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Baroul Dolj este primul
din ţară care a făcut pa-
sul către era digitală prin
introducerea cardurilor
de identitate pentru avo-
caţi. Măsura aduce o se-
rie de beneficii pentru pro-
fesioniştii din domeniu,
dar este şi o palmă dată
avocaturii clandestine.

Cum s-a „deşteptat”
judecătorul Toni
Greblă la Curtea
Constituţională

Două legi, cea privind descentra-
lizarea şi cea privind modificările adu-
se Codului Penal, au fost declarate
neconst ituţionale de către Curtea
Const itu ţională a României, cu  o
majoritate absolută de voturi (9-0).
Un asemenea vot covârşitor s-a în-
registrat mai rar la CCR de-a lungul
timpului, ceea ce într-un fel face li-
nişte deplină în spaţiul public, din-
colo de faptul că deciziile CCR „nu
se comentează, ci doar se ap lică”.
Numai că o nedumerire tot persistă
şi nu se dizolvă cu una, cu două, le-
gată de votul proaspătului judecă-
tor CCR Toni Greblă...
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Primarul
Craiovei, Olguţa
Vasilescu:
 „Eu vă garantez
că partea chineză
e foarte interesată
să ne construiască
locuinţele”

Sesiunea specială a
bacalaureatului 2014
se va desfăşura
în luna mai

Trei dintre autorii
jafului din Galicea
Mare au fost arestaţi

Trei dintre cei patru tineri de-
spre care s -a stabilit că au je-
fuit un bărbat din c omuna dol-
jeană Galicea Mare, în noaptea
de 30 spre 31 dec embrie 2013,
au fost ares taţi,  ier i,  pentru 29
de zile. Al patrulea suspect este
căutat în continuare de poliţişti,
Tribunalul Dolj urmând să se
pronunţe pe 20 ianuarie cu pri-
vire la mandatul de arestare ce-
rut în lipsă pe numele său. Oa-
menii legii au s tabilit c ă tinerii
şi-au cumpărat trei autoturisme
– două BMW-uri şi un Audi –
dar ş i 132 de oi.. .
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Avertizare

de cãlãtorie

în Brazilia
Ministerul Afacerilor

Externe (MAE) informeazã
cetãþenii români care se
deplaseazã pe teritoriul
Braziliei asupra faptului cã
autoritãþile locale au emis un
avertisment cu privire la
prognoza meteo pentru
perioada 17-20 ianuarie, în
sud-vestul Braziliei, respectiv
Sao Paulo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais, unde se pot
înregistra inundaþii, ca
urmare a ploilor torenþiale.
Potrivit unui comunicat remis
Agerpres, MAE recomandã,
pentru prevenirea unor
situaþii nedorite, evitarea
deplasãrilor pe distanþe lungi
pe teritoriul Braziliei ºi
informarea, în prealabil, cu
privire la zonele afectate de
condiþiile meteorologice
nefavorabile. Urmare a
condiþiilor meteo pot apãrea
întreruperi ale comunicaþii-
lor, ale furnizãrii de energie
electricã ºi de apã, precum ºi
afectãri ale reþelelor de
transport terestru, maritim ºi
aviatic, fiind posibile decalãri
ale curselor programate.
Totodatã, inundaþiile pot
produce blocaje la nivelul
cãilor de acces, precum ºi la
intrãrile ºi ieºirile din oraºe.
Potrivit sursei citate, se
prognozeazã cã, în zilele de
18, 19 ºi 20 ianuarie, condi-
þiile meteorologice se vor
deteriora ºi pot fi afectate
atât cartierele periferice, cât
ºi centrale din oraºele mari,
existând posibilitatea închi-
derii centrelor de aprovizio-
nare ºi a ºcolilor din zonele
inundate.

Peste 70% din apelurile primite anul trecut la 112
au fost false, acestea fiind iniþiate, în general, de pe
cartele prepay de cãtre copii, tineri sau persoane cu
probleme psihice, informeazã Serviciul de Telecomu-
nicaþii Speciale (STS). Cele mai multe apeluri false au
venit din Covasna, Cãlãraºi ºi Mureº. „Multe per-
soane sunã fãrã a avea o urgenþã, se intereseazã de-
spre evenimente care se petrec în localitatea lor, adre-
seazã injurii operatoarelor, râd, pun muzicã sau nu
vorbesc. Se solicitã informaþii despre numere de te-
lefon, se cere legãtura cu diverse instituþii sau per-
soane publice, ori se solicitã sfaturi medicale. Auto-
ritãþile fac apel la cei care sunã abuziv sã nu încarce
inutil liniile de urgenþã 112, întrucât un apel fals poa-
te duce la pierderea unei vieþi”, precizeazã STS într-
un comunicat remis, ieri, Agerpres. În urma consta-
tãrilor fãcute de cãtre autoritãþile statului, 10.892 ce-
tãþeni au fost sancþionaþi conform legii pentru ape-
luri false ºi abuzive cãtre numãrul 112. Cele mai multe
sancþiuni au fost aplicate în judeþele Teleorman ºi
Suceava ºi în Bucureºti. Statistica pe anul 2013 reali-

Ministerul Apãrãrii Naþionale va
organiza, la 10 martie, o licitaþie pen-
tru cumpãrarea unui sistem naþional
de protecþie a infrastructurilor IT&C
de interes naþional faþã de ameninþã-
rile provenite din spaþiul cibernetic,
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zatã de Serviciul de Telecomunicaþii Speciale aratã
cã la Numãrul Unic de Urgenþã 112 au fost primite ºi
tratate 17.463.468 apeluri. Dintre acestea 29,09% au
fost reale ºi 70,91% false. Apelurile au fost transfera-
te cãtre: Ambulanþã — 60,66%, Poliþie — 24,77%, ISU/
SMURD — 12,59% ºi Jandarmi — 1,88%. Potrivit in-
formaþiilor furnizate de STS, în alte þãri din Europa
persoanele cu dizabilitãþi pot suna la anumite nume-
re care sunt puse la dispoziþie pentru ele. De exem-
plu, în Belgia, persoanele cu dizabilitãþi au posibili-
tatea de a trimite un fax cãtre trei numere de urgenþã,
în Austria se poate trimite un fax, SMS sau e-mail
cãtre o anumitã adresã, în timp ce în Finlanda per-
soanele care intrã în categoria mai sus-amintitã pot
trimite un SMS la diferite numere GSM disponibile
pentru fiecare centru de urgenþã. Începând de anul
viitor, autoritãþile finlandeze doresc ca opþiunea SMS
la 112 sã fie disponibilã în cadrul noului sistem. În
Franþa, persoane surde sau cu probleme de auz pot
trimite SMS ºi fax la numãrul 114, special implemen-
tat pentru aceste categorii.

Preºedintele executiv al PSD, vi-
cepremierul Liviu Dragnea, a anun-
þat ieri cã urma sã se întâlneascã
cu liderii locali ai partidului, pe par-
cursul mai multor zile, pentru a dis-
cuta despre problemele pe care le
au în comunitatea respectivã, in-
clusiv despre descentralizare. „Dis-
cutãm despre starea organizaþiei
din fiecare judeþ, discutãm despre
relaþiile cu colegii din USL. O sã
avem o discuþie foarte tranºantã
ºi foarte clarã. Discutãm ºi despre
descentralizare, pentru cã este un
proiect la care nu renunþãm. O sã
aºteptãm motivarea CCR (n.r. - pri-
vind proiectul de lege referitor la
descentralizare, declarat neconsti-
tuþional) ºi o sã continuãm. Vedem
ce spune Curtea, modificãm ceea
ce ne spune Curtea
în legea respectivã,
pentru cã nu cred cã
poate fi declarat ne-
constituþional pro-
cesul în sine de
descentralizare”, a
explicat preºedinte-
le executiv al PSD.
Dragnea a prezen-
tat ºi calendarul în-
tâlnirilor cu liderii
social-democraþ i
din teritoriu. „As-
tãzi ne întâlnim cu
11 judeþe, sãptãmâ-
na viitoare o sã mai
am trei întâlniri cu
trei grupuri, în aºa
fel încât joi searã sã

Recomandarea Serviciului de In-
formaþii Externe (SIE) cãtre demnita-
rii români este de a nu vorbi de pe te-
lefoane mobile obiºnuite, mai ales
atunci când se aflã în strãinãtate, ºi
de a folosi liniile de comunicaþii de la
misiunile diplomatice româneºti. Di-
rectorul Serviciului de Informaþii Ex-
terne, Teodor Meleºcanu, a declarat,
la Digi 24, în contextul în care comenta
scandalul iscat de dezvãluirile fostu-
lui consultant al Agenþiei Naþionale
de Securitate (NSA) a SUA, Eduard
Snowden, cã 95% din totalul sateliþi-
lor declaraþi ca fiind „de studiu” sunt
sateliþi de spionaj. „Evident cã se
ascultã. 95% din sateliþii care se în-
vârt în spaþiul extraatmosferic pen-
tru «studierea paºnicã a Cosmosu-
lui» sunt sateliþi de spionaj. Dacã lu-
mea s-a supãrat pentru asta, înseam-
nã cã e infantilã. Aaa, dacã supãra-
rea a fost de cum a fost posibil sã se
afle ºi aºa mai departe, asta e altce-
va”, a spus Meleºcanu. Directorul
SIE a adãugat cã nu interceptarea
mesajelor este problema, ci decripta-
rea lor. „Tot ce este semnal audio,
video ºi aºa mai departe ºi iese în
atmosferã este interceptat. Majorita-
tea sunt însã criptate ºi problema e
dacã poþi sã le decriptezi. Dar de in-
terceptat, se intercepteazã. ªi noi fa-
cem asta, ºi toatã lumea (...) Sigur,
dacã sunt criptate, ajungi mai greu la
ele. Înseamnã cã au valoare mai
mare”, a punctat Meleºcanu. Între-
bat dacã ºi SIE ascultã decidenþi po-

Ambasada SUA la Bucureºti ºi
Centrul Cultural American vor fi în-
chise luni, 20 ianuarie, când se sãr-
bãtoreºte Martin Luther King Jr. Day.
Toate serviciile ambasadei îºi vor re-
lua activitatea marþi, 21 ianuarie, po-
trivit unui comunicat remis, ieri, agen-
þiei Mediafax. Pastorul american de

Liviu Dragnea se întâlneºte
cu liderii din teritoriu ai PSD

finalizez discuþiile. Marþi o sã ne
întâlnim, la Bucureºti, cu o parte
dintre ei. Miercuri o sã mã vãd cu
al treilea grup la Craiova, dupã-
amiazã, ºi joi o sã am întâlnire cu ei
la Focºani sau la Iaºi”, a precizat
preºedintele executiv. Potrivit
acestuia, despre candidaþii social-
democraþi la alegerile europarla-
mentare se va discuta în ºedinþa
Comitetului Executiv de la sfârºi-
tul lunii, urmând a fi finalizate ºi
evaluãrile potenþialilor competitori.
„Este vorba ºi de prezenþa care va
fi la europarlamentare, asta va in-
fluenþa rezultatul fiecãrui partid.
Sigur o sã avem un numãr de euro-
parlamentari mai mare decât cel pe
care îl avem acum”, a susþinut
Dragnea.

Recomandarea SIE cãtre demnitari:
Vã rugãm frumos nu vorbiþi pe mobil,

mai ales în strãinãtate
litici din alte þãri, directorul instituþiei
a rãspuns cã „nu, dar de multe ori
ajung asemenea semnale ºi la noi”,
adãugând cã România, odatã intratã
în NATO, s-a obligat prin tratat sã nu
aibã operaþiuni pe teritoriul altor sta-
te, „nici de interceptare, nici de alt tip”.
Pe de altã parte, Meleºcanu a dat de
înþeles cã este posibil ca decidenþi
români sã fi fost ascultaþi de servicii
strãine, mai ales dacã au avut convor-
biri din strãinãtate, de pe telefoane -
necodificate. „Eu, personal, nu exclud.
Mai ales dacã au vorbit din strãinãta-
te pe telefoane mobile obiºnuite, e
foarte posibil (...) Noi facem aceastã
recomandare tuturor beneficiarilor: vã
rugãm frumos nu vorbiþi pe telefonul
mobil, mai ales dacã sunteþi în strãi-
nãtate, într-o deplasare. Aveþi ceva de
vorbit? E o ambasadã, sunt posibili-
tãþi de a comunica. Dacã beneficiarul
respectã sau nu, sigur cã e opþiunea
lui”, a declarat directorul SIE.

MApN cumpãrã un sistem de protecþie
faþã de ameninþãri cibernetice

contractul fiind estimat la 69,3 milioa-
ne de lei (14,3 milioane de euro). Suma
include TVA. Cu o duratã de 12 luni,
proiectul va fi finanþat din fonduri
europene nerambursabile. Criteriul de
atribuire este preþul cel mai scãzut.

Ambasada SUA la Bucureºti, închisã luni
culoare Martin Luther King Jr. s-a
nãscut la 15 ianuarie 1929. El a fost o
personalitate de prim plan a luptei
pentru apãrarea drepturilor civile ale
populaþiei de culoare. Totodatã, Mar-
tin Luther King Jr. este laureat al Pre-
miului Nobel pentru Pace. Pastorul a
murit la 4 aprilie 1968.
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Consilierii municipali au vo-
tat ieri, cu majoritate de vo-
turi, revocarea unei hotărâri a
CLM Craiova care prevedea
contractarea unui împrumut de
32,28 milioane de lei pentru
construcţia de locuinţe. Înain-
te de a fi votată, aleşii locali
au interpelat primarul cu pri-
vire la soarta cartierului pe
care Primăria Craiova intenţi-
onează să îl
ridice  pe
strada „Dimi-
trie Gerota”,
pe locul fos-
tului târg de
ha ine se -
cond -hand .
Un consilier
democrat-li-
be ra l a in-
sistat pe lân-
gă autorităţi
să precizeze
de ce nu se
mai merge pe
varianta cre-
ditului şi care
este investi-
torul care va
cons trui, în
schimb, totul
pe banii lui.
De ce a căzut
varianta cu
împrumutul

Primarul Craiovei, Lia Olgu-
ţa Vasilescu, a explicat că vari-
anta cu împrumutul pentru cre-
area de locuinţe a picat întrucât
municipalitatea nu este sigură că
îl mai poate realiza. Potrivit pri-
marului, s-a modificat legislaţia,

Primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu:
„Eu vă garantez că partea chineză e foarte
interesată să ne construiască locuinţele”

Chinezii aşteaptă cu nerăbdare să construiască lo-
cuinţe ieftine pentru Craiova. Primarul Lia Olguţa Va-
silescu le-a spus consilierilor, în şedinţa extraordinară
de vineri, că municipalitatea nu se grăbeşte să facă
târgul, deocamdată, pentru a lăsa uşa deschisă şi altor
dezvoltatori interesaţi. Cert este că autoritatea locală a
stabilit condiţiile în funcţie de care se vor ridica locuin-
ţele: terenul va fi dat în concesiune, iar apartamentele
nu vor fi mai scumpe de 400 de euro pe metru pătrat.

în sensul că nu mai contează
doar gradul de îndatorare (n.r.
– Craiova are un grad de înda-
torare de doar 9%), ci şi avizul
Comisiei Naţionale de Împru-
muturi, din cadrul Ministerului
Finanţelor. „Această comisie nu
a mai avizat nici o municipalita-
te să se împrumute ca urmare a
unor angajamente făcute în faţa
FMI. Deci nu avem nici o ga-

ranţie că ni se va aproba împru-
mutul”, a precizat Vasilescu.
A căzut şi soluţia
cu parteneriatul
public-privat

O piedică în calea locuinţe-
lor a fost şi legea parteneriatu-
lui public-privat. Lia Olguţa
Vasilescu a explicat că s-a în-
cercat să se meargă pe aceas-
tă variantă - prin care munici-

palitatea punea la dispoziţie te-
renul, iar dezvoltatorul venea cu
banii - dar că nici aceasta nu
se mai poate aplica. „Această
lege prevede ca, în termen de
30 de ani, locuin-
ţele trebuie să intre
în proprietatea sta-
tului. Ori noi vrem
ca acestea să le ră-
mână craiovenilor

pe  toa tă
viaţa”. În
situaţ ia în
care s-ar fi
mers pe
această va-

riantă, craiovenii interesaţi de
procurarea unei locuinţe în noul
cartier ar fi avut, probabil, doar
calitatea de chiriaşi.
Primăria Craiova
va merge
pe concesiune

Se pare că autorităţile s-au
oprit totuşi la o variantă pe care
pot să meargă. Potrivit prima-
rului, terenul va fi, în cele din

urmă, concesionat, varianta fi-
ind una şi pe placul investitori-
lor „Nu am trecut nici un nume
pe documentaţie pentru că
s-ar putea să mai fie şi alţi in-
vestitori, iar noi avem mai mul-
te terenuri să le oferim, în Va-
lea Şarpelui, pe Dimitrie Ge-
rota şi la Armată (n.r. – pe
strada „Caracal”)”, a spus pri-
marul răspunzând,  în felul
acesta, unei întrebări care i-a
fost adresată cu privire la fap-
tul că raportul ce însoţeşte pro-
iectul de hotărâre menţionea-
ză intenţia unui investitor pri-
vat de a construi locuinţe la
Craiova, dar nu i se precizea-
ză şi numele acestuia.

Investitorii
chinezi
au oferte şi
de la Bucureşti

Firma chineză cu care muni-
cipalitatea a tratat deja construc-
ţia cartierului de locuinţe de pe
strada Caracal, pe terenul pre-
luat de la MApN, este în conti-
nuare interesată de această lu-
crare, a ţinut să precizeze pri-
marul Olguţa Vasilescu. „Eu vă
garantez că partea chineză e
foarte interesată, dar dacă apar
şi alţii e foarte bine. Condiţia
este să construiască cu 400 de

euro pe metru pătrat. Şi atunci
nu e nici un fel de problemă. Te-
ren avem, doar să vină şi să
construiască. A venit lunar aici
şi deja a depus cerere pentru fi-
nanţare”, a declarat edilul-şef,
care a precizat că tot cu chine-
zii doresc să construiască şi pri-
marii din Bucureşti, Marian Van-
ghelie şi Piedone.
Autorităţile
promit peste
2.000 de locuinţe

Pe fosta autobază a RAT
Craiova, de pe strada „Dimitrie
Gerota”, este proiectat să se
construiască un cartier cu 20 de

blocuri pe structura P+5, cu un
total de 720 de locuinţe, dintre
care 480 de apartamente şi 240
de garsoniere. Pentru aceste lo-
cuinţe, investitorul ar trebui să
aibă disponibilă o sumă de
146,82 milione de lei, echiva-
lentul sumei de 33,2 milioane de
euro. Celălalt cartier de locuin-
ţe va fi ridicat pe strada „Cara-
cal”, pe terenul unei unităţi mili-
tare. Aici sunt proiectate să se
amenajeze 1.500 de locuinţe,
dintre care 250 vor reveni an-
gajaţilor din sistem. Toate lo-
cuinţele ar urma să se vândă cu
un preţ cuprins între 22.000 şi
30.000 de euro.
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Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat, ieri, cã poliþiºti ai Serviciului de
Investigaþii Criminale ºi Secþiei 13
Poliþie Ruralã Segarcea, cu spriji-
nul de specialitate al Serviciului de
Operaþiuni Speciale Craiova, lucrând
sub coordonarea unui procuror al
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, au reuºit sã identifice autorii
tâlhãriei comise la sfârºitul anului
trecut în comuna Galicea Mare.
Reamintim cã, în noaptea de 30 spre
31 decembrie 2013, în jurul orei
04.00, Dumitru Rãdoi, de 65 de ani

Trei dintre autorii jafului din Galicea Mare au fost arestaþi
Trei dintre cei patru tineri despre care

s-a stabilit cã au jefuit un bãrbat din co-
muna doljeanã Galicea Mare, în noap-
tea de 30 spre 31 decembrie 2013, au
fost arestaþi, ieri, pentru 29 de zile. Al
patrulea suspect este cãutat în continua-
re de poliþiºti, Tribunalul Dolj urmând sã
se pronunþe pe 20 ianuarie cu privire la

mandatul de arestare cerut în lipsã pe
numele sãu. Oamenii legii au stabilit cã
tinerii ºi-au cumpãrat trei autoturisme –
douã BMW-uri ºi un Audi – dar ºi 132 de
oi ºi bunuri electrocasnice din cei peste
un milion de lei furaþi. Oamenii legii au
reuºit sã recupereze doar 200.000 lei ºi
aproximativ 25.000 euro din prejudiciu.

din comuna Galicea Mare a sunat
pe 112 anunþând cã a fost victima
unei tâlhãrii. Patru bãrbaþi necunos-
cuþi care au prins cumva de veste
cã þinea sume mari în locuinþã, au
intrat peste el, l-au legat atât pe el
cât ºi pe soþia sa, în vârstã de 62 de
ani, i-au ameninþat cu cuþitul, astfel
cã oamenii le-au spus unde îºi þi-
neau banii. Administrator al unei so-
cietãþi comerciale cu activitãþi agri-
cole, bãrbatul avea în casã 700.000
lei ºi 100.000 euro (rezultând un total
de peste un milion de lei), bani pe

care tâlharii i-au luat
ºi s-au fãcut nevãzuþi.
ªi-au cumpãrat
maºini ºi oi

A fost constituitã
o echipã de cerceta-
re, iar în urma inves-
tigaþiilor efectuate,
poliþiºtii doljeni au
reuºit sã stabileascã
autorii faptei. Este
vorba despre Flavius
Nelu Cãldãraru zis

„Florin Oaie”, de 22 de ani, Marius
Nicolae Badea zis „Manu”, de 22
de ani, ambii din comuna Poiana
Mare, Cristian Marian Minae, de 25
de ani, din comuna Gighera ºi Ionel
Cristinel Badea, de 25 de ani, din
comuna Negoi, Dolj. În cursul zilei
de joi poliþiºti doljeni, sub coordo-
narea ºi cu sprijinul procurorului de
caz din cadrul Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj, au efectuat cinci
percheziþii domiciliare, la locuinþele
suspecþilor ºi la rude ale lor, în co-
munele Gighera ºi Poiana Mare, dar
ºi filtre rutiere pentru prinderea ºi
tragerea la rãspundere penalã a fãp-
tuitorilor. Flavius Cãldãraru ºi Cris-
tian Minae au fost depistaþi ºi au fost
conduºi la sediul Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Dolj, iar cu spri-
jinul poliþiºtilor din cadrul Inspec-
toratului de Poliþie al Judeþului Timiº,
Marius Badea a fost depistat în tra-
fic, în apropierea municipiului Lu-
goj ºi ulterior escortat la sediul IPJ
Dolj. „Cu ocazia percheziþiilor domi-
ciliare poliþiºtii au identificat ºi ridi-
cat în vederea continuãrii cercetãri-

lor peste 200.000 lei ºi peste 25.000
euro, aparaturã electronicã ºi au fost
indisponibilazate 3 autoturisme de
lux, precum ºi 132 ovine, care au
fost lãsate în custodie, toate acestea
fiind cumpãrate de cãtre persoanele
în cauzã dupã comiterea faptei”, ne-
a explicat inspector principal Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj. Mai exact, tinerii ºi-au cumpã-
rat douã autoturisme BMW, un Audi,
televizoare cu plasmã, iar banii care
le mai rãmpseserã i-au ascuns în
casã, la unul dintre suspecþi fiind
gãsiþi bani ascunºi în cuptorul cu
microunde. Ieri, cei trei tâlhari prinºi
au fost prezentaþi Tribunalului Dolj,
iar instanþa a admis propunerea pro-

curorilor ºi a dispus arestarea pre-
ventivã pe 29 de zile a inculpaþilor
Minae Marian Cristian, Cãldãraru
Nelu Flavius ºi Badea Nicolae Ma-
rius pe o perioadã de 29 zile, înce-
pând de la data de 17.01.2014, pânã
la data de 14.02.2014, inclusiv. Cu
privire la mandatul de arestare cerut
în lipsã pe numele lui Ionel Cristinel
Badea instanþa a dispus disjungerea
cauzei ºi a stabilit termen de judeca-
tã ep 20 ianuarie a.c.

Poliþiºtii continuã investigaþiile în
vederea prinderii fugarului, care în
prezent se sustrage cercetãrilor, pre-
cum ºi pentru recuperarea prejudi-
ciului, dupã cum au mai precizat re-
prezentanþii IPJ Dolj.
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Reprezentanþii Serviciului Te-
ritorial al Poliþiei de Frontierã
(STPF) Dolj au anunþatã cã, în
noaptea de joi spre vineri, în ju-
rul orei 23.30, poliþiºtii de fron-
tierã din cadrul Sectorului Poli-
þ iei  de Frontierã
Bechet, împreunã
cu Clubul de vânã-
toare Dãbuleni au
desfãºurat o acþiu-
ne comunã pe linia
combaterii braco-
najului cinegetic. În
cadrul acþiunii, pe
raza localitãþii Gi-
ghera, oamenii legii
au dat peste trei
bãrbaþi care vânau
fãrã a deþine docu-
mente legale în
acest sens, depla-
sându-se cu un au-
toturism de teren

Braconieri prinºi de poliþiºtii
de frontierã

Poliþiºtii de frontierã din
cadrul Serviciului Teritorial al
Poliþiei de Frontierã Dolj au
prins, în noaptea de joi spre
vineri, trei doljeni care vânau
fãrã documente legale. Oamenii
legii le-au ridicat cele patru
arme de vânãtoare pe care le
deþineau ºi le-au întocmit dosa-
re penale pentru braconaj ºi
nerespectarea regimului arme-
lor ºi muniþiilor.

marca Nissan. Persoanele în ca-
uzã au fost conduse la sediul
sectorului, ocazie cu care s-a
constatat cã sunt cetãþeni ro-
mâni, cu vârste cuprinse între 34
ºi 40 ani, având asupra lor patru

arme de vânãtoare de calibru
12mm ºi  cartuºele aferente
acestora.

„Armele ºi muniþia persoane-
lor reþinute au fost ridicate pe
bazã de dovadã de reþinere, ur-

mând a fi predate la Bi-
roul Arme, Explozivi ºi
Substanþe Periculoase
al Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Dolj
pânã la definitivarea
cercetãrilor. Poliþiºtii
de frontierã au întoc-
mit persoanelor în ca-
uzã dosare penale pen-
tru sãvârºirea infracþi-
unii de braconaj cine-
getic ºi nerespectarea
regimului armelor ºi
muniþiilor”, a precizat
comisar ºef  Romicã
Ivãnoiu, purtãtor de
cuvânt al STPF Dolj.

Jandarmii GJMb Craiova aflaþi
în zona Gãrii Craiova au observat
un bãrbat care striga cã i-au fost
furate bagajele, indicând cãtre o
persoanã. Patrula de jandarmi a
intervenit, l-au prins pe bãrbatul
indicat, stabilind cã este Marian F.,
în vârstã de 71 ani, domiciliat în
Craiova. Acesta avea asupra sa
douã bagaje, o geantã de culoare
albastrã, confecþionatã din tercot
ºi o plasã din plastic în interiorul
cãrora se aflau articole de îmbrã-
cãminte ºi un telefon mobil. Per-
soanele în cauzã au fost conduse
la sediul Grupãrii de Jandarmi

A furat bagajele unuiA furat bagajele unuiA furat bagajele unuiA furat bagajele unuiA furat bagajele unui
t imiºorean,  din Garãtimiºorean,  din Garãtimiºorean,  din Garãtimiºorean,  din Garãtimiºorean,  din Garã

Un echipaj din cadrul Grupãrii de Jandarmi Mobile Craiova a prins,
joi dupã-amiazã, în zona Gãrii CFR din Craiova, un bãrbat care furase
bagajele unui cãlãtor. Pe numele autorului s-a întocmit dosar penal.

Mobile Craiova pentru stabilirea
împrejurãrilor în care s-a produs
fapta. Partea vãtãmatã, domicilia-
tã în Timiºoara, a declarat cã ºi-a
lãsat bagajele în interiorul staþiei
CFR Craiova, dupã care a ieºit sã
fumeze o þigarã, observând la un
moment dat un bãrbat care avea
asupra sa bagajele ce îi aparþineau.
„Jandarmii i-au întocmit autorului
actele premergãtoare sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de furt califi-
cat, iar bunurile sustrase au fost
restituite persoanei vãtãmate”, au
declarat reprezentanþii GJMb Cra-
iova.
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Două legi, cea privind descen-
tralizarea şi cea privind modifică-
rile aduse Codului Penal, au fost
declarate neconstituţionale de că-
tre Curtea Constituţională a Româ-
niei, cu o majoritate absolută de
voturi (9-0). Un asemenea vot co-
vârşitor s-a înregistrat mai rar la
CCR de-a lungul timpului, ceea ce
într-un fel face linişte deplină în
spaţiul public, dincolo de faptul că
deciziile CCR „nu se comentează,
ci doar se aplică”. Numai că o ne-
dumerire tot persistă şi nu se di-
zolvă cu una, cu două, legată de
votul proaspătului judecător CCR
Toni Greblă, până luna trecută se-

MIRCEA CANŢĂR

Cum s-a „deşteptat” judecătorul
Toni Greblă la Curtea Constituţională

nator de Gorj, vicepreşedinte al
Comisiei juridice de numiri, vali-
dări şi imunităţi de la Senat. Cu alte
cuvinte, din această postură, de
jurist bine plasat în structurile Se-
natului, a avut prilejul să-şi expri-
me punctul de vedere la elabora-
rea celor două legi, să atragă aten-
ţia asupra eventualelor vicii de ne-
c onstituţionalitate, să prevadă
eventualele lor  vulnerabilităţi la
controlul iminent de constituţiona-
litate al CCR. N-avem idee de vreo
frondă a domniei sale şi bănuim
că şi-a dat acceptul fără migrene
de prisos. Judecătorul CCR, de
dată recentă, Toni Greblă, este cra-

iovean, cu şcoala generală şi liceul
făcute la vremea lor, premergător
absolvirii Facultăţii de Drept din
Bucureşti (1978). A deţinut func-
ţii publice de luat în seamă (pre-
fect de Gorj, consilier la Ministe-
rul Administraţiei şi Internelor, re-
prezentant al României pe lângă
ONU - Geneva), ceea ce a contat
şi în recomandarea, bănuim, pen-
tru actuala demnitate. Deşi propu-
nerea iniţială, aparţinând PSD, îl
vizase pe avocatul Lucian Bolcaş.
Admiţând că existau toate motivele
pentru declararea neconstituţiona-
lităţii celor două legi amintite, vo-
tul judecătorului Toni Greblă tot

rămâne unul surprinzător, prin fap-
tul că la nivelul grupului parlamen-
tar căruia îi aparţinuse nu expri-
mase răspicat îndoielile sau aver-
tismentele de rigoare. A sugera că
s-a „deşteptat” la CCR nu-l avan-
tajează. E prea scurt timpul. Rei-
terăm pentru a risipi orice neînţe-
legere: de bună seamă, Toni Gre-
blă a votat la CCR aşa cum i-a dic-
tat propria conştiinţă. Însă postu-
ra sa era una categoric ingrată, prin
faptul că reprezenta investiţia de
încredere a social-democraţilor, de
dată recentă. Şi dacă aceştia i-au
dăruit o demnitate înaltă, pentru un
rest consistent de mandat, nu fe-

lul în care a votat este de reţinut,
ci lipsa de rigoare anterioară, în
calitatea de senator şi vicepreşe-
dinte al Comisiei juridice de la Se-
nat îl poziţionează inadec vat,
aproape de neînţeles. Fără să rea-
lizeze, judecătorul Toni Greblă l-a
pus într-o postură dificilă pe în-
suşi liderul PSD, într-un moment
în care acesta n-avea nevoie de aşa
ceva. Putându-se subînţelege că
totul, la o adică, poate fi rezultatul
unui amestec nefericit de viclenie
şi hazard. De la Craiova, judecă-
tor la CCR, marcant am spune noi,
a fost şi Ion Predescu. Parcă altă
altitudine juridică. Şi nu numai.

Fostul ministru al Mediului Las-
zlo Borbely, deputat UDMR, sca-
pă de dosarul penal. Direcţia Naţi-
onală Anticorupţie (DNA) a dispus,
ieri, neînceperea urmăririi penale
(NUP) pe numele acestuia, deoa-
rece plenul Camerei Deputaţilor nu
i-a ridicat imunitatea pe 11 septem-
brie 2012 şi nu a dat aviz favorabil
pentru începerea urmăririi penale.
În acelaşi dosar, au fost trimişi însă
în judecată Szepessy Szabolc s,
consilier personal al lui Borbely în
perioada în care acesta era minis-
tru al Mediului,  Ioan Ciocan, ad-
ministrator la S.C. Lescaci Com
SRL Negreşti Oaş, şi Anton- Petru
Molnar, administrator de fapt la
S.C. Azimut Com SRL Ac atari.
DNA l-a acuzat pe Borbely de două

DNA i-a dat NUP
lui Laszlo Borbely

infracţiuni de trafic de influenţă şi
pentru fals în declaraţii, iar acesta
a demisionat din funcţia de minis-
tru. Potrivit DNA, Borbely a omis
să treacă în declaraţia de avere un
apartament evaluat la 80.000 de
euro şi suma de 30.000 de euro,
obţinută din vânzarea unei locuin-
ţe. Totodată, procurorii acuză fap-
tul că un apartament care aparţine
cuscrei acestuia a fost renovat gra-
tuit de către o firmă care câştigase
34 de contracte cu „Apele Româ-
ne”, - instituţie aflată în subordi-
nea Ministerului Mediului, - în va-
loare totală de 295.037.846 lei (in-
clusiv TVA), Concret, procurorii
DNA au reţinut în rechizitoriu că,
în cursul anului 2011, Ioan Ciocan,
administrator al societăţii Lescaci

Com SRL Negreşti Oaş, i-a remis
lui Laszlo Borbely, la acea vreme
ministru al Mediului şi Pădurilor,
prin intermediul consilierului său
personal Szepessy Szabolcs, foloa-
se necuvenite, constand în reno-
varea şi utilarea apartamentului
ministrului, în valoare de 80.952
lei, pentru ca acesta să-şi exercite
influenţa asupra unor funcţionari
din cadrul Administraţiei Naţionale
„Apele Române”, pentru a-i deter-
mina să favorizeze S.C. Lescaci
Com SRL Negreşti Oaş la diferite
licitaţii organizate de instituţie prin
Administraţiile Bazinale din terito-
riu.  În ac eeaşi perioadă, Anton-
Petru Molnar - administrator de
fapt la S.C. Azimut Com SRL Aca-
tari -, i-a remis ministrului Borbely

foloase necuvenite constand in rea-
menajarea şi extinderea unui imo-
bil, proprietate extratabulară a
acestuia, în valoare de 112.199 lei,
pentru ca, din nou, acesta să-şi
exercite influenţa asupra unor func-
ţionari din cadrul A.N. „Apele Ro-
mâne”, pentru a-i determina să fa-
vorizeze S.C. Azimut Com SRL
Acatari la diferite licitaţii organiza-
te de către această instituţie.

Tot din rechizitoriul DNA reiese
şi că soţia deputatului UDMR Las-
zlo Borbely, Melinda, a fost cerce-
tată în dosarul de corupţie amintit,
fiind acuzată de mărturie mincinoa-
să. Anchetatorii susţin că aceasta
a fost la curent cu faptele soţului
ei, că a făcut cumpărături plătite
de complici şi că în faţa ancheta-
torilor a minţit, fiind contrazisă de
interceptările DNA.

Directorul Serviciului de Infor-
maţii Externe (SIE), Teodor Meleş-
canu, susţine că serviciul nu se im-
plică în campania electorală, dar
precizează că el doreşte să revină
în politică după mandatul la SIE, iar
despre o candidatură la prezidenţi-
ale spune că nu a discutat cu ni-

Meleşcanu, despre o eventuală candidatură la
preşedinţie: Sunt disponibil dacă există un interes

meni, dar e „disponibil”, în cazul în
care va exista un interes, informea-
ză Mediafax. Meleşcanu a declarat
pentru Digi24 că vrea să se întoar-
că în politică după această „paran-
teză deschisă”, reprezentată de man-
datul la conducerea SIE, şi că „ar fi
mare păcat să nu pot fructifica toate

informaţiile pe care le-am obţinut în
această perioadă”. Potrivit lui Me-
leşcanu, „SIE e considerat de foar-
te multă lume ca un fel de briceag
eleveţian, cu care poţi să rezolvi
orice. Un instrument mic, un cuţit,
cu care poţi să schimbi şuruburi,
să repari o motocicletă, o maşină.
Din păcate, în momentul în care ai
o asemenea imagine, este foarte
greu pentru politicieni, pentru pu-
blicul larg, să nu creadă că tu nu
poţi să faci şi alte lucruri, inclusiv
în materie politică”. El a explicat că
şeful SIE este singurul numit poli-
tic în această instituţie, în timp ce
toţi ceilalţi angajaţi, începând cu
adjuncţii, sunt numiţi strict pe cri-
terii de competenţă, tocmai de ace-
ea este singurul din cadrul institu-
ţiei care ţine legătura cu politicienii.
„Mai ales în perioadele electorale sau
de mai mare tensiune, unul din prin-

cipiile fundamentale pe care le-am
urmat a fost de a avea contacte cu
toată lumea. Nu consider că trebu-
ie să dăm unora informaţii despre
alţii. Dacă sunt necesare în activi-
tăţile decidenţilor, se transmit tutu-
ror, fără favoritisme sau discrimi-
nare”, a spus el. Referitor la func-
ţia de director SIE, Meleşcanu a
mărturisit că „îmi place, mi se po-
triveşte şi aş dori să o exercit în con-
tinuare, dar sunt conştient că se va
termina la un moment dat sau altul,
dar asta nu înseamnă că viaţa mea
s-a terminat. Percep poziţia de di-
rector al SIE ca o paranteză în ca-
riera politică, o paranteză deschisă,
care oricând îmi va da posibilitatea
să revin. Mă gândeam că ar fi mare
păcat să nu pot fructifica toate in-
formaţiile pe care le-am obţinut în
această perioadă”. Întrebat ce înţe-
lege prin această „fructificare”, di-

rectorul SIE a spus că aceasta „se
poate face într-o singură situaţie, în
care ai o poziţie care îţi dă autoritate
şi ai prerogative pe un anumit do-
meniu, că e politica de securitate, de
apărare, cunoşti foarte mulţi oameni
din spatele scenei. Dacă e să fac o
paralelă a SIE, mă gândesc la pe-
rioada din tinereţe când am jucat
polo. Era o diferenţiere foarte clară
între ceea ce se întâmplă la suprafa-
ţă, spectaculos şi frumos, şi ceea ce
se întâmplă sub apă, unde se dau
picioare, coate. Sunt două lumi pa-
ralele. E foarte important nu să ai o
informaţie, dar să înţelegi de ce s-au
întâmplat anumite lucruri”. Întrebat
dacă ia în considerare o posibilă can-
didatură la prezidenţiale, Meleşcanu
a răspuns: „N-am discutat cu nimeni
asemenea chestiuni. Din punctul meu
de vedere, sunt disponibil, în cazul
în care va exista un interes”.
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Începând cu data de 10 ianua-
rie a.c., 433 de avocaþi definitivi
pot ridica de la secretariatul baroului
cardurile de identitate profesionalã
pentru avocaþii definitivi ce le în-
locuiesc pe cele vechi. Cardul con-
þine informaþii profesionale în for-
mat digital ºi se emite pentru o pe-
rioadã de valabilitate de cinci ani

În judeþul Dolj, ultimele statis-
tici medicale aratã cã dintr-un to-
tal de 970 cazuri noi de cancer la
femeie, 86 au fost cazuri de can-
cer de col uterin, aceastã afecþiu-
ne ocupând locul III dupã cance-
rul de sân ºi cel colorectal. În cea
ce priveºte cazurile rãmase in evi-
denþã la sfârºitul anului 2012, din
cele 11.127 cazuri de cancer înre-

Baroul Dolj introduce cardurileBaroul Dolj introduce cardurileBaroul Dolj introduce cardurileBaroul Dolj introduce cardurileBaroul Dolj introduce cardurile
de identitate pentru avocaþide identitate pentru avocaþide identitate pentru avocaþide identitate pentru avocaþide identitate pentru avocaþi

Analize gratuite pentru depistarea
cancerului de col uterin

Cancerul de col uterin este una dintre cele mai
importante probleme de sãnãtate publicã atât în
Europa cât ºi în România. Potrivit specialiºtilor,
numai la Spitalul Judeþean din Craiova medicii
diagnosticheazã, în medie, o datã la trei zile,
o astfel de formã de cancer în fazã terminalã.
De mai bine de un an însã, prin intermediul unui
program naþional ce oferã acces gratuit la anali-
ze, sute de vieþi au fost salvate prin depistarea
la timp a riscului de cancer.

gistrate la femei, 1.701 sunt can-
cere de col uterin, locul II dupã
cancerul de sân.

România se situeazã pe primul
loc în Europa, în ceea ce priveºte
mortalitatea prin cancer de col ute-
rin. Acesta reprezintã a doua cau-
zã de mortalitate prin cancer la fe-
meile din România, dupã cancerul
mamar ºi prima cauzã de mortali-

tate la femeile tinere între 25 ºi 44
de ani. Conform Organizaþiei Mon-
diale a Sãnãtãþii, rata mortalitãþii
prin cancerul de col uterin în Ro-
mânia este de 2-2,7 ori mai mare
decât în majoritatea þãrilor Euro-
pei Centrale ºi de Est, ºi de 6,3 ori
mai mare decât media þãrilor U.E.
Aceasta se explicã în primul rând
prin faptul cã în România, diagnos-
ticul este pus în stadii tardive ale
bolii, când neoplazia este invazivã.
O posibilã explicaþie a acestei si-
tuaþii ar fi cã multe femei nu au
informaþii referitoare la modalitãþi-
le de prevenire a cancerului de col
uterin. Ca atare, acestea nu bene-
ficiazã de programele preventive
disponibile si nu militeazã pentru
implementarea acestor programe.
Peste 25.000 de femei din
Oltenia au beneficiat
programul de prevenþie

Ieri, la sediul Direcþiei de Sãnã-
tate Publicã Dolj, prof. univ. dr. Ni-
colae Cernea, ºeful Secþiei de ob-
stetricã-ginecologie din cadrul Spi-
talului Judeþean de Urgenþã din Cra-
iova a prezentat, în calitate de  co-
ordonator al Unitãþii Regionale de
Management Sud-Vest, o parte din
rezultatele Programului Naþional de
screening de cancer de col uterin.

Anul trecut peste 25.000 de femei
din toate judeþele Olteniei au bene-
ficiat gratuit de o testare Papanico-
lau. „Programul de screening mer-
ge mai departe deºi, la un moment,
ne-am temut cã nu va mai fi finan-
þat. Va continua însã ºi în 2014 ºi,
din câte se pare, cu bani mai mulþi.
Un test Papanicolau costã 100 de
lei. Prin acest programul de scree-
ning însã, anul trecut 25.000 de fe-
mei din Oltenia au beneficiat gratuit
de recoltarea analizelor. Populaþia
electivã pentru acest program, în
Oltenia, este de un milion de femei.
Pentru primul an 25.000 de femei
testate gratuit este un rezultat foar-
te bun. În cinci ani estimãm cã pot
fi testate toate femeile. Pentru noi
este un progres important”, a expli-
cat prof. univ. dr. Nicolae Cernea.

Sãptãmâna Europeanã
de Prevenire a Cancerului
de Col Uterin

În scopul conºtientizãrii acestei
probleme de sãnãtate publicã ºi de
îmbunãtãþire a nivelului de cunoaº-
tere de cãtre populaþie a  mijloace-
lor prin care poate fi prevenit can-
cerul de col uterin, a fost lansatã,
începând cu anul 2007, Sãptãmâ-
na Europeanã de Prevenire a Can-
cerului de Col Uterin, campanie
care în ianuarie 2013 a inclus pes-
te 5.000 de evenimente în Europa.
Ca urmare a succeselor înregistra-
te în ultimii ani, în perioada 19-25
ianuarie 2014 are loc cea de a VIII-
a ediþie a Sãptãmânii Europene de
Prevenire a Cancerului de Col Ute-
rin.

Baroul Dolj este primul din þarã
care a fãcut pasul cãtre era digi-
talã prin introducerea cardurilor
de identitate pentru avocaþi. Mã-

sura aduce o serie de beneficii
pentru profesioniºtii din dome-
niu, dar este ºi o palmã datã avo-
caturii clandestine.

de la data menþionatã pe acesta ca
fiind data emiterii cardului. Anual,
pe fiecare card, se va aplica viza
anualã sub forma unui timbru ho-
lografic, care confirmã titularului
dreptul de exercitare a profesiei de
avocat în anul respectiv, astfel
cum acesta este reflectat în tabloul
avocaþilor.

Mãsurã împotriva
avocaturii clandestine

Noul card de identitate se do-
reºte a fi ºi o mãsurã luatã împo-
triva avocaturii clandestine. „Este
o mândrie pentru noi sã fim pri-
mul barou din þarã, din cele 40 exis-
tente, care introduce noul card de
identitate pentru avocaþi. Este o
mãsurã împotriva avocaturii clan-
destine. Intenþionãm sã introducem
cititor de carduri ºi în sãlile de ju-
decatã, astfel încât judecãtorii sã
ºtie dacã avocaþii fac sau nu parte
din barou. Cardul va putea fi folo-
sit în orice colþ al lumii”, a decla-
rat prof. univ. dr. Ion Turculeanu,
decanul Baroului Dolj.

Baroul Dolj este implicat, la înce-
putul acestui an, în derularea unui
Proiect-pilot pentru tipãrirea ºi dis-
tribuirea cardurilor de identitate pro-
fesionalã tip Consiliul Barourilor Eu-
ropene (CCBE), carduri ce vor de-
veni document de identitate profesi-
onalã al avocaþilor definitivi, acestea
fiind emise de cãtre Uniunea Naþio-
nalã a Barourilor din România. Car-

durile de identitate pentru avocaþii
definitivi eliberate deja de Baroul Dolj
îºi înceteazã valabilitatea la data de
31 ianuarie a.c. Începând cu data de
10 ianuarie a.c. nu vor mai fi elibe-
rate cardurile clasice de identitate
pentru avocaþii definitivi. În ceea ce
priveºte avocaþii stagiari, aceºtia vor
primi carduri în format clasic pen-
tru anul 2014.
433 de carduri
pot fi deja distribuite

Pentru prima fazã a proiectului,
Baroul Dolj poate distribui un numãr
de 433 de carduri CCBE care au fost
preluate de la UNBR. Pentru avoca-
þii definitivi care au fotografie în sis-
temul online al Baroului Dolj ºi care
nu au restanþe la plata taxelor profe-
sionale, secretariatul Baroului Dolj va

transmite solicitarea de eliberare a
cardului CCBE în mod automat la
Uniunea Naþionalã a Barourilor din
România. Ceilalþi avocaþii definitivi
care nu se regãsesc pe listã vor pu-
tea solicita cardul CCBE la secreta-
riatul baroului dupã plata taxelor pro-
fesionale ºi efectuarea fotografiei la
sediul Baroului Dolj. Solicitãrile vor
fi înaintate la UNBR care emite car-
dul în termen de 15 zile de la data
înregistrãrii solicitãrii la UNBR. Se-
cretariatul va emite adeverinþã de avo-
cat pânã la eliberarea cardului.

Cardul costã 55 de lei pentru în-
treaga perioadã de valabilitate de cinci
ani iar costul acestuia va fi suportat
de cãtre avocat: 15 lei la eliberarea
cardului cu viza anualã pentru anul
2014 ºi 10 lei la aplicarea fiecãrei vize
anuale pentru urmãtorii patru ani.
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FNGCIMM es te pregătit să
semneze Convenţiile de garantare
imediat ce primeş te de la finanţa-
tori informaţiile obligatorii care
stau la baza alocării plafonului de
garantare pe fiec are finanţator în
parte şi care se referă la valoarea

FNGCIMM este pregătit să semneze
Convenţiile de garantare

Semnarea convenţiei privind implementarea Progra-
mului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici
şi mijlocii,  dintre Ministerul Finanţe lor Publice şi
FNGCIMM a permis Fondului Naţional de Garantare a

Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii să trans-
mită instituţiilor de credit interesate invitaţia de a se
înscrie în Program, prima ofertă de participare la deru-
larea Programului fiind deja înregistrată.

În baza apartenenţei sale
la AECM (European Mutual

Guarantee Association -
asociaţie ce reuneşte peste

40 de fonduri de garantare şi
contragarantare din 22 de

ţări europene şi Turcia),
FNGCIMM funcţionează

după reguli şi principii
europene şi se află sub

supravegherea prudenţială a
Băncii Naţionale a României.

estimată a garan-
ţiilor care urmea-
ză să fie acorda-
te în cadrul pro-
gramului şi la ni-
velul costurilor
tota le (ma rja
anuală pes te ni-
velul ROBOR şi
taxe aferente co-
nexe activităţii de
finanţare) ce vor
fi aplicate f inan-
ţărilor în cadrul
programului.  Fi-
nanţatorii au po-
s ibilitatea de a
comunica ac este
informaţii până
pe data de 30 ia-
nuar ie 201 4.  
Fondul Naţional
de Garantare a
Creditelor pentru

Întreprinderile Mici şi Mijlocii
(FNGCIMM SA-IFN) este o in-
stituţie financiară nebancară, cu
capital de risc, înfiinţată în sco-
pul facilitării accesului IMM-uri-
lor la finanţări, prin acordarea de
garanţii pentru instrumentele de fi-

nanţare c ontractate de la bănci
comerciale sau din alte surse.

Capital de lucru în valoare
de maxim 5.000.000 lei

Valoarea plafonului de garan-
tare aprobat pentru Programul
de garantare a c reditelor  pentru
întreprinderi mici ş i întreprin-
deri mijlocii,  es te de 2 miliarde
lei. “Semnarea c onvenţiilor  de
colaborare cu ins tituţiile de cre-
dit va oferi întreprinzătorilor
eligibili posibilitatea de a ac ce-
sa linii de credit pentru capital
de lucru în valoare de maxim
5.000.000 lei/ I .M.M.,  garantate
în proc ent de maxim 50% din
valoarea finanţării, exceptând
dobânzile,  c omis ioanele şi spe-
zele banc are, pe o perioadă de
maxim 24 de luni, cu posibili-
tatea prelungirii c u maxim 12
luni”, a precizat Gheorghe Lăpă-
dat, directorul FNGCIMM, filiala
Dolj.   Sumele din linia de c redit
pot f i utilizate numai pentru fi-
nanţarea c apitalului de lucru,
ne putâ nd f i ut iliz ate pent ru
refin anţarea altor  c redite în
de ru lar e ale  b en efic iaru lu i.

F NG CI MM in s t ru m en te az ă
programe guvernamentale des-
tinate relansării economice,  dez-
voltării mediului de afac eri, pre-
cum şi c reării şi susţinerii de lo-
c uri de muncă.

Prima ofertă de participare
la derularea

Programului de garantare
Garanţia se va acorda la c ere-

rea băncii, după aprobarea liniei de
credit de c ătre instituţia finanţa-
toare, prima de garantare datora-
tă de beneficiarul progra-
mului ridicându-se la ni-
velul de 1,99% din valoa-
rea garanţiei aprobate.
“Prima de garantare este
compusă din comisionul
de risc cuvenit Ministeru-
lui Finanţelor Publice, la
nivelul de 1,50% din va-
loarea garanţiei aprobate
şi din comis ionul de ad-
minis trare c u venit
FNGCIMM, la nivelul de
0,49% din valoarea garanţiei apro-
bate”, a subliniat Gheorghe Lăpă-
dat. Zilele trecute, Fondul a pri-
mit prima ofertă de participare la

derularea Programului de garan-
tare a creditelor pentru întreprin-
deri mici şi mijlocii din partea Băn-
cii Transilvania.

Vodafone Group a lansat ieri pro-
gramul “Firsts”, prin care urmăreşte
să îi inspire şi să îi încurajeze pe
oamenii din întreaga lume – indife-
rent de vârstă şi locul din care vin –
să facă lucruri extraordinare, pen-
tru prima dată în viaţa lor, folosind
tehnologia mobilă. Pentru început,
Vodafone Firsts îi are în prim plan,
la nivel global, pe Mary Kom, cam-
pioana olimpică la box, originară din
India, surfer-ul britanic Tom Lowe
şi muzicianul sud-african Spoek
Mathambo. „Visul lui Mary Kom,
campioană olimpică la box, era să
le ajute pe femeile din India să stă-
pânească tehnici de bază de auto-
apărare şi dezvoltare personală, me-
nite să le ridice încrederea în sine şi
capacitatea de a se apăra. Vodafone
o va sprijini pe campioana olimpică
în vârstă de 30 de ani să îşi trans-
forme visul în realitate, cu ajutorul
tehnologiei mobile şi nu numai”, a
precizat Raluca Andreescu, repre-
zentant Vodafone.
Forum online
cu acoperire naţională

Compania va crea un forum online
cu acoperire naţională, o linie telefoni-

Programul “Firsts” încurajează oamenii să facă lucruri extraordinare
Prin programul Firsts, Vodafone doreşte să îi inspire pe oamenii

din întreaga lume să facă lucruri extraordinare, pentru prima dată
în viaţa lor, cu ajutorul tehnologiei şi al serviciilor mobile. Progra-
mul debutează cu 3 poveşti uimitoare: o campioana olimpică de box
din India le învaţă pe femei să se apere; un muzician din Africa de
Sud a creat o compilaţie muzicală unică şi un surfer britanic porneş-
te să cucerească cel mai de temut val din lume. Programul “Firsts”
va avea loc şi în România, unde Vodafone a susţinut deja iniţiative
inovatoare, ca Biblioteca Digitală, care reflectă “filozofia” Firsts.

“Vodafone Firsts” reprezintă noul program global de comunicare
al Vodafone Group, care va fi implementat în ţările în care compa-
nia operează, începând cu 2014. Vodafone Firsts are o componenţă
puternică de social media şi porneşte de la ideea ca tehnologia şi
serviciile oferite de Vodafone pot să îi ajute şi să îi inspire pe oa-
meni să facă lucruri extraordinare, pentru prima dată în viaţa lor.
Vodafone a început deja să sprijine o serie de oameni să îşi îndepli-
nească visul, însă vor urma şi alte iniţiative ambiţioase.

Vodafone România a iniţiat deja
proiecte care reflectă filozofia pro-
gramului Firsts, cum ar fi Biblio-
teca Digitală - adusă în spaţii pu-
blice, în licee, iar recent în casele
oamenilor, sub formă de tapet. În
curând, vor urma şi alte proiecte
prin care îi vom susţine pe româ-
nii cu idei extraordinare să îşi trans-
pună  visurile în realitate, cu aju-
torul tehnologiei mobile.

că specială precum şi un serviciu SMS
gratuit cu ajutorul căruia, în urma
transmiterii unui mesaj text, femeile
vor putea primi, direct pe telefonul
mobil, sfaturi şi lecţii de auto-aparare.
„În plus, Vodafone a ajutat-o pe Kom
să construiască şi să dezvolte un cen-
tru pentru femei specializat în preda-

rea tehnicilor de auto-apărare, în Ma-
nipur”, mai precizează reprezentantul
Indiei. Filmul lui Mary Kom poate fi
urmărit pe www.firsts.com.
Povestea lui Tom Lowee

Tom Lowe, surfer-ul englez care
a bătut deja multe recorduri, a visat
să cucerească cel mai de temut val
din lume - Todos Santos. El va în-
cepe, in urmatoarele zile, să folo-

sească tehnologia mobilă pusă la
dispoziţie de Vodafone pentru a lo-
caliza şi a “prinde” valul “Todos
Santos”, în nordul regiunii Baja Ca-
lifornia, Mexico, dar şi pentru a fi
în legatură cu familia sa, aflată în
Cornwall, Marea Britanie. Vodafo-
ne îi va pune la dispoziţie sportivu-
lui în vârstă de 30 de ani şi o aplica-
ţie de monitorizare meteo şi a ocea-
nului, care îl va ajuta să localizeze
cu precizie valul, cu ajutorul telefo-
nului mobil, şi să devină, astfel, pri-
mul european care l-a “cucerit”.
Mathambo a folosit serviciul
Vodafone Cloud

Visul muzicianului Spoek Matham-
bo, de origine sud-africană, era să
creeze prima lui compilaţie muzicală
folosind fragmente culese de la mai
multe grupuri etnice şi culturale din
Africa de Sud. Mathambo a pornit
într-un tur al ţării, s-a întâlnit şi a cân-
tat alături de trei comunităţi distincte
şi a reuşit să producă, în cele din
urmă, o piesă muzicală unică. Voda-
fone l-a susţinut pe Mathambo, pu-
nându-i la dispoziţie toate mijloacele
tehnologice şi logistice de care a avut
nevoie, pentru a-şi împlini visul. „Mat-
hambo a folosit serviciul Vodafone
Cloud, pentru a încărca înregistrările
pe măsură ce le făcea, permiţând ast-
fel colegilor lui din studio-ul din Cape
Town să le mixeze în timp real”, a
mai povestit Raluca Andreescu. Aces-
tea sunt doar câteva dintre iniţiativele
care vor deveni realitate, în noul pro-
gram Vodafone Firsts.
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GEORGE POPESCU La o rãscruce: ºi ItaliaLa o rãscruce: ºi ItaliaLa o rãscruce: ºi ItaliaLa o rãscruce: ºi ItaliaLa o rãscruce: ºi Italia
Am scris, cu ceva vreme în urmã, de-

spre o schimbare, considerarã istoricã în
Italia, prin alegerea, prin vot,a noului secre-
tar al principalei formaþiuni de stânga din
Italia, Partidul Democrat. Premiatul a fost
actualul primar al Florenþei, o cetate cu o
legendã a ei în cultura ºi civilizaþia occiden-
talã (nu doar europeanã, dacã ar fi sã invo-
cãm doar câteva din gloriile sale: Dante,
Michelangelo, Da Vinci,  ca sã nu mai po-
menim de Giovanni Papini ori de faimoasa
de-acum „casã  Medici în crearea Renaºte-
rii nu doar italiene, ci internaþionale.

Marile provocãri, pe care e conºtient cã
le cunoºtea ºi cã la aºtepta, abia cum îi veri-
ficã ºansele de supravieþuire. Asta ºi fiind-

cã, în Italia, ca ºi în România, nimeni nu dat
pentru totdeauna ca ºef suprem, cel puþin
dupã penibilele momente istorice din timpul
lui Carol al II-lea ºi,, imediat, al lui Antones-
cu. Spre a a nu vorbi de epoca Dej, alias
Viºinºki, Anna Pauker ºi care or mai fi fost.

Matteo Renzi, un politician abil, pe culpe,
dupã ce a câºtigat fãrã rezerva ºefa celui
mai puternic partid italian de stânga supus,
aproape decenii, unui ºantaj berlusconian,
se trezeºte acum în faþa unui examen de care
ar putea depinde însuºi viitorul sãu politic

Matteo Renzi, însã ceea ce e admirat la el
este consecvenþa cu care îºi criticã vechii ºi
a bãtrânii colegi de partid cãrora le repro-
ºeazã o anume condescedenþã. Retrezit  ºi

el la realitate mai de curând, din cauza exi-
genþelor unei guvernãri deloc uºoare, s-a
trezit alaltãieri într-o situaþie oarecum fãrã
limitã. Pentru alþii, fireºte, din vechea gar-
dã, dar nu pentru tânãrul lup dispus sã se ia
la trântã cu cei mai bãtrâni ºi mai vechi ina-
mici ai sãi.

Aºa cum dupã ce a trasat ca sarcinã ca
noua lege electoralã sã  intre pe ordinea par-
lamentului pânã pe 28 actualei luni, a anun-
þat cã ultimele detalii ale  acesteia le va dis-
cuta, probabil chiar în cursul zilei de azi, cu
nimeni altul decât cu ºeful actualei opoziþii,
Silvio Berlusconi. I s-a reproºat,fireºte , de
cãtre cei vechi ºi cei mai noi dintre „tova-
rãºi”, cã nu þine seama nici de tradiþia stân-

gii, nici de situaþia delicatã a lui Cavaliere,
condamnat, cum se ºtie, la domiciliu ºi cu
restricþia de a mai ocupa funcþii politice.

Renzi a rãspuns cã iniþiativa legislativã ce
urmeazã a pune odine în viaþa politicã a Ita-
liei de azi ºi de  mâine e mult mai im,portan-
tã decât niºte interpretãri legislativ-politice.
El ºtie cã Berlusconi nu numai cã nu  ai re-
prezintã un adversar de temut, dar cã, orice
s-ar spune, ar încã un electorat, bun ori rãu,
de care trebuie þinut seama.

ªi tocmai de aceea, fãrã a-þi ignora pro-
gramul, i se pare extrem de util sã discute
cu toþi adversarii politici, chiar dacã aceºtia
nu mai par a mai avea un cuvânt juridic greu
de spus.

Actorul Arnold Schwarzeneg-
ger va primi un onorariu de 3 mi-
lioane de dolari pentru a juca într-
un spot ce face reclamã unui sor-
timent de bere - Bud Light -, care
va fi difuzatã în timpul galei Su-
per Bowl. “Arnold a filmat o serie
de reclame în Japonia, dar ele nu
au nicio legãturã cu piaþa ameri-
canã. Faptul cã l-au convins sã
promoveze o marcã de bere re-
prezintã o reuºitã majorã pentru
reprezentanþii brandului Bud
Light”, a declarat o sursã citatã
de New York Post, informeazã fe-
malefirst.co.uk.

Arnold Schwarzenegger, plãtit cu 3 milioane
de dolari, pentru o reclamã la bere

Sãptãmânalul francez „Clo-
ser”, aureolat de succesul înre-
gistrat prin dezvãluirea legãturi-
lor dintre Francois Hollande ºi
Julie Gayet, a oferit ºi ieri un al
doilea numãr special, de data
aceasta fãrã fotografii, dar cu o
cronologie a prezumatei idile pre-

Zara Phillips, nepoata regi-
nei Elizabeth a II-a, a nãscut,
vineri, primul ei copil, o fetiþã,
a anunþat palatul Buckingham.
ara Phillips a nãscut la Glou-
cestershire Royal Hospital, iar
soþul ei,  jucãtorul de rugby
Mike Tindall, a asistat la naº-
tere, citat de dailymail.co.uk.
Copilul, o fetiþã, a avut la naº-
tere 3,5 kilograme. Bebeluºul
este al 16-lea în ordinea suc-

Arnold Schwarzenegger, fos-
tul guvernator al statului Califor-
nia, reprezintã cea mai recentã
vedetã care a acceptat sã aparã
într-o reclamã ce va fi difuzatã la
Super Bowl 2014 - un eveniment
care îi costã pe advertiseri 4 mili-
oane de dolari pentru fiecare spot.

SodaStream va difuza o recla-
mã cu Scarlett Johansson în al
patrulea sfert al finalei campiona-
tului naþional de fotbal american,
iar Lawrence Fishburne interpre-
teazã din nou celebrul sãu rol din
trilogia “Matrix”, Morpheus, într-
o reclamã a grupului Kia Motors

pentru cel mai recent model lan-
sat de acest constructor auto, au-
tomobilul sedan K900. Se crede
cã acest clip va fi o parodie dupã
o scenã din primul film al trilogiei
“Matrix”.

Actorii Ben Kingsley, Tom Hid-
dleston ºi Mark Strong vor apã-
rea într-o reclamã a constructo-
rului Jaguar, ce are la bazã filmele
britanice cu gangsteri. David Bec-
kham îºi va promova linia vesti-
mentarã de lenjerie intimã H&M
David Beckham Bodywear într-o
reclamã difuzatã gala Super Bowl
2014 de pe 2 februarie.

Zara Philips, nepoata reginei
Elizabeth a II-a, a nãscut o fetiþã

cesiunii la tronul Marii Brita-
nii. Zara Philips ºi Mike Tin-
dall, în vârstã de 34 de ani, s-
au  cãsã tor i t  în  iu l ie  2011 .
Acesta este cel de-al treilea
nepot al prinþesei Anne, mama
Zarei Phillips. Zara Phillips -
campioanã la echitaþ ie,  aºa
cum este ºi mama ei, prinþesa
Anne -, în vârstã de 32 de ani,
este cea mai mare dintre nepoa-
tele reginei Elizabeth a II-a.

„Closer” insistã,
dar e chematã în judecatã

zidenþiale, pretinzând cã poves-
tea dureazã de doi ani. La rân-
dul sãu, actriþa Julie Gayet, care
îºi petrece mai tot timpul la te-
lefon, a contactat postul de te-
leviziune Europe 1 pentru dez-
minþirea zvonurilor care circu-
lã pe seama sa. Mai mult, actri-

þa a chemat în judecatã hebdo-
madarul „Closer”, solicitând
daune ºi cheltuieli de judecatã
în sumã de 54.000 de euro ºi,
de asemenea, publicarea sentin-
þei pe prima paginã a revistei.
Procesul va avea loc la Tribu-
nalul din Nanterre, în Hauts-de-
Seine. Acþiunea privind atenta-
tul la viaþa privatã va fi judeca-
tã de secþia civilã a tribunalu-
lui, posibil fãrã asistenþã. Joi
dupã-amiazã, Francois Hollan-
de a vizitat-o la spitalul Pitie
Salpetriere, din Paris, pe parte-
nera sa de viaþã, Valerie Trier-
wailer, internatã dupã dezvãlui-
rile apãrute în „Closer”, din ca-
uza stãrii de profundã obosea-
lã. Elysee n-a oferit vreo preci-
zare privind starea de sãnãtate
a Primei Doamne, iar medicii,
potrivit RTL, au refuzat sã ofe-
re informaþii. La conferinþa de
presã de marþi searã, preºedin-
tele francez se angajase sã cla-
rifice situaþia cu partenera sa
oficialã înaintea voiajului în
SUA, care începe la 9 februarie.
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Grupaj realizat de MAGDA BRATU

Au început înscrierile
pentru premiile Uniunii Scriitorilor
din România

Uniunea Scriitori-
lor din România a
anunţat, ieri, începe-
rea înscrierii cărţilor
pentru premiile
anuale. Până la data
de 31 martie, autorii
şi editurile pot depu-
ne cărţile (în unul-
două exemplare)
apărute în cursul
anului 2013 la sediul
USR din Bucureşti
(Casa Vernesc u –

Calea Victoriei nr 133, sector 1, cod poştal 010071). Premiile sunt
acordate de un juriu ales de Consiliul USR, la propunerea Comite-
tului Director. Juriul – format din şapte membri şi ales pentru un
mandat de un an – va lua în discuţie apariţiile editoriale din anul
precedent şi va face publice nominalizările până la data de 1 mai a
anului. Apoi, în intervalul 1 mai – 1 iunie, va alege cărţile câştigă-
toare pentru fiecare categorie în parte. Decernarea premiilor va
avea loc cel mai târziu în luna iunie, în cadrul unei gale organizate
de Uniunea Scriitorilor din România. Categoriile sunt: Premiul Na-
ţional, Cartea de poezie, Cartea de proză, Cartea de teatru, Cartea
de critică, eseu şi istorie literară, Cartea de debut, Cartea pentru
copii şi tineret şi Traduceri. Mai pot fi acordate două premii spe-
ciale, precum şi un premiu pentru literatură în limbi ale minorităţi-
lor naţionale. Pentru detalii, trimiterea coletelor prin poştă sau alte
nelămuriri puteţi apela 021.3165829.

Preşcolarii de la Grădiniţa „Ethos”
expun la Galeria „Vollard”

Casa de Cultură
„Traian Demetrescu”
şi Grădiniţa  „Ethos”
vor organiza luni, 20
ianuarie, ora 10.30, la
Galeria „Vollard”, ver-
nisajul expoziţiei intitu-
late „Bucuriile ier-
nii”. Aceasta cuprin-
de lucrări de desen,
pictură şi modelaj rea-
lizate de preşc olarii
amintitei instituţii de
învăţământ

 „Fraţii Grimm – Cenuşăreasa” :
o poveste de spus la Ludotecă

Fie c opii, fie părinţi
sau bunici, cu toţii au as-
cultat, au citit sau au vi-
zionat frumoasele poveşti
ale Fraţilor Grimm, unii
dintre cei mai îndrăgiţi
autori din literatura uni-
versală.  De aceea biblio-
tecarele Sec ţiei pentru
Copii şi Tineret a Biblio-
tecii Judeţene „Alexandru
şi Aristia Aman” au ales
ca temă, în săptămâna
20-23 ianuarie, în cadrul
proiec tului „Cărticica
pentru prichindei şi co-
pii mai măricei”, vizio-
narea filmului „Fraţii
Grimm – Cenuşăreasa”.
Vor participa preşcolari şi
şcolari din clasele I – a
IV-a de la Colegiul Naţi-
onal „Carol I”,  Şcolile
Gimnaziale „Al. Mac e-

donski”, „Mihai Eminescu”, „Mihai Viteazul” şi „Sf. Gheorghe”,
Grădiniţele „Tudor Vladimirescu”, „Ethos”, „Floarea-soarelui”,
„Traian Demetrescu” şi „Elena Farago”.

Admiterea la Academia de
Studii Economice din Bucureşti
se va face anul acesta pe baza
mediei de la examenul de bacalau-
reat. Admiterea este valabilă în
cazul facultăţilor cu predare în
limba română. Pentru specializări-
le în limbi străine, candidaţii vor
susţine o probă de competenţă
lingvistică. Pe site-ul instituţiei a
fost publicat deja calendarul
admiterii. Înscrierile încep pe 15
iulie, iar taxa de inscriere este de
100 lei.

Anul trecut,  Ministerul
Educaţiei a decis ca Universităţile
să nu mai ţină cont la admitere de
notele din anii de liceu.

ALINA DRĂGHICI

Admiterea la ASE se va face pe baza mediei de la bacalaureat

Din 2015, grupa mare ar putea
fi cuprinsă în învăţământul obliga-
toriu. Ministrul Educaţiei, Remus
Pricopie, a anunţat că decizia va fi
luată până la sfârşitul acestui an.
Astfel,  durata învăţământului obli-
gatoriu va creşte de la 11 la 12 ani.
Potrivit lui Pricopie, în prezent, în
grupa mare sunt cuprinşi 98-99 la
sută dintre copiii cu vârsta între 5
şi 6 ani. “Pentru a introduce grupa
mare în învăţământul obligatoriu
nu este necesară o nouă infrastruc-
tură. Grupa mare rămâne la grădi-
niţă. Este vorba doar despre obli-
gativitatea de a merge la grădini-
ţă”, a mai spus Pricopie. După ce
va fi adoptată respectiva prevede-
re, învăţământul obligatoriu va în-
cepe la cinci ani şi se va încheia
după finalizarea clasei a X-a.

ALINA DRĂGHICI

Grupa mare ar putea fi cuprinsă
în învăţământul obligatoriu

Ministerul Edu-
c a ţiei Naţ iona le
(MEN) a public at
vineri, 17 ianuarie,
o notă referitoare
la perioada de des-
făşurare a exame-
nului de bac alau-
reat 2014 - sesiu-
ne  spe c ia lă.  În
notă se s tabileşte
organizarea sesiu-
nii speciale de ba-
c alaurea t în pe-
rioada 17 mai-30
mai 2014, pentru
as igurarea participării elevilor din c lasele a XII-a/a
XIII-a la loturile naţionale de pregătire pentru com-
petiţiile internaţionale şi la competiţiile internaţio-
nale 2014. Minis terul precizează c ă în conformita-
te cu prevederile Metodologiei de organizare ş i des-
făşurare a examenului de bacalaureat 2011,  valabilă
şi pentru anul 2014,  Anexa 2 la OMECTS nr 4799/
31.08.2010, art.  1 alin.  (4) “MECTS organizează
în fiecare an şcolar  o sesiune specială de bacalau-
reat, pentru elevii din clasele a XII-a/a XIII-a par-
ticipanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sporti-

Sesiunea specială a bacalaureatului
2014 se va desfăşura în luna mai

Sesiunea specială a bacalaureatului 2014 se va desfăşura în perioada 17-30 mai 2014, a decis
Ministerul Educaţiei Naţionale. Este vorba despre sesiunea de BAC rezervată elevilor care fac parte

din loturile olimpice sau care merg la competiţii sportive şi artistice internaţionale care se desfă-
şoară în perioada sesiunii normale de bacalaureat.

ve şi artistice interna-
ţionale c are se desfă-
şoară în perioada se-
siunii normale de ba-
calaureat. Calendarul
ses iunii spec iale se
aprobă prin ordin al
ministrului Educaţiei,
Cercetării, Tineretu-
lui şi Sportului.”

Anul trec ut, peste
250 de absolvenţi de
lic eu au participat la
sesiunea specială a ba-
calaureatului, potrivit
Ministerului Educaţiei.

În 2012, promovarea a fost de 34,20% la sesiunea
specială pentru olimpici şi participanţi la concursuri
sportive. La acea sesiune au fost înscrişi 880 de can-
didaţi, au fost prezenţi 877 şi au fost admişi 300. În
total au fost eliminaţi pentru că au încercat să copieze
25 de candidaţi. Secretarul de stat pentru învăţămân-
tul preuniversitar, Stelian Fedorca, a precizat atunci
că majoritatea celor care au picat sunt dintre candida-
ţii care participă la olimpiade şi concursuri internaţio-
nale sportive.

ALINA DRĂGHICI
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COMENTAR IU
Prima Doamnã a SUA a
împlinit ieri 50 de ani

Michelle Obama a împlinit ieri 50
de ani. Prima Doamnã a Statelor Uni-
te îºi va serba însã aniversarea abia în
aceastã searã, cu o recepþie la Casa
Albã. Michelle Obama a primit deja
un cadou din partea soþului ei: o va-
canþã prelungitã în insula Maui, din
Hawaii. Ea a revenit însã la Washing-
ton, împreunã cu cele douã fiice, pen-
tru a pregãti recepþia de astãzi. Va fi
cel mai probabil o petrecere dansan-
tã, alãturi de familie ºi prieteni. Oas-
peþii au fost sfãtuiþi sã mãnânce acasã
ºi sã vinã încãlþaþi cu pantofi comozi.
Detaliile sunt þinute secrete, însã una
din surprizele serii ar putea fi un reci-
tal al lui Beyonce. Într-un interviu re-
cent, Michelle Obama a declarat cã se
simte încrezãtoare ºi fabuloasã la 50
de ani, dar nu a exclus cã ar putea
recurge la tratamente cu botox, dacã
va considera cã are nevoie.

Opoziþia ucraineanã
denunþã adoptarea de
cãtre putere a unor legi
împotriva contestãrii

Parlamentul ucrainean, dominat de
deputaþi ai puterii, a adoptat joi legi
pe care opoziþia le-a denunþat ferm ca
fiind niºte tentative de a pune capãt
unei miºcãri de contestare cu care se
confruntã autoritãþile de la sfârºitul
lui noiembrie. Aceste texte înãspresc
sancþiunile aplicate manifestanþilor.
Astfel, instalarea fãrã autorizaþie a
unor corturi sau estrade în locuri pu-
blice este pasibilã, potrivit noii legis-
laþii, cu o pedeapsã de 15 zile de închi-
soare. În plus, alte legi prevãd pedep-
se cu închisoarea de pânã la 5 ani pen-
tru persoane care blocheazã clãdiri
oficiale, dar ºi mãsuri ºi amenzi atât
împotriva unor persoane care mani-
festeazã cu faþa acoperitã de o mascã
sau cu o ºapcã pe cap, cât ºi împotriva
unor persoane care manifesteazã în co-
loane de maºini. Defãimarea pe Inter-
net va fi pedepsitã, de asemenea, cu
amendã sau muncã în folosul comuni-
tãþii. Procedura de votarea a legilor a
fost modificatã în cursul ºedinþei par-
lamentare, deputaþii opoziþiei încer-
când sã-i împiedice pe cei ai puterii sã
voteze electronic. Aceºtia din urmã au
decis, atunci, sã voteze prin ridicarea
mâinii.

India: Sonia Gandhi se
opune candidaturii fiului
sãu la postul de prim-
ministru

Sonia Gandhi, preºedinta partidu-
lui Congresul Naþional Indian (CNI,
aflat la putere în India), s-a opus ca
fiul sãu Rahul sã devinã, ieri, candi-
datul acestei formaþiuni la succesiu-
nea premierului Manmohan Singh,
care va pãrãsi scena politicã, a decla-
rat un purtãtor de cuvânt, citat de AFP.
Analiºtii se aºteptau pânã acum ca
Rahul Gandhi, descendent din Jawa-
harlal Nehru, pãrintele independen-
þei Indiei, sã fie declarat oficial —în
cadrul unei reuniuni la New Delhi —
candidatul CNI (de centru—stânga)
la funcþia de ºef al guvernului. Dar
aceste pronosticuri au fost dejucate joi,
în cursul unei reuniuni a Comitetului
director (CWC) al acestei miºcãri po-
litice. „Toþi membrii CWC voiau sã se
anunþe cã Rahul Gandhi va fi candi-
dat la funcþia de prim-ministru, dar
preºedinta Congresului a intervenit.
‘Sonia Gandhi a spus: Nu este în tra-
diþia partidului (sã se anunþe numele
candidatului sãu la funcþia de ºef al
guvernului). Pentru cã un anumit par-
tid a anunþat cine va fi candidatul sãu
la postul de premier, nu înseamnã cã ºi
Congresul va face la fel”, a declarat
presei purtãtorul de cuvânt al parti-
dului, Janardan Dwivedi.

Agenþia Naþionalã de Securitate (NSA) a State-
lor Unite a colectat aproape 200 de milioane de
mesaje text pe zi din întreaga lume, strângând date
despre planurile de cãlãtorie ale oamenilor, contac-
te ºi tranzacþii cu cãrþi de credit, a relatat joi cotidia-
nul britanic „The Guardian”, citat de Reuters. Cu
numele de cod „Dishfire”, programul NSA colec-
teazã „destul de mult din tot ce se poate”, scrie
„The Guardian”, citând o investigaþie derulatã în
comun cu Channel 4 News din Marea Britanie ºi
bazatã pe materiale obþinute de la fostul consul-
tant al NSA Edward Snowden, refugiat în Rusia.
Ziarul a declarat cã documentele aratã, de
asemenea, cã agenþia britanicã de spionaj
GCHQ a folosit baza de date NSA pentru a
cãuta metadate de comunicaþii „nerelevan-
te ºi nemotivate” ale unor persoane din Re-
gatul Unit. Comunicaþiile de la numerele de
telefon din SUA au fost eliminate sau „mini-
mizate” din baza de date, în timp ce numere-
le din alte þãri, inclusiv Marea Britanie, au
fost pãstrate, noteazã cotidianul. Citând o
prezentare NSA din 2011 cu subtitlul „SMS
mesaje text: O minã de aur pentru a exploa-
ta”, „The Guardian” declarã cã programul a
colectat 194 de milioane de mesaje text pe
zi, în medie, în luna aprilie a acelui an. „NSA
s-a folosit pe scarã largã de baza de date
mesaje text pentru a extrage informaþii cu
privire la planurile de cãlãtorie ale oamenilor,
agendele de contacte, tranzacþiile financiare
ºi mai mult — inclusiv ale unor persoane sub
nici o suspiciune de activitate ilegalã”, afir-
mã raportul „The Guardian”. Întrebãrile de-
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text pe zi în unele perioadetext pe zi în unele perioadetext pe zi în unele perioadetext pe zi în unele perioadetext pe zi în unele perioade

spre spionarea civililor ºi oficialilor strãini de cãtre
guvernul Statelor Unite au început sã curgã în iu-
nie 2013, când Snowden a dezvãluit ziarelor secre-
te cu privire la colectarea în masã a datelor telefo-
nice ºi alte programe secrete de interceptare îna-
inte de a fugi la Hong Kong ºi apoi la Moscova.
Întrebatã despre articolul din „The Guardian”,
NSA a rãspuns: „Aºa cum am declarat anterior,
implicaþia asupra colectãrii arbitrare ºi fãrã restric-
þii de cãtre NSA este falsã”. Activitãþile agenþiei
„sunt centrate ºi în mod special desfãºurate îm-
potriva — ºi doar împotriva — unor obiective ex-
terne valabile, ca rãspuns la cerinþele serviciilor

de informaþii”, susþine NSA într-un comunicat,
adãugând cã „Dishfire” a prelucrat ºi stocat în mod
legal mesaje text colectate sau date SMS. „Deoare-
ce unele date SMS ale persoanelor din SUA pot fi
uneori colectate accidental în misiunea legalã NSA
de informaþii externe, protecþia confidenþialitãþii
pentru persoanele din SUA existã în întregul pro-
ces cu privire la utilizarea, manipularea, retenþia ºi
diseminarea de date SMS în «Dishfire». În plus,
NSA lucreazã în mod activ pentru a elimina date
strãine, pentru a le include pe cele ale cetãþenilor
strãini nevinovaþi, cât mai curând posibil, în acest
proces”, a mai declarat agenþia. La rândul sãu, ºi

GCHQ a afirmat cã activitãþile sale sunt lega-
le, menþionând într-un comunicat cã „întrea-
ga activitate a GCHQ este desfãºuratã în con-
formitate cu cadrul legislativ ºi cu regulile
noastre, care garanteazã cã activitãþile noas-
tre sunt autorizate, necesare ºi proporþiona-
le”. Toate aceste dezvãluiri au fost publicate
cu o zi înaintea unui discurs al preºedintelui
american Barack Obama, care, potrivit decla-
raþiilor unui oficial de rang înalt din cadrul
administraþiei prezidenþiale pentru AFP, urma
sã anunþe sfârºitul programului de suprave-
ghere a NSA. În alocuþiunea sa, prevãzutã
pentru ora 11.00 (18.00 ora României), Oba-
ma „va spune cã dã ordinul unei tranziþii care
sã punã capãt programului de colectare a me-
tadatelor telefonice aºa cum existã el în forma
actualã” ºi va conduce la un sistem în care
statul nu va mai deþine aceste enorme canti-
tãþi de informaþii, a precizat acest oficial, sub
acoperirea anonimatului.

Rusia, Iranul ºi Siria au fãcut front
comun în perspectiva conferinþei de
pace Geneva II, deºi miniºtrii lor de
Externe, reuniþi joi la Moscova, au
negat cã ar avea împreunã o agendã
ascunsã, consemneazã agenþia EFE.
„Plecãm de la principiul cã Iranul tre-
buie sã fie, în mod inevitabil, parte a
eforturilor de soluþionare a problemei
siriene”, a punctat la conferinþa de
presã ce a urmat discuþiilor ºeful di-
plomaþiei ruse, Serghei Lavrov, fã-
când aluzie la una dintre marile necu-
noscute ale conferinþei ce începe mier-
curi la Montreux (Elveþia), ºi anume
participarea Iranului, care încã nu a
fost invitat oficial de secretarul gene-
ral ONU, Ban Ki-moon. „Dacã ne in-
vitã, vom participa, dacã nu, atunci
nu vom fi prezenþi” la conferinþã, a
spus ºeful diplomaþiei iraniene, Mo-
hamed Zarif, care a sosit la Moscova
împreunã cu omologul sãu sirian,

Preºedintele Guineei Ecuatoriale, condamnat
pentru urmãrire abuzivã a unor jurnaliºti francezi

Tribunalul corecþional din Paris l-a condamnat,
joi, pentru urmãrire abuzivã, pe preºedintele Guine-
ei Ecuatoriale, Teodoro Obiang, care acuzase de ca-

lomnie jurnaliºti ºi canalul de televiziune
France 5, dupã ce aceºtia îl prezentaserã
ca fiind un „dictator corupt”, relateazã
AFP. Acesta a fost condamnat sã achite
1.000 de euro lui Remy Pflinlin, preºedin-
tele France Television, ºi 1.500 de euro
jurnaliºtilor Axel de Tarle ºi Marie Lorand
pentru daune interese. Potrivit tribuna-
lului, procedura intentatã de preºedinte-
le Guineei Ecuatoriale este abuzivã, în
specia din cauza naturii formulãrilor viza-
te, care relevã „libertatea de exprimare a
jurnaliºtilor într-o societate democraticã”
ºi personalitatea pãrþii civile care, în cali-
tate de ºef de stat, „trebuie sã suporte
critica ºi contestaþia” ºi „sã fie în mãsurã

sã le rãspundã public”. În ediþia din 27 decembrie
2010 a emisiunii „C dans l’air” a canalului France 5,
consacratã Republicii Cote-d’Ivoire, Teodoro

Obiang — care conduce cu mânã de fier Guineea
Ecuatorialã, micã þarã cu resurse petroliere în cen-
trul Africii — era menþionat printre „dictatorii afri-
cani”. „Unul dintre cei mai corupþi este, fãrã îndoia-
lã, preºedintele Guineei Ecuatoriale, stat burduºit
de petrol. Aflat la putere de 31 de ani, el este mai
bogat decât regina Angliei, dar aceasta nu este su-
ficient pentru a-i lustrui imaginea. Alocând milioane
de dolari, Teodoro Obiang a vrut sã creeze un pre-
miu ºtiinþific care sã-i poarte numele prin interme-
diul UNESCO”, continuã reportajul. Avocatul sta-
tului guineez, Anthonin Levy, a susþinut cã insi-
nuarea din a doua frazã este de o „imensã perfidie”.
În pasajul de 35 de secunde consacrat lui Obiang,
„despre o situaþie complexã, se aleg simple declara-
þii biciuitoare”, false în opinia sa. Guineea Ecuato-
rialã a devenit al treilea producãtor de petrol subsa-
harian, dar majoritatea populaþiei de 700.000 de lo-
cuitori trãieºte încã în sãrãcie lucie, aminteºte AFP.

Rusia, Siria ºi Iranul fac front comun în perspectiva conferinþei de pace Geneva II
Walid Mouallem, cu acelaºi avion,
venind de la Damasc. El a þinut sã pre-
cizeze cã þara sa nu va accepta condi-
þii prealabile pentru a fi invitatã la con-
ferinþã. Anterior, secretarul american
de stat John Kerry precizase, dupã o
întrevedere cu Lavrov la Paris, cã Ira-
nul este „binevenit” la
conferinþã, dacã recu-
noaºte cã obiectivul
acesteia este aplicarea
acordului semnat la Ge-
neva pe 30 iunie 2012,
care defineºte cadrul
unei tranziþii politice în
Siria ºi prevede formarea
unui guvern provizoriu,
ceea ce presupune cã
preºedintele Bashar al-
Assad ar trebui sã de-
misioneze, poziþie neîm-
pãrtãºitã de Teheran.
Reuniunea tripartitã de

la Moscova nu este vãzutã cu ochi
buni la Washington ºi în alte capitale
occidentale, care au rezerve privind
prezenþa Teheranului la negocierile de
pace. În acest context, Lavrov a fost
întrebat de ziariºti dacã cele trei þãri
au un proiect comun pentru soluþio-

narea conflictului sirian. Faptul cã ne-
am întâlnit „nu înseamnã cã avem un
proiect tripartit. Nu avem nimic de
ascuns ºi nu avem o agendã secre-
tã”, a rãspuns ºeful diplomaþiei ruse.
Rusia considerã în continuare cã pre-
zenþa puterilor regionale, precum Ira-

nul ºi Arabia Sauditã,
este crucialã pentru suc-
cesul conferinþei. Chiar în
ziua reunirii celor trei mi-
niºtri de Externe, preºe-
dintele Vladimir Putin l-a
primit pe noul ambasador
iranian la Moscova, pen-
tru prezentarea scrisorilor
de acreditare, ºi a afirmat
cu aceastã ocazie cã la
conferinþa de pace trebu-
ie „sã participe toate pãr-
þile care pot furniza o con-
tribuþie pozitivã la soluþi-
onarea conflictului”.
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Filmele din perioada 17.01 - 23.01.2014

JOI - 23 ianuarie
TVR 1

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:00 Poate nu ºtiai
07:40 Legendele palatului:

Tãrâmul dintre vânturi
09:00 Secretul ceasurilor

elveþiene
10:00 Cercul vieþii (R)
11:10 Handbal masculin*

Muntenegru - Croaþia. Campiona-
tul European

12:30 Tehnologiile viitorului
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:20 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Ferma (R)
16:00 Cercul vieþii
17:00 Handbal masculin
18:30 Telejurnal
19:00 Handbal masculin* Spania

- Islanda. Campionatul European
20:30 Secretul ceasurilor

elveþiene
21:30 M Magazin
22:00 Ora de ºtiri

6:00 Vrem ºcoala înapoi!
8:00 Vizita Regelui la Hyde Park

on Hudson
9:35 Cartea junglei 2
10:50 Tãrâmul fãgãduinþei
12:35 Madagascar 3: Fugãriþi

prin Europa
14:05 Fata
15:35 Rãzbunãtorii
17:55 Domniºoare de onoare
20:00 Caut prieten pentru

sfârºitul lumii
21:40 Rãmâi cu mine - din culise
22:00 Pussy Riot: O rugãciune

punk
23:35 Riposta
0:20 Rãmâi cu mine

7:00 ªtirile Pro TV
10:05 Tânãr ºi neliniºtit
11:00 Reggaeton: Ritmuri de foc
13:00 ªtirile Pro TV
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
15:00 Dragostea, un teren

înºelãtor - Prima parte
17:00 ªtirile Pro TV
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro TV
20:30 Las fierbinþi
22:15 ªtirile Pro TV
22:45 Total Recall
0:45 CSI New York - Criminaliºtii
1:45 ªtirile Pro TV

07:30 Suflet de gheaþã (R)
08:30 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Diamantul nopþii (R)
11:00 Maricruz (R)
12:00 Santa Diabla (R)
13:30 Santa Diabla (R)
14:30 Triumful dragostei
15:30 Suflet de gheaþã
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Maricruz
19:30 Santa Diabla
21:30 Regina
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Îþi ordon sã mã iubeºti!
00:30 Regina (R)
01:30 Poveºtiri adevãrate (R)
02:30 Poveºtiri de noapte (R)
03:00 Cancan.ro (R)
03:30 Îþi ordon sã mã iubeºti!

(R)
04:30 Regina
05:30 Poveºtiri adevãrate (R)
06:30 Triumful dragostei (R)

8:30  Români de succes
8:45 Acasã în bucãtãrie
9:45 Earl
10:15 Earl (R)
10:45 Bine, dragã!
11:15 Bine, dragã!
11:45 Teleshopping
12:00 Unitatea
13:00 Români de succes
13:30 La Mãruþã
15:00 Bine, dragã!
16:00 Unitatea
17:00 La Bloc
18:00 M.A.S.H
18:30 M.A.S.H
19:00 Earl
19:55 La Bloc
20:25 La Bloc
20:55 M.A.S.H
21:30 M.A.S.H
22:00 Guvernanta
0:15 Misteriosul John Doe
1:15 Norii negri
2:00 Guvernanta

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:50 În gura presei

11:40 Teleshopping

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Un prieten deosebit

23:00 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Nikita

03:30 Observator special (R)

04:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

08:30 Campionul

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Inima nu respectã reguli

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Autobuzul lui Vârciu (R)

21:45 Asta-i România!

22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Teo Show (R)

03:15 WOWBiz (R)

04:45 Pastila de râs (R)

05:15 Inima nu respectã reguli

(R)

06:15 Poveste de familie

07:00 Danni Lowinski
08:00 Regina cumpãrãturilor (R)
09:30 Anchetã militarã (R)
10:30 Fii pe fazã! (R)
12:00 Poveºti din jurul lumii
12:30 Teleshopping
13:00 Mondenii (R)
14:00 Cireaºa de pe tort (R)
15:00 Focus
15:30 Focus Monden (R)
16:00 Regina cumpãrãturilor
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Jocul terorii
22:00 Mondenii
22:30 Trãsniþi din NATO
23:15 Focus Monden
23:45 Fii pe fazã!
00:30 Anchetã militarã
01:30 Frumoasa Ceci
03:00 Focus (R)
03:30 Regina cumpãrãturilor (R)
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:30 Trãdaþi în dragoste
06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Marea Þãcãnealã
12:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora de ProSport
17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Fotbal: Italia - România,

Ungaria - România
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling WWE PPV

Hell in a Cell
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului
09:00 Oamenii mlaºtinilor
10:00 Oamenii cu topoare
11:00 Extratereºtri antici
12:00 Aºii amanetului
13:00 Rãzboiul depozitelor
17:00 Extratereºtri antici
18:00 Aºii amanetului
19:00 Rãzboiul depozitelor
20:00 Oamenii mlaºtinilor
21:00 Extratereºtri antici
22:00 Fantomele istoriei
23:00 Supraoamenii lui Stan Lee
00:00 Rãzboiul depozitelor
01:00 Extratereºtri antici
02:00 Fantomele istoriei

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

Lupul de pe WLupul de pe WLupul de pe WLupul de pe WLupul de pe Wall Streetall Streetall Streetall Streetall Street

Nimfomana VNimfomana VNimfomana VNimfomana VNimfomana Vol. Iol. Iol. Iol. Iol. I

Ore de spectacol:

13:00

Grudge Match
Ore de spectacol:

16:30

Jack Ryan:
Agentul din

umbrã
Ore de spectacol:

19:00

Þeapã în stil
american

Ore de spectacol:

21:15

Ore de spectacol:
12:00;14:00; 16:00; 18:00;
20:00
Gen film: Dramã
Cu: Stellan Skarsgard,
Stacy Martin, Charlotte
Gainsbourg, Shia LaBeouf
Regizor: Lars von Trier

Descriere:

Un jurnal erotic al unei fe-
mei (interpretatã de Charlot-
te Gainsbourg) din perioada
adolescenþei, pânã la vârsta de
50 de ani. Mai precis, pânã
în momentul în care este gã-
sitã leºinatã, în pãdure, de
cãtre un bãrbat (Stellan Skar-
sgard), cel cãruia i se ºi con-
feseazã ulterior.

07:00 Telejurnal matinal *Sport
*Zon@ *Meteo(II)

08:00 Telejurnal matinal *Sport
*Zon@ *Meteo(III)

09:00 Legendele palatului:
negustorul Lim Sang-ok

10:20 Oameni care au schimbat
Lumea

10:30 Mihail Gorbaciov
11:30 Superconsumatorul (R)
12:00 Europa mea (R)
12:30 România vazuta altfel (R)
13:00 De joi pâna joi
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Patinaj artistic. Campiona-

tele Europene de la Budapesta.
18:00 Lozul cel mare.
18:50 Ora de business
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Patinaj artistic. Campiona-

tele Europene de la Budapesta.
22:55 Oameni care au schimbat

Lumea
23:10 Clockwork Mice
01:00 Mihail Gorbaciov (R)
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Anunþul tãu!
Municipiul Craiova prin pri-
mar Lia Olguþa Vasilescu,
anunþã elaborarea primei
versiuni a planului Elabora-
re PUZ – Parcul ,,Nicolae Ro-
manescu,, în municipiul Cra-
iova b-dul Nicolae Romanes-
cu ºi declanºarea etapei de
încadrare pentru obþinerea
avizului de mediu. Consulta-
rea primei versiune a planu-
lui se poate realiza  la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº nr.
1, Craiova, judeþul Dolj, site-
ul APM Dolj http://apmdj.an-
pm.ro ºi la sediul Primãriei
Craiova din strada A. I. Cuza
nr. 7, judeþul Dolj. Comenta-
riile ºi sugestiile se vor trans-
mite în scris la sediul APM
Dolj, în termen de 15 zile ca-
lendaristice, de la data pre-
zentului anunþ.

Primãria comunei Scãeºti,
judeþul Dolj, organizeazã concurs
de recrutare privind ocuparea
funcþiei publice de execuþie
de: INSPECTOR - contabil,

clasa 1, grad profesional su-
perior, care va avea loc pe

data de 17.02.2014, ora 10.00
proba scrisã ºi pe data de

19.02.2014, ora 10.00 interviul.
Relaþii la telefon / fax: 0251/
447.007 sau 0764/971.976.

ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniver-
sãrii zilei de naºte-
re familia Costel
Bazãverde ureazã
domnului SANDU
CRÃCIUNOIU din
Craiova, sãnãtate
multã, viaþã lungã
ºi “La Mulþi Ani”.

OFERTE SERVICIU
CHIC Salon Grãdina
Botanicã, angajeazã
coafezã.  Telefon:
0761/418.493.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

P R O P R I E TA R ,
vând garsonierã, ul-
tracentral.  Telefon:
0723/065.620.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere, parter, pre-
tabil firmã, Calea Se-
verinului Telefon.
0767/656.269.
Particular vând apar-
tament 2 camere, etj
2/4, zona Lãpuº, în
spatele Hotelului He-
lin. Preþ 46.000 E ne-
gociabil. Telefon:
0720/556.607.

Vând apartament
Brazdã, 2 decoman-
date. Telefon: 0770/
901.283.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere zona 1 Mai
cu îmbunãtãþiri. Tele-
fon: 0758/347.623.

CASE
Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada
Râului, nr. 162, vad co-
mercial, cadastru. Te-
lefon: 0764/735.304.
Vând casã 4 came-
re la 20 km de Cra-
iova, baie, mansardã
nefinisatã. Telefon:
0769/969.604.
Vând casã Ford, preþ
33000 Euro, 2 came-
re, 78 mp locuibili, baie,
bucãtãrie, teren 200
mp, puþ forat, centralã
pe lemne. Telefon:
0767/392.167.
Vând casã Craiova.
Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent
renovatã cu apã cu-
rentã, livadã, vie, în
comuna Giurgiþa. Te-
lefon: 0755/953.397.
Vând casã Câmpia Is-
laz cu teren 320 m. Te-
lefon: 0351/178.898.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.

Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la
600 mp de Lacul Tan-
chiºtilor (între vile). Te-
lefon: 0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând teren 5500
Euro lotul de casã în
spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã, apã, posibili-
tate energie + alte
avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând pãdure comu-
na Borãscu - Gorj. Te-
lefon: 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, Craio-
va.  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 decoman-
dat, etaj l-3. Telefon:
0763/690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsonierã
Calafat, cu garsoni-
erã Craiova. Telefon:
0251/231.143.
Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu apar-
tament 2 camere +
diferenþa. 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 TOYOTA RAV
4, diesel 2008, 9600
Euro negociabil. Te-
lefon: 0763/690.698.
Vând Renault Lagu-
na 2, an 2003, culoa-
re gri metalic, 6 trep-
te, turbo-diesel, mo-
tor 1.9, 262.000 Km,
consum 5,3%, preþ
2500 Euro negocia-
bil. Telefon: 0753/
948.440.

Vând WV Golf 3,
1996, 12400 Euro,
negociabil. Telefon.
0762/621.066.

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 bocanci, ghe-
te, pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou,
combinã stereo -
nouã, frigider 320 litri,
piei bovinã velurate,
piese Dacia noi. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon. 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Te-
lefon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãl-
zit cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
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Vând cãmãºi naþiona-
le, ceasuri de masã ºi
o pendulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând un injector
pentru un aparat de
încãlzit locuinþe la un
preþ ieftin. Telefon:
0729/092.211.
Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm -
100 lei, motor maºinã
spãlat Albalux, maºi-
nã cu pedale pentru
copii 50 lei. Telefon:
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 pluºa-
te, 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
capac smãlþuitã 20 lei.
Telefon: 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 po-
lizor 250/20/25 mm,
cauciucuri 155/13 cu
jantã noi, ansamblu ax
volan ºi contact cu
cheie Dacia 1310. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.

Vând loc de veci ci-
mitirul Sineasca, lân-
gã poartã. Telefon:
0351/805.111, dupã
ora 20.00.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri, 2
ochiuri, mascã Mer-
cedes. Telefon: 0251/
598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig
micã defecþiune 50 lei,
cuptor cu microunde
geam spart 40 lei. Te-
lefon: 0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã  tip Coralex,
stare foarte bunã,
450 lei. Telefon: 0755/
010.296.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã neagrã,
schelã metalicã. Te-
lefon: 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,
chiuvetã picior (ciuper-
cã), butoi pentru varzã.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, mar-
cã ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzi-
cã popularã ºi uºoa-
rã. Telefon: 0765/
789.181.

Vând nicovalã fierãrie
maºini de cusut
nemþeºti, româneºti,
cãruþã. Telefon: 0761/
155.549.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Te-
lefon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã, di-
verse scule, motor re-
zervã, furnituri ptr. op-
ticã. 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 balo-
tat, mase plastice,
uºã cu toc pentru
casã sau magazii. Te-
lefon: 0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”. TE-
LEFON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diver-
se), 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 þuicã prune 15
lei, de fructe 12 lei. Te-
lefon: 0723/653.261.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal, pis-
cinã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.

Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 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 pãdu-
re situatã în Ocne-
le Mari pe garsoni-
erã în Craiova, Vâl-
cea. Telefon: 0741/
078.812.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz de
Satu Mare, vechi dar
funcþional. Telefon:
0251/457.204.
Cumpãr butelie ara-
gaz ofer 90 lei. Tele-
fon: 0765/291.623.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã o
fatã la apartament 3
camere cu centralã
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0766/328.569.

Închiriez apartamnet 2
camere ultracentral,
ultralux, toate dotãrile,
internet, AC. Telefon.
0762/109.595.
Particular, închiriez
apartament 2 came-
re zona Corniþoiu, 150
euro negociabil. Tele-
fon: 0770/935.848.
Garsonierã mobilatã
et. 1/5, Bucureºti –Vi-
tan. Exclus agenþie,
230 Euro / lunã se-
riozitate. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
Închiriez teren pentru
Staþie GPL, Centru
vânzare maºini sau
parcare. Telefon:
0722/943.220; 0755/
139.772.

PIERDERI
PIERDUT CERTIFI-
CAT DE MEMBRU
COLEGIUL MEDICI-
LOR DOLJ PE NU-
MELE DOROBAN-
ÞU- RAMURÃ MA-
RIANA. SE DECLA-
RÃ NUL.

DECESE
Familia anunþã cu du-
rere trecerea în eterni-
tate, dupã o lungã su-
ferinþã, a celui ce a fost
STÃNCIOI MARIN. În-
mormântarea va avea

loc duminicã, 19 ianuarie,
ora 12.00, la cimitirul din
cartierul Romaneºti. Dum-
nezeu sã-l odihneascã!
COMEMORÃRI

Cu durere în suflet, tata,
sora, soþia, copiii ºi nepo-
þii amintesc celor care l-au
cunoscut pe TOMIUC
GRIGORE (NICUªOR)
cã se împlinesc 5 ani de

la plecarea dintre noi.
Dumnezeu sã-l odihneas-
cã în pace! Familia.
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Monica Niculescu (nr. 64 WTA) nu ºi-a
putut depãºi performanþa maximã atinsã la
Australian Open în 2011 ºi 2012, înclinându-
se, ieri noapte, în turul III, în faþa rusoaicei
Ekaterina Makarova (nr. 22 mondial), cu un
dublu 4-6, dupã o orã ºi 26 de minute de joc.

În aceeaºi cãldurã arzãtoare care a fãcu-
se ravagii cu o zi mai înainte, Monica Nicu-

Niculescu s-a oprit în turul IIINiculescu s-a oprit în turul IIINiculescu s-a oprit în turul IIINiculescu s-a oprit în turul IIINiculescu s-a oprit în turul III
la Australian Openla Australian Openla Australian Openla Australian Openla Australian Open

lescu a încercat sã rãspundã
loviturii de mânã stângã a Ma-
karovei, dar rusoaica a conti-
nuat jocul bun garþie cãruia le
eliminase pe americancele Ve-
nus Williams ºi Irina Falconi,
nelãsând nici un dubiu în pri-
vinþa învingãtoarei. Cu 17
mingi câºtigãtoare, faþã de nu-
mai 9, cu 9 puncte din 10 ad-
judecate la fileu, Makarova nu
i-a acordat nici o ºansã jucã-
toare noastre.

Pânã aici, Niculescu le de-
pãºise, în ordine, pe Shahar
Peer (Israel, nr. 77) ºi pe Sa-
bine Lisicki (Germania, locul
15 în lume).

Nici la dublu n-a ieºit bine
În celelalte douã confruntãri ale zilei cu

numãrul 5 de la Melbourne în care au fost
implicaþi români, acelaºi deznodãmânt. Este
voba despre partidele de dublu Horia Tecãu/
Jean Julien Rojer (Olanda) – Yuki Bhambri
(India)/Michael Venus (Noua Zeelandã), scor

4-6, 4-6, ºi Raluca Olaru/Varvara Lepchen-
ko (SUA) – Hao-Ching Chan (Taipei)/Liezel
Huber (SUA), scor 4-6, 6-7 (4/7). Ambele
dispute au contat pentru manºa secundã.

Dacã eºecul de la feminin era oarecum
anunþat, adversarele, favorite 13, fiind mai
bine plasate, surprinde înfrângerea suferitã
de Tecãu ºi Rojer, favorþi 10, cei doi având
o cotã de doar 1,25 la victorie, faþã de 3,50
a adversarilor.

Programul românilor în ziua a 6-a, care a
debutat în aceastã noapte, ora 2:00 în Ro-
mânia: Simona Halep (nr. 11) – Zarina Diyas
(Kazahstan, nr. 152), meci din turul III;

Monica Niculescu/Clara Zakopalova (Ce-
hia) – Cara Black (Zimbabwe)/Sania Mirza
(India), fav. 6, meci din turul II;

Sania Mirza (India)/Horia Tecãu, fav. 6,
– Hao-Ching Chan (Taipei)/Robert Lindstedt
(Suedia) – meci din turul I; Tecãu, câºtigã-
tor la AO în 2012, alãturi de americanca
Barbara Mattek-Sands, la întâlnit pe fostul
sãu coleg de la dublu;

Florin Mergea/Olivier Marach – Pablo
Carreno Busta/Guillermo Garcia Lopez (am-
bii Spania) – meci din turul II.

Fundaºul Gabriel Tamaº, fãrã
angajament din luna octombrie, când a
plecat de la CFR Cluj, va evolua pânã
la finalul acestui sezon pentru formaþia
de ligã secundã englezã Doncaster
Rovers, a notat, ieri, site-ul clubului
de pe „Keepmoat Stadium”.

Dacã va fi primit certificatul inter-
naþional de transfer, Tamaº ar putea
debuta chiar astãzi, contra lui Wigan
Athletic.

Tamaº (30 de ani), care nu a jucat
nici un meci în acest sezon, se pregã-

Va evolua în liga a doua englezã

Tamaº, acord pânã în varã cu Doncaster Rovers
tea de aproximativ o sãptãmânã cu
Doncaster Rovers. Formaþie care
ocupã locul 22 (din 24) în Champion-
ship, loc retrogradabil.

Paul Dickov, antrenorul “vikingi-
lor”, este cel care a insistat pentru
transfer: “Este un jucãtor care ne-ar
ajuta sã îmbunãtãþim masiv echipa.
Este un jucãtor de top, a jucat pentru
West Bromwich în Premier League
anul trecut ºi poate evolua ca fundaº
central sau fundaº dreapta”, a spus
Dickov.

PREMIER LEAGUE –

ETAPA A 22-A

Sâmbãtã: Sunderland – Southampton
(14:45), Arsenal – Fulham, Crystal P. – Sto-
ke, Man. City – Cardiff, Norwich – Hull, West
Ham – Newcastle (toate 17:00), Liverpool –
Aston V. (19:30);

Duminicã: Swansea – Tottenham (15:30),
Chelsea – Man. United (18:00);

Luni: West Brom – Everton (22:00).
1. Arsenal 48 11. Aston V. 23
2. Man. City 47 12. Stoke 22
3. Chelsea 46 13. Swansea 21
4. Liverpool 42 14. West Brom 21
5. Everton 41 15. Norwich 20
6. Tottenham 40 16. Fulham 19
7. Man. United 37 17. West Ham 18
8. Newcastle 33 18. Cardiff 18
9. Southampton 30 19. Sunderland 17
10. Hull 23 20. Crytal P. 17

LIGUE 1 –

ETAPA A 21-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei: St’Etienne
– Lille;

Sâmbãtã: Marseille – Valenciennes (18:00),
Bastia – Bordeaux, Lorient – Guingamp, Nice
– Ajaccio, Rennes – Evian TG, Sochaux –
Montpellier (toate 21:00);

Duminicã: Reims – Lyon (15:00), Toulou-
se – Monaco (18:00), Paris SG – Nantes
(22:00).

1. Paris SG 47 11. Lorient 27
2. Monaco 42 12. Guingamp 25
3. Lille 40 13. Bastia 24
4. St. Etienne 34 14. Nice 24
5. Marseille 32 15. Rennes 22
6. Nantes 32 16. Evian TG 20
7. Reims 32 17. Montpellier 18
8. Bordeaux 31 18. Valencien. 17
9. Lyon 28 19. Sochaux 11
10. Toulouse 28 20. Ajaccio 9

PRIMERA DIVISION –

ETAPA A 20-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei: Malaga –
Valencia;

Sâmbãtã: Betis – Real M. (17:00), Elche –
Rayo (19:00), Granada – Osasuna (21:00),
Espanyol – Celta (23:00);

Duminicã: Getafe – Sociedad (13:00), Vil-
larreal – Almeria (18:00), Levante – Barcelo-
na (20:00), Atletico – Sevilla (22:00);

Luni: Bilbao – Valladolid (23:00).
1. Barcelona 50 11. Getafe 23
2. Atletico 50 12. Espanyol 22
3. Real 47 13. Osasuna 21
4. Bilbao 36 14. Malaga 20
5. Villarreal 34 15. Celta 19
6. Sociedad 32 16. Almeria 19
7. Sevilla 30 17. Elche 18
8. Valencia 23 18. Valladolid 16
9. Granada 23 19. Rayo 16
10. Levante 23 20. Betis 11

SERIE A –

ETAPA A 20-A

Sâmbãtã: Roma – Livorno (19:00), Juven-
tus – Sampdoria (21:45);

Duminicã: Udinese – Lazio (13:30), Ata-
lanta – Cagliari, Catania – Fiorentina, Genoa
– Inter, Bologna – Napoli, Chievo – Parma,
Sassuolo – Torino (toate 16:00), Milan – Ve-
rona (21:45).

1. Juventus 52 11. Milan 22
2. Roma 44 12. Sampdoria 21
3. Napoli 42 13. Atalanta 21
4. Fiorentina 37 14. Cagliari 21
5. Inter 32 15. Udinese 20
6. Verona 32 16. Chievo 17
7. Torino 26 17. Sassuolo 17
8. Parma 26 18. Bologna 16
9. Lazio 24 19. Livorno 13
10. Genoa 23 20. Catania 13

Marþi: Almeria (I) – Santander
(III) 0-2, în tur 1-1 (Sanz 61,
Duran 79), Atletico Madrid (I) –
Valencia (I), 2-0, în tur 1-1 (Godin
51, R. Garcia 89).

Miercuri: Espanyol (I) – Alcor-
con (II) 4-2, în tur 0-1 (Simao 9,
S. Garcia 23 pen., Alvarez 83,
Pizzi 86 / Plano 4, Javito 80),
Bilbao (I) – Betis (I) 2-0, în tur 0-1
(M. Rico 22, 76), Levante (I) –
Rayo (I) 1-0, în tur 0-0 (D. Barral
42), Osasuna (I) – Real Madrid (I)
0-2 , în tur 0-2 (Ronaldo 21, Di
Maria 55).

Joi: Villarreal (I) – Sociedad (I)
0-1, în tur 0-0 (Javi Ros 32),
Getafe (I) – Barcelona (I) 0-2, în
tur 0-4 (Messi 44, 63; La gazde,
Ciprian Marica a fost rezervã).

Program sferturi (22/29 ianua-
rie): Levante – Barcelona, Sociedad
– Santander, Espanyol – Real
Madrid, Atl. Madrid – Bilbao.

CUPA REGELUI SPANIEI –
OPTIMI DE FINALÃ –
MANªÃ SECUNDÃ

Ultima etapã a fazei inaugurale a
grupelor, rezultate consemnate joi

Grupa A: Macedonia – Austria 22-21,
Danemarca – Cehia 33-29.

Clasament:  1.  Danemarca 6p,  2.
Macedonia 3p, 3. Austria 2p, 4. Ce-
hia 1p.

Grupa B: Spania – Islanda 33-28, Un-
garia – Norvegia 26-26.

Clasament: 1. Spania 6p, 2. Islanda

HANDBAL (M) – CAMPIONATUL
EUROPEAN (DANEMARCA)

3p, 3. Ungaria 2p, 4. Norvegia 1p.

Primele trei echipe din fiecare grupã
au acces în grupa principalã I, pãstrân-
du-se rezultatele directe (de exemplu, câº-
tigãtoarea grupei A, Danemarca, pleacã
la drum cu 4 puncte, excluzându-se suc-
cesul cu eliminata Cehia, ºi va întâlni
mai departe cele trei echipe calificate din
grupa B).

Clasamentul acesteia aratã astfel: 1.
Spania 4p, 2. Danemarca 4p,. 3. Mace-
donia 2p, 4. Islanda 1p, 5. Ungaria 1p, 6.
Austria 0p.

Astãzi: Macedonia – Ungaria (17:00),
Austria – Islanda (19:15), Danemarca –
Spania (21:30).

Asearã, dupã închiderea ediþiei, s-a
stabilit ºi configuraþia grupei principa-
le II, odatã cu disputarea meciurilor:
Polonia (0p) – Rusia (2p), Serbia (2p) –
Franþa (4p) – grupa C, Croaþia (4p) –
Suedia (4p), Belarus (0p) – Muntenegru
(0p) – grupa D.

Merg mai departe primele douã lo-
curi din noile grupe formate, în semi-
finale jucându-se încruciºat, I1 – II2
ºi II1 – I2.
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Sâmbãtã
Digi Sport 1
10:30, 12:30 – HANDBAL (M) – Cupa

Unirii: ªtiinþa Bacãu – „U” Bucovina Su-
ceava, Dinamo – CSM Cãlãraºi / 14:00,
15:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:
HCM Roman – „U” Jolidon Cluj, HC Za-
lãu – SCM „U” Craiova / 17:00 – FOT-
BAL – Camp. Spaniei: Betis – Real Ma-
drid / 19:00 – FOTBAL – Meci amical:
Steaua – FC Lucerna / 23:00 – FOTBAL
– Camp. Spaniei: Espanyol – Celta / 3:00

– BOX – Gala al cãrei main-event este
confruntare dintre Lucian Bute ºi Jean
Pascal.

Digi Sport 2
17:00 – BASCHET (M) – Liga Naþio-

nalã: BC Mureº – SCM „U” Craiova /
19:00, 21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei:
Roma – Livorno, Juventus – Sampdoria.

Digi Sport 3
18:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Mar-

seille – Valenciennes / 21:00 – FOTBAL –
Camp. Spaniei: Granada – Osasuna.

Dolce Sport 1
19:00, 21:45 – FOTBAL – Camp. Ita-

liei: Roma – Livorno, Juventus – Sam-
pdoria.

Dolce Sport 2
19:30 – FOTBAL – Camp. Greciei:

Panionios – PAOK Salonic.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
GSP TV
14:15, 17:00 – FOTBAL – Liga se-

cundã englezã: Leeds – Leicester, Der-
by County – Brighton.

Eurosport
7:00, 10:00, 11:40 – TENIS – Aus-

tralian Open: ziua a 6-a / 14:45, 17:00,
19:00 – FOTBAL – Camp. Angliei: Sun-
derland – Southampton, Man. City –
Cardiff, Liverpool – Aston V. / 22:00 –
SNOOKER – Mastersul Marii Britanii,
la Londra / 2:00 – TENIS – Australian
Open: ziua a 7-a.

Eurosport 2
7:00, 10:00 – TENIS – Australian

Open: ziua a 6-a / 11:30 – SCHI ALPIN
– Cupa Mondialã, la Cortina d’Ampez-
zo / 12:45 – BIATLON – CM, la An-
tholz / 13:30 – SCHI ALPIN – CM, la
Wengen / 14:45 – COMBINATA NOR-
DICÃ – CM, la Seefeld / 15:15 – SNO-
OKER – Mastersul Marii Britanii, la
Londra / 2:00 – TENIS – Australian
Open: ziua a 7-a.

TVR 1
14:00 – PATINAJ ARTISTIC – Cam-

pionatele Europene, la Budapesta.
TVR 2
17:00,  19:15 – HANDBAL (M) –

Campionatul European: Macedonia –
Ungaria, Austria – Islanda.

Duminicã
Digi Sport 1
11:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:

Cetate Deva – Corona Braºov / 13:00 –
FOTBAL – Camp. Spaniei: Getafe – Socie-
dad / 16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Ge-
noa – Inter / 20:00, 22:00 – FOTBAL –
Camp. Spaniei: Levante – Barcelona, Atleti-
co – Sevilla.

Digi Sport 2
13:30, 16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei:

Udinese – Lazio, Bologna – Napoli / 18:00 –
HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: CSM Bu-
cureºti – Dunãrea Brãila / 19:30 – HOCHEI
– Liga MOL: HSC Miercurea Ciuc – Mis-
kolci Jegesmedvek / 22:00 – FOTBAL –
Camp. Franþei: Paris SG – Nantes.

Digi Sport 3
16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Catania

– Fiorentina / 18:00 – VOLEI (F) – Divizia
A1: Alba Blaj – ªtiinþa Bacãu / 20:00 –BAS-
CHET (M) – Liga Naþionalã: BC Timiºoara
– BCM „U” Piteºti / 21:45 – FOTBAL –
Camp. Italiei: Milan – Verona.

Dolce Sport 1
16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Genoa

– Inter / 18:00 – FOTBAL – Camp. Franþei:
Toulouse – Monaco / 20:00 – BASCHET
NBA: Toronto Raptors – LA Lakers.

Dolce Sport 2
16:00, 21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei:

Bologna – Napoli, Milan – Verona.
Sport.ro
17:30 – FOTBAL – Camp. Olandei: Ajax

– PSV Eindhoven.
Eurosport
7:00, 10:00, 11:40 – TENIS – Australian

Open: ziua a 7-a / 15:30, 18:00 – FOTBAL
– Camp. Angliei: Swansea – Tottenham,
Chelsea – Man. United / 20:45 – SNOO-
KER – Mastersul Marii Britanii, la Londra /
2:00 – TENIS – Australian Open: ziua a 8-a.

Eurosport 2
7:00 – TENIS – Australian Open: ziua a

7-a / 10:45 – SCHI FOND – Cupa Mondia-
lã, la Poreba / 11:30 – SCHI ALPIN – CM,
la Wengen / 12:15 – SCHI ALPIN – CM, la
Cortina d’Ampezzo / 13:45 – SCHI FOND
– CM, la Poreba / 14:15 – SCHI ALPIN –
CM, la Wengen / 15:00 – SÃRITURI CU
SCHIURILE – CM, la Zakopane / 16:45 –
SNOOKER – Mastersul Marii Britanii, la
Londra / 20:00 – SNOWBOARD – CM, la
Stoneham / 2:00 – TENIS – Australian Open:
ziua a 8-a.

TVR 1
12:00, 16:00 – PATINAJ ARTISTIC –

Campionatele Europene, la Budapesta.
TVR 2
16:45, 19:00 – HANDBAL (M) – Cam-

pionatul European, meciuri din grupa II prin-
cipalã (nestabilite pânã la închiderea ediþiei).

„Executat” prin KO în
runda a 5-a de britanicul Carl
Froch, în mai 2012, pentru
ca mai apoi, ºase luni mai
târziu, sã-l învingã la puncte
pe „necunoscutul” pugilist
rus Denis Grachev, Lucian
Bute va încerca duminicã
dimineaþa, la Centre Bell, din
Montreal, sã revinã pe
firmamentul boxului mondial
contra haitianului cu naþiona-
litate canadianã Jean Pascal,
ºi el învins în 2008 de
Froch.

Meciul va avea drept mizã
centurile NABF ºi WBC
Diamond la semigrea (ultimul
reprezintã un trofeu onorific
pus la bãtaie în meciuri
istorice), precum ºi poziþia
de challenger la titlul mondial
WBC la semigrea, deþinut de
Adonis Stevenson.

Specialiºtii îl vãd
învingãtor pe Pas-
cal, Bute însã con-
traatacã: „O sã-l
auziþi pe Michael
Buffer anunþând
victoria mea”

Site-ul „Bibliei boxului
mondial”, The Ring, a invitat
22 de specialiºti de peste
Ocean (majoritatea jurnaliºti)
sã dea un pronostic la meciul
Bute – Pascal. Rezultatul: 21
de voturi pentru Pascal
(dintre care 7 KO) ºi numai
unul pentru Bute!

Chiar ºi gãlãþeanul ºi-a

Adversarul românului va fi haitiano-canadianul Jean Pascal, într-un meci
programat duminicã dimineaþã, de la ora 6:15, în direct la Digi Sport 1

recunoscut statutul de
outsider, dar vrea sã producã
surpriza. “E prima datã când
nu sunt favorit la o luptã, e
ceva nou pentru mine. Am
simþit cã sunt favorit cu Carl
Froch, aºa am simþit de
fiecare datã înainte, aºa cã
meciul ãsta e o premierã
pentru mine”, a spus Bute.

“Sunt extrem de motivat
pentru aceastã luptã, nu am
nevoie de stimulente adiþio-
nale. E o luptã mare pentru
mine, e o luptã mare pentru
Canada, nu am nevoie de o
altã motivaþie. Nu ascult de
nimeni ºi ºtiu ce trebuie
fãcut pentru a câstiga. O sã-l
auziþi pe Michael Buffer
anunþând victoria mea. Îi
cunosc slãbiciunile lui Pascal
ºi le voi exploata”, a mai
afirmat Bute.

Pascal l-a atacat
pe Bute: „Ai fost

lipsit de respect”
Lucian Bute ºi Jean Pascal,

cei doi protagoniºti ai galei de
box de pe 18 ianuarie (19 în
România), de la Centre Bell
din Montreal, s-au întâlnit
miercuri, la o conferinþã de
presã oficialã organizatã de
HBO, televiziunea care
transmite meciul în SUA.

Primul a luat cuvântul
Jean Pascal, iar haitianul nu
a fost extrem de agresiv.
“Bute m-a denigrat de mai
multe ori când a spus cã eu
nu-mi respect adversarii.

Sunt dispus sã-l recompen-
sez pe cel care aduce o
dovadã cã aº fi spus o
singurã frazã defãimãtoare la
adresa adversarilor mei. Bute
n-a fost respectuos cu mine.
El a spus cã-mi va închide
botul! Sunt un om, nu un
animal. Îl invit pe Bute sã se
ridice de pe scaun ºi sã-mi
repete în faþã ceea ce a
spus”, a declarat Pascal,
conform tvasports.ca. Fostul
campion mondial de la
semigrea a aruncat priviri
“ucigaºe” spre român, însã
Lucian a preferat sã zâm-
beascã ºi sã priveascã spre
tavan. “Dacã eu i-aº fi spus
cã are o gurã mare, ar fi
strigat toþi cã dau dovadã de
lipsã de respect. Dar atunci
când e vorba despre domnul
Bute, acest lucru e corect?
Ce nu-mi place este faptul cã
se încearcã convingerea
oamenilor cã el este cel mai
iubit ºi cel mai umil, dar nu
este aºa”, a mai spus Pascal,
provocând rumoare printre
cei 300 de spectatori, majori-
tatea fani ai românului.

Haitianul,
ca la meteo

Pascal a postat în aceastã
sãptãmânã pe facebook un
mesaj cu titlul “Prognoza
meteo pentru sâmbãtã”.
Textul era urmãtorul: “Lu-
cian Bute ºi echipa lui spun
cã eu sunt un boxer de 4
reprize ºi cã furtuna nu va

dura mai mult de atât. Apoi,
Bute va controla restul
meciului. Din pãcate, la
Meteo se prognozeazã o
mare furtunã la Centre Bell.
Aceasta indicã 12 reprize de
furtunã care va fi foarte
alunecoasã în colþul lui Bute,
vor fi 100% averse (de
lacrimi) în colþul lui Bute.
Când meciul se va termina,
cerul se va însenina iar
Centre Bell va fi însorit de
victoria MEA!”.

Meciul dintre Lucian Bute
ºi Jean Pascal fusese progra-
mat iniþial pe 25 mai 2013, la
Montreal. Insã, cu câteva
zile inainte de încleºtare,
pugilistul român a suferit o
accidentare la mâna stângã,

în cantonamentul din Florida,
partida fiind amânatã.

Gala de la Montreal are
parte de un preambul trist:
preºedintele organizaþiei
WBC, Jose Sulaiman dece-
dând în noaptea de joi spre
vineri, la vârsta de 82 de ani.

Câte douã milioane de
dolari vor încasa Lucian Bute
ºi Jean Pascal garantat în
urma meciului de duminicã
dimineaþã.

31 de victorii (24 KO) ºi o
înfrângere este palmaresul
lui Bute (33 ani) în circui-
tul profesionist.

27 de victorii (16 KO), o
remizã ºi douã înfrângeri
este palmaresul lui Jean
Pascal (31 ani).
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Adrian Mititelu şi-a trimis  solii la Primărie,
pent ru a o îndupleca pe Lia Olguţa Vasilescu
să-i permită echipei sale accesul în complexul
„Ion Oblemenco”. Mititelu nu-şi permite să
trimită echipa în cantonament în Antalya, aşa
că are nevoie de baza s portivă pentru pregăti-
rea restului sezonului competiţional. Din  de-
legaţia lui Adrian Mititelu  au făcu t parte pre-
şedintele Marcel Iancu , ant renorul Nico lo
Napoli şi secundul Dragon Bon, dar şi cei doi
căpitani de echipă, Mădălin Ciucă şi Robert
Săceanu. Doar tehnicianul italian a avu acces
în b iroul primaru lui, în  virtu tea „rezultatelor
pe care le-a făcut la  Craiova şi faptului că este

Pase scurte, pase lungi

Internaţionalul francez,
ce evoluează sub culorile
bavarezilor de la Bayern
Munchen, a avut un an
competiţional – 2013 –

fabulos, câştigând totul: cam-
pionat, Cupă, Liga Campionilor, Super-

Asta da, surpriză: Ribery,
prea puţin iubit de francezi!

MIRCEA CANŢĂR

Primarul l-a primit pe Nicolo Napoli, dar i-a explicat că a venit degeaba

Olguţa Vasilescu: „Doar adminstratorul judiciar ne poate
solicita să primim FC Universitatea pe stadion”

un om extraordinar”. Cum ş i-a exersat prima-
rul limba italiană şi ce a pricepu t Napoli nu
ester foarte clar, fiindcă tehncicianul a ieş it de
la întrevedere plin de opt imism, afirmând că
„sunt mari speranţe pentru ca ech ipa să se
antreneze pe stadion”, în t imp ce Olguţa Vasi-
lescu a declarat că nimeni din cadrul clubu lui,
de la Adrian Mititelu până la Marcel Iancu
sau Nicolo Napoli, nu are calitatea de a solici-
ta dreptul de acces în  complexul „Ion Oble-
menco”, doar admins tratorul judiciar al firmei
aflate în insolvenţă putând  adresa o cerere în
acest  sens. „Mi-am exersat italiana cu această
ocazie, l-am primit  pe Napoli, nu puteam să-l

las la uşă, pentru că e un om extraordinar, că-
ruia îi suntem recunoscători pentru performan-
ţele pe care le-a făcut la Craiova ca antrenor,
dar i-am explicat că el nu are nicio  calitate să
discu te despre stadion . Numai adminsit rato-
rul jud iciar al firmei aflate în insolvenţă ne
poate înainte o cerere, iar atunci vom judeca
şi vom lua o  decizie. Nu este vinovată Primă-
ria pentru această s ituaţie, ci Adrian Mititelu,
care nu are bani şi are dato rii de 90 de milioa-
ne de euro. Am încercat să-l ajutăm, să-i achi-
ziţionăm terenul de la Balta Craiov iţei, dar am
cons tatat că acesta este s ub sechestru şi mai
are şi un alt proprietar”. În replică, Marcel Ian-

cu a declarat  că gruparea din Bănie va face
toate demersurile pent ru a se amâna campio-
natu l, fiindcă jucătorii nu au unde să se an tre-
neze, neexistând bani pentru un cantonament
în Antalya.

Mititelu şi-a amânat reunirea
Mititelu a emis u lterior un comunicat prin

care anunţă amânarea reun irii echipei până
pe 22 ianuarie şi aşteaptă până luni un răs-
puns din partea autorităţilor în privin ţa ac-
ces ului pe „Ion  Oblemenco”. „Având în ve-
dere situaţia excepţională intervenită în u rma

in terd icţiei impus e de căt re Munici-
piul Craiova de a intra în  Complexul
„Ion Oblemenco” pentru a ne p regăti
şi pentru a ne desfăşura activitatea în
condiţ ii normale, s e amână reunirea
ech ipei de fotbal Universitatea Craio-
va pentru data de 22.01.2014, orele 12.
Totodată,  FC Universitatea Craiova-
 aşteaptă până luni, 20.01.2014, un  co-
municat  din  partea municipalităţii cu
privire la  rid icarea rest ricţiei ins titu i-
te  în mod ilegal de a folosi baza spor-
tivă Ion Oblemenco” s e specifică în
comunicatul lui Mit itelu.

COSMIN STAICU

cupa UEFA, mondialul cluburilor. Şi am
adăuga şi calificarea reprezentativei „al-
baştrilor”, după dubla cu Ucraina, la CM
2014. În luna august, Franck Ribery fu-
sese declarat cel mai bun jucător al sezo-
nului de către UEFA, devansându-i pe
Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo. Nu şi-

a adjudecat însă „Balonul de Aur”, care
răsplăteşte pe cel mai bun jucător al lu-
mii. Se reaminteşte situaţia în care s-a aflat
olandezul Snejder în 2010 şi spaniolul
Iniesta, anul trecut, când a dobândit tro-
feul UEFA, dar s-a plasat al treilea la „Ba-
lonul de Aur”. Franck Ribery a întrunit su-
fragiul jurnaliştilor, 80 din cei 173 care i-
au dat votul, plasându-l pe primul loc. Nu
a fost suficient, fiindcă votul selecţioneri-
lor şi al căpitanilor de echipă reprezenta-
tivă a avut orientări printre cele mai di-
verse. Surprizele nu au lipsit. Astfel, din-
tre antrenorii francezi care pregătesc echi-
pe naţionale în Africa, doar Didier Six
(Togo), Sabri Lamouchi (Coasta de Fil-
deş) şi Patrice Neveau (Mauritania) l-au
preferat pe primul loc, în timp ce Alain
Giresse (Senegal) l-a văzut înaintea sa pe
Messi, iar Paul Le Guen (Oman) l-a pla-
sat pe Ronaldo. Franck Ribery a avut însă
susţinerea unei mari familii, cea a lui Bay-
ern Munchen, primind votul lui Luis Van
Gaal (Olanda), Jurgen Klinsmann (SUA)
şi Ottmar Hitzfeld (Elveţia). La fel au fă-
cut-o Vahid Halihodzici (Algeria) şi Safet
Susici (Bosnia), doi foşti mari fotbalişti din

spaţiul ex-iugostlav, consacraţi în Premie-
re Division. O palidă consolare: Gerard
Ejnes, patronul France Football, creatoa-
rea, în 1956, a „Balonului de Aur”, a măr-
turisit că a votat cu bună ştiinţă pentru
Franck Ribery, înaintea lui Ronaldo şi
Messi. Dar povestea nu se termină şi sur-
priza mare o provoacă un sondaj BVA
pentru „Le Parisien”, care arată că, în
pofida talentului unanim recunoscut, 67%
din persoanele intervievate – suporteri şi
neiubitori ai fotbalului – au o părere proas-
tă despre internaţionalul francez, faţă de
22% cu o părere bună şi 7% fără nici o
părere. Se argumentează că, după Mon-
dialul din 2010 (Africa de Sud), soldat
cu eşecul albaştrilor, Franck Ribery nu a
făcut eforturi să îşi îmbunătăţească imagi-
nea. În sufragiul francezilor intervievaţi,
Lionel Messi (32%) merita trofeul, deja
repurtat de patru ori, înaintea lui Ribery şi
Ronaldo (fiecare 26%). Amatorii de fot-
bal îl plasează pe Ribery (39%) în faţa lui
Ronaldo (32%) şi Messi (22%). Sonda-
jul a fost realizat în perioada 9-10 ianua-
rie, pe un eşantion de 997 persoane, re-
prezentative pentru populaţia franceză.


