, probabil văzând prestaţia noastră de la
Baia Mare şi considerând că nu avem timp
de refacere. Nu căutăm scuze, trebuie să ne
facem treaba pe teren”

Adversarul de astăzi: „CSM este o echipă
omogenă, joacă de mai mult timp împreună
şi nu va fi deloc uşor. Cristina Vărzaru îmi
este prietenă, este o jucătoare deosebită, una
dintre cele mai bune pe care le-a avut Ro-
mânia şi trebuie să fim atente la ea. Au trans-
ferat-o şi pe rusoaica Emilia Turey, este una
dintre cele mai bune extreme din lume, cam-
pioană mondială şi europeană şi câştigătoa-

re de Champions League. Am avut-o colegă
la FC Copenhaga. Este o lovitură de imagine
pentru CSM, dar nu ştiu cât timp a avut să
se integreze în echipă.

Jocul echipei SCM Craiova: „Suntem pe
un drum bun, vrem să jucăm un handbal pe
care îl vedem mai puţin în România, un hand-
bal modern, cu zâmbetul pe buze. Este foarte
important să putem trece mai uşor peste un
gol primit sau un joc pierdut, să rămânem
concentrate”

Ultimul transfer, Alexandra Gavrilă: „Este
o jucătoare inteligentă, iubeşte ceea ce face
şi are calităţi fizice deosebite. M-a impresio-
nat plăcut şi cred că sunt şanse mari să ră-
mână şi din vară la Craiova. Eu am mare
încredere că va fi viitorul centru al echipei
naţionale”

Motru. Faţă de acţiunile de „recu-
cerire” întreprinse de Mititelu,
acompaniate de un mass-media şi
suporteri, cea de ieri a fost discre-
tă, patronul FCU fiind invitat să-şi
ridice autocarul şi bunurile depo-
zitate. Executorul judecătoresc a
pus în aplicare decizia Tribunalu-

lui Dolj din 3 decembrie 2013, care
arată astfel: „Admite apelul. Schim-
bă înc heierea nr.  13688/
31.10.2013 a Judecătoriei Craio-
va în sensul că admite cererea de
încuviinţare a executării silite a ti-
tlului executoriu reprezentat de
sentinţa c ivilă nr.  11472/
16.09.2013 a Judecătorie Craiova.
Autorizează creditorul să treacă la
executarea silită prin toate modali-
tăţile prevăzute de lege. Definiti-
vă”. Executorul a mai avut la în-
demână şi o altă decizie judecăto-
rească emisă pe 16 septembrie
2013 de către Judecătoria Craio-
va, prin care s-a dispus evacuarea

echipei lui Mititelu din spaţiile de
antrenament ale stadionului,  din
cauza datoriilor pe care acesta le
are faţă de proprietar. „Admite în
parte acţiunea. Respinge cererea
de suspendare a capătului de ce-
rere privind evacuarea în baza art
36 din Legea nr. 85/2006. Dispu-
ne evacuarea pârâtei S.C. Fotbal
Club U Craiova SA din spaţiile de
antrenament şi competiţii din ca-
drul stadionului Ion Oblemenco,
care a făcut obiectul contractului
de concesiune nr. 230/2002, mo-
dificat şi completat prin actul adi-
ţional nr. 2/2007. Disjunge capă-
tul de cerere având ca obiect pre-

tenţii, urmând a se forma un do-
sar nou cu termen de judecată la
data de 07.10.2013. Respinge ce-
rerea privind cheltuielile de jude-
cată cu privire la capătul de cerere
având ca obiect evacuare. Cu apel”.
Cel mai probabil, CS Universitatea
Craiova va folosi arena din Bănie
până când aceasta va fi demolată.
În replică, Mititelu a emis un co-
municat prin care precizează că
evacuarea a fost făcută abuziv şi a
anunţat că va înainta plângere pe-
nală împotriva persoanelor respon-
sabile, fiind convins că în circa trei
săptămâni echipa sa va reveni pe
„Ion Oblemenco”.

Patronul FC U Craiova a fost evacuat din
nou de pe „Ion Oblemenco”
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Mititelu, executat!Mititelu, executat!Mititelu, executat!Mititelu, executat!Mititelu, executat!Mititelu, executat!Mititelu, executat!Mititelu, executat!Mititelu, executat!

Emilia
Turey


