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- Dacă “munţii noştri aur poar-
tă”, noi, Popescule, de ce “cerşim
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Primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu:

Primăria Craiova a investit, în 2013, o sumă de 30 de miliarde de lei vechi la Spita-
lul de Boli Infecţioase „Victor Babeş”, care se află în subordinea sa. Primarul Lia
Olguţa Vasilescu, care a mers ieri în vizită la unitatea sanitară, a promis că va conti-
nua să aloce bani de la bugetul local şi în acest an. Este vorba de 17 miliarde de lei
vechi care, de această dată, vor fi folosiţi pentru reabilitarea saloanelor.
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Perenitatea
unor sentimente,
ca lecţie de istorie

La sediul bibliotecii Universităţii
din Craiova – cartierul Lăpuş, stra-
da „Tehnicii” – este programată,
astăzi, inaugurarea Centrului de
Limbă şi Cultură Poloneză, în ca-
drul Fac ultăţii de Litere.  ( .. .)
Aceasta e ştirea, deloc lipsită de
o simbolistică particulară. Fiind-
că, dincolo de conţinutul ei lapi-
dar enunţat,  se află perenitatea
unor sentimente trainice, de afec-
ţiune româno-poloneză, mai greu
de descris, pe care nimic, dar nici
o vicisitudine, nici trecerea ani-
lor, nici pasagere conjuncturi de-
rivate din atitudinea decidenţilor
politici, nu le-a putut estompa.

Sentinţă definitivă
în cazul bulgarului
prins
cu 140 kilograme
de canabis
la PTF Calafat

FMI a sosit ieri
la Bucureşti,
pentru prima şi
a doua evaluare a
acordului preventiv
cu România

O misiune a Fondului Monetar
Internaţional (FMI) se află de ieri
şi până pe 5 februarie la Bucureşti,
pentru discuţii privind prima şi a
doua evaluare a acordului de tip
preventiv cu România, care a fost
aprobat în 27 septembrie 2013,
după cum a declarat, joi, reprezen-
tantul rezident al FMI în ţara noas-
tră şi Bulgaria, Guillermo Tolosa.

Mâine se vor
elibera cărţi
de identitate
pentru locuitorii
din Ghindeni
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Dragnea: Existã discuþii privind
trecerea a 33% din Portul
Constanþa la autoritãþile locale

Vicepremierul Liviu Dragnea a decla-
rat, ieri, cã existã discuþii privind trece-
rea a 33% din Portul Constanþa la auto-
ritãþile locale, care au solicitat acest lu-
cru, el arãtând cã, pânã în acest moment,
Guvernul nu a realizat un proiect în acest
sens. „Proiect nu existã. Existã o discu-
þie mai veche ºi o solicitare a autoritãþi-
lor locale din Constanþa. Primãria Con-
stanþa, Consiliul Local Constanþa are
deja 20% sau 22% ºi existã o solicitare a
autoritãþilor locale din Constanþa ca
acest procent sã ajungã la treizeci ºi
ceva la sutã, în aºa fel încât acolo sã fie
o treime autoritatea localã, o treime au-
toritatea centralã ºi o treime acþionari
privaþi, în condiþiile în care deja Fondul
Proprietatea are 20%”, a spus Dragnea.
Întrebat care ar fi argumentele pentru a
care autoritatea localã ar trebui sã preia
acest pachet de acþiuni, vicepremierul a
invocat faptul cã aºa se întâmplã ºi în
cazul altor porturi importante, al arãtând
cã veniturile la bugetul local ar creºte,
ceea ce ar genera finanþare pentru pro-
iectele din zonã.

Secretara Primãriei Nana:
Adrian Rãdulescu a înregistrat
terenul cumpãrat de Ioana
Bãsescu

Consilierul prezidenþial Adrian Rãdu-
lescu este cel care a înregistrat la Regis-
trul agricol al Primãriei Nana (judeþul Cã-
lãraºi) terenul cumpãrat de fiica ºefului
statului, Ioana Bãsescu, a declarat secre-
tara primãriei, Tudoriþa Nicolae, dupã
audierea sa în Comisia parlamentarã de
anchetã „Cãlãraºi”. „El (n.r. - Adrian Rã-
dulescu) nici nu a venit la mine, el, pur ºi
simplu, a venit, a adus niºte documente
la Registrul agricol. Cu mine nu s-a întâl-
nit, nu m-a vãzut. Cel de la Registrul agri-
col era firesc sã îmi spunã: la poziþia «x»
s-a înregistrat doamna Ioana Bãsescu
cu suprafaþa de. A adus documentele
domnul. La un moment dat, când avem
nevoie sã facem niºte situaþii, discutãm
ºi noi pe marginea acelor lucruri”, a spus
Tudoriþa Nicolae. Întrebatã dacã a fost
contactatã vreodatã de consilierul pre-
zidenþial Adrian Rãdulescu, ea a rãs-
puns: „Nu. Niciodatã”.

O misiune a Fondului Monetar Internaþional
(FMI) se aflã de ieri ºi pânã pe 5 februarie la Bucu-
reºti, pentru discuþii privind prima ºi a doua evalua-
re a acordului de tip preventiv cu România, care a
fost aprobat în 27 septembrie 2013, dupã cum a de-
clarat, joi, reprezentantul rezident al FMI în þara noas-
trã ºi Bulgaria, Guillermo Tolosa. „Misiunea FMI va
discuta cu autoritãþile române recentele evoluþii eco-
nomice ºi prioritãþile în reformele economice. De
asemenea, vor fi discutate mãsurile de compensare
a deficitului de venituri în urma amânãrii cu trei luni
a majorãrii (n.r. - cu 7 eurocenþi pe litru) accizei la
combustibil, astfel încât sã se asigure þinta de defi-
cit bugetar de 2,2% din PIB”, a precizat acesta. Po-
trivit unui comunicat al FMI, misiunea Fondului,
condusã de Andrea Schaechter, se va desfãºura în
comun cu echipele de experþi ai Uniunii Europene ºi
ai Bãncii Mondiale. Aceºtia se vor întâlni, pe lângã
autoritãþi, cu reprezentanþi ai partidelor politice, ai
sindicatelor, ai asociaþiilor oamenilor de afaceri, ai
bãncilor ºi ai organizaþiilor societãþii civile. Conclu-
ziile vor fi prezentate la sfârºitul misiunii, a subliniat
Tolosa. La începutul lunii decembrie, Traian Bãses-
cu arãta cã a decis sã nu aprobe memorandumul
vizând negocierile cu FMI, Banca Mondialã ºi Co-
misia Europeanã din cauzã cã Guvernul ºi-a asumat
majorarea accizei la carburanþi cu 7 eurocenþi/litru.
Ministrul delegat pentru Buget, Liviu Voinea, spu-
nea, pe 29 decembrie, cã soluþia exactã pentru com-
pensarea pierderii la buget din amânarea accizei pe
carburant nu este deocamdatã agreatã, dar va face
parte din urmãtoarea scrisoare de intenþie cu FMI ºi

Social-democraþii discutã despre
organizarea referendumului de revizui-
re a Constituþiei într-o singurã zi, si-
multan cu europarlamentarele, ºi nu în
douã zile, aºa cum au anunþat sãptã-
mâna trecutã liderii USL, au relatat, ieri,
pentru Mediafax, surse din PSD. Vice-
premierul Liviu Dragnea, preºedinte
executiv al PSD, a arãtat, ieri, cã orga-
nizarea alegerilor europarlamentare ºi
a referendumului pentru revizuirea
Constituþiei într-o singurã zi ar repre-
zenta, probabil, cea mai bunã soluþie
din punctul de vedere al condiþiilor de
organizare. În opinia acestuia, organi-
zarea pe parcursul a douã zile a refe-
rendumului ºi pe parcursul unei zile a
algerilor pentru PE nu înseamnã, nea-

Fostul ministru al Agriculturii Stelian Fuia a fost
audiat ieri de procurorii Direcþiei Naþionale Antico-
rupþie (DNA) în dosarul în care este urmãrit penal
pentru abuz în serviciu privind vânzarea ilegalã a
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CE. „Avem un buget agreat cu
FMI ºi Comisia Europeanã. Este
un buget în vigoare ºi mai poate
fi modificat prin douã rectificãri,
cel mai devreme în luna iulie,
pânã atunci pot fi fãcute ajus-
tãri din împãrþirea banilor pe tri-
mestre, astfel încât sã se reþinã
anumite sume în primele douã
trimestre, dar soluþia exactã pen-
tru cei 600 de milioane lei, care
reprezintã pierderea la buget din
amânarea accizei, nu poate fi
decât aceea care va face parte
din urmãtoarea scrisoare de in-
tenþie cu FMI ºi CE. Chiar dacã
vom agrea o variantã de com-
pensare în luna ianuarie, la vizi-
ta partenerilor noºtri de la Comisie ºi de la FMI,
aceastã varianta nu va fi pusã în practicã decât în-
cepând cu momentul primei rectificãri. Soluþia exac-
tã de compensare nu este în acest moment agreatã,
ea va face obiectul negocierilor, însã bugetul anului
2014 rãmâne pe un deficit de 2,2%”, a spus Voinea.
La rândul sãu, Ministerul Finanþelor a anunþat în
data de 24 decembrie cã nu are în vedere sub nici o
formã introducerea de noi taxe ºi impozite sau majo-
rarea celor existente, cu privire la variantele vehicu-
late în mass-media, potrivit cãrora veniturile neîn-
casate rezultate în urma amânãrii introducerii acci-
zei de 7 eurocenþi la carburanþi vor fi asigurate prin
introducerea de taxe ºi impozite suplimentare. Prin-

cipala sursã de echilibrare a veniturilor, în urma amâ-
nãrii introducerii accizei la carburanþi, o reprezintã
îmbunãtãþirea colectãrii veniturilor care se aflã pe
trend crescãtor, aratã MFP. Potrivit ministerului,
impactul bugetar efectiv al amânãrii introducerii ac-
cizei la carburanþi va putea fi cuantificat în luna iu-
lie, în funcþie de evoluþia economiei româneºti ºi a
încasãrilor bugetare în primul semestru din 2014. La
rândul sãu, reprezentantul rezident al FMI în Româ-
nia, Guillermo Tolosa, a afirmat cã autoritãþile de la
Bucureºti trebuie sã adopte mãsuri pentru a com-
pensa scãderea veniturilor ca urmare a amânãrii cu
trei luni a majorãrii accizei la combustibili, în vede-
rea atingerii þintei de deficit de 2,2% din PIB.

În PSD se discutã ca referendumul pentru Constituþie
sã fie o singurã zi, simultan cu europarlamentarele

pãrat, o soluþie mai bunã. „Sunt mai
multe pãreri. Eu, de exemplu, nu sunt
foarte sigur cã douã zile înseamnã mai
bine, din punct de vedere al condiþiilor
de organizare. Nu ºtiu dacã este chiar
foarte uºor sã organizezi în douã zile.
Poate o singurã zi este cea mai bunã
soluþie ºi pentru referendum ºi pentru
europarlamentare”, a spus Dragnea.
Întrebat dacã sperã ca într-o singurã zi
sã fie mobilizaþi cetãþenii pentru a fi re-
alizat pragul de prezenþã de 50% pen-
tru revizuirea Constituþiei, vicepremie-
rul a precizat: „În situaþia asta, unu plus
unu nu e obligatoriu sã fie egal cu doi,
pentru cã s-ar putea ca un cetãþean sã
nu fie hotãrât în ce zi sã vinã ºi pânã la
urmã sã nu mai vinã în nici o zi - sâm-

bãtã sã zicã cã se duce duminicã ºi du-
minicã sã constante cã nu are timp sau
chef”. În schimb, purtãtorul de cuvânt
al PNL, Cristina Pocora, a declarat pen-
tru Mediafax cã decizia la nivelul USL
a fost de organizare a referendumului
pe revizuirea Constituþiei pe parcursul
a douã zile. „Decizia pe care o cunoaº-
te toatã lumea, anunþatã acum o sãp-
tãmânã ºi de conducerea USL, este de
organizare a referendumului pentru re-
vizuirea Constituþiei în douã zile, cu
toate argumentele prezentate de liderii
USL cu aceastã ocazie. Dacã domnul
Dragnea are alte elemente, discuþia tre-
buie purtatã din nou, tot la nivelul con-
ducerii USL, ºi decizia tot aici trebuie
luatã, revizuirea Constituþiei fiind unul

dintre cele mai importante proiecte asu-
mate”, a explicat Pocora. ªi tot referitor
la referendum, PSD nu intenþioneazã
sã propunã un ºef de campanie pentru
coordonarea acestuia, liderii social-
democraþi considerând cã o astfel de
propunere trebuie avansatã de PNL,
au relatat, ieri, pentru Mediafax, surse
din PSD. Social-democraþii apreciazã
cã liberalii ar trebui sã îºi asume tema
revizuirii Constituþiei, având în vedere
cã preºedintele lor, Crin Antonescu,
este ºi preºedintele Comisiei de revi-
zuire a legii fundamentale ºi, ca urma-
re, ar trebui sã vinã cu o propunere
pentru ºeful de campanie electoralã
pentru referendum, care sã coordone-
ze „ostilitãþile” din partea USL.

Fostul ministru Stelian Fuia, audiat la DNA
unor imobile din patrimoniul statului în perioada
când era director la Staþiunea de Cercetare Fundu-
lea. În 8 ianuarie, DNA a anunþat cã s-a început
urmãrirea penalã faþã de Stelian Fuia, director la Sta-
þiunea de Cercetare ºi Dezvoltare a Plantelor Medi-
cinale ºi Aromatice Fundulea la data faptelor, în
sarcina cãruia s-a reþinut infracþiunea în formã cali-
ficatã de abuz în serviciu contra intereselor publi-
ce, dacã funcþionarul a obþinut pentru altul un avan-
taj patrimonial. În acelaºi dosar mai sunt urmãriþi
penal sora ºi cumnatul lui Fuia, Alexandrina ºi Da-
niel State, asociaþi la SC Procera Agrochemicals,
pentru complicitate la infracþiunea în formã califi-
catã de abuz în serviciu contra intereselor publice.
Din rezoluþia de începere a urmãririi penale întoc-
mitã de procurori a rezultat cã existã date ºi indicii
temeinice potrivit cãrora învinuitul Fuia a omis în-
deplinirea unui act de serviciu în cadrul unei pro-
ceduri de executare silitã, fapt ce a condus la vân-
zarea ilegalã, prin licitaþie organizatã la data de 19

decembrie 2005, a unor imobile din patrimoniul sta-
tului cãtre o persoanã fizicã, banii fiind plãtiþi socie-
tãþii la care asociatã era sora lui. DNA preciza cã
avantajele patrimoniale obþinute de firmã, dupã exe-
cutarea silitã, s-au reflectat, în mod direct, în patri-
moniul învinuiþilor State. Fuia a declarat, la ieºirea
de la DNA, cã în dosarul în care este cercetat a
primit de douã ori neînceperea urmãririi penale ºi cã
în continuare va aduce documente care dovedesc
nevinovãþia sa, precizând cã imobilele din patrimo-
niul Staþiunii Fundulea nu au ajuns la familia lui.
„Acesta este un dosar în care eu am luat de douã ori
NUP. În continuare voi aduce toate documentele
legale necesare pentru dovedirea nevinovãþiei”, a
spus fostul ministru al Agricuturii. Întrebat cum
comenteazã faptul cã imobile din patrimoniul Staþi-
unii de Cercetare Fundulea au ajuns la membri ai
familie sale, Fuia a rãspuns cã „afirmaþia este erona-
tã, pentru cã imobilele nu au ajuns la familia mea”,
adãugând cã astãzi va da o declaraþie „în Comisie”.
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La Spitalul de Boli Infecţioase
„Victor Babeş” din Craiova s-au
făcut, în 2013, investiţii de 30 de
miliarde de lei vechi, bani care au
fos t alocaţi de la bugetul local.
Managerul Adina Manda a preci-

zat într-o conferinţă de presă, or-
ganizată ieri la spital, că banii au
fost investiţi în mai multe puncte
ale unităţii medicale, şi anume la
bucătărie şi spălătorie, acolo unde
existau aparate cu o vechime isto-
rică, având nu mai puţin de 40 de
ani de când funcţionează. Cupto-
rul şi calandrul care erau utilizate
până nu demult au fost prezentate
ca adevărate piese de muzeu. „Uti-
lajele din bucătărie au intrat în con-
tabilitatea spitalului acum 40 de ani.
Spălătoria are un calandru de 37
de ani şi o maşină de spălat şi mai
veche, de 42 de ani. Nu mai vor-
bim de cuptorul din bucătărie, pe
care îl folosim pentru pregătirea
hranei bolnavilor şi care se găsea
într-o stare foarte proastă, având
aceea vechime considerabilă”, a
declarat managerul Adina Manda.

Primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu:
„Până la finalul mandatului meu,

toate spitalele să fie la ţiplă!”
Primăria Craiova a investit, în 2013, o

sumă de 30 de miliarde  de  le i vechi la Spi-
talul de Boli Infecţioase „Victor Babeş”,
care se află în subordinea sa. Primarul Lia
Olguţa Vasilescu, care a mers ieri în vizită
la unitatea sanitară, a promis că va conti-
nua să aloce  bani de la bugetul local şi în
acest an. Este vorba de 17 miliarde de lei
vechi care, de  această dată, vor fi folosiţi

pentru reabilitarea saloanelor. În anul care
a trecut s -a reuşit să se modernizeze spălă-
toria, bucătăria, biroul de internări copii, lif-
turile, dar şi alte spaţii importante din spital.
O altă veste bună este că spitalul a reuşit să
scape de datorii, iar în următoarea perioadă
se încearcă o soluţie pentru continuarea lu-
crărilor la corpul de clădire care se află aban-
donat de ani buni în curtea spitalului.

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE şi RADU ILICEANU

Aparatură medicală nouă
pentru unitatea sanitară

Totodată, a fost reabilitat biroul
de internări pentru copii, salonul de
primiri adulţi şi camera de gardă a

spitalului. Au fost montate lifturi
noi şi a fost achiziţionat un gene-
rator de mare capacitate. Spitalul
s-a dotat şi cu o serie de aparate
medicale, printre care un ecograf
doppler color, electrocardiograf,
microscop binoculor. „Toate aces-
te obiective realizate au fost finan-
ţate în proporţie de 100% de la
bugetul local şi contăm în conti-
nuare pe sprijinul primarului pen-
tru modernizarea întregului spital.
Sperăm că, până la sfârşitul man-
datului, va găsi o soluţie şi pentru
scheletul construcţiei din curtea
spitalului,  transformându-l într-
unul care să coincidă standarde-
lor”,  a mai spus Adina Manda.
Managerul a precizat că a preluat
c onducerea spitalului,  în iunie
2012, cu o datorie de 23 de miliar-
de de lei vechi, pe care a reuşit să

o recupereze integral la finalul lui
2013 şi să realizeze şi un excedent
de 5,9 miliarde de lei vechi.
17 miliarde de lei vechi,
alocaţia pentru 2014

Primarul Lia Olguţa Vasilescu,
care a vizitat, ieri, saloanele,  a
anunţat că Primăria Craiova va
continua să acorde subvenţii pen-
tru reabilitare şi în acest an, când
alocaţia va fi, pentru început, de
17 miliarde de lei vechi. „Noi am
încercat să asigurăm anul trecut
urgenţele, lucruri la care nu se gân-
dise nimeni până acum, pentru că
probabil nu a intrat nimeni în acest
spital. Nu ştiu dacă a fost vreun
primar din 1990 încoace care să
viziteze spitalele. Cel puţin dacă le-
ar fi vizitat, în mod clar nu ar fi
arătat aşa cum arată. Ne-am pro-
pus ca, până la finalul mandatului
meu, toate spitalele să fie la ţiplă,
cum îmi place mie să spun, adică
să fie nou-nouţe. Pentru asta am
rugat-o pe doamna director să îşi
facă un calcul cu ce investiţii se pot
face şi anul viitor. Eu mi-aş dori să
igienizăm toate saloanele în care in-
tră bolnavii din absolut toate spita-
lele, nu doar de aici”, a declarat Ol-
guţa Vasilescu, care a menţionat că,
pentru operativitate, banii necesari
investiţiilor vor fi acordaţi la înce-
put de an astfel încât conducerea
spitalului să aibă timp pentru orga-
nizarea licitaţiilor de execuţie.
Reabilitare exterioară,
printr-un proiect al BERD

În paralel cu lucră-
rile de reabilitare din
interiorul spitalului,
autorităţile loc ale se
aşteaptă să fie dema-
rate şi cele de reface-
re a acoperişului şi
exteriorului unităţii
medicale. Potrivit pri-
marului,  Spitalul de
Boli Infecţioase „Vic-
tor Babeş” din Craio-
va a fost prins în pro-
iectul privind reabili-
tarea termică a unită-
ţilor publice, printre
care şcolile şi spita-
lele, pe care îl imple-
mentează BERD (n.r. – Banca Eu-
ropeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare). „Ne-am dori ca, la fi-
nalul acestui an, să fie gata parte-
neriatul cu BERD ca să se poată
lucra la partea de exterior. Pentru
că ei şi-au asumat acoperişul, par-
tea de exterior, centrala şi calori-
ferele. În iulie vom stabili cu ei care
sunt priorităţile, poate nu fac chiar

totul, dar exteriorul sigur se va
face. Oricum, eu mi-aş dori ca la
finalul mandatului meu toate spita-
lele să fie complet reabilitate”, a mai
spus Lia Olguţa Vasilescu. Potrivit
primarului, un al doilea mare şan-
tier se va deschide, tot în acest an,
şi în curtea spitalului „Filantropia”,
unde se va începe construcţia pri-
mului corp de clădire din cele trei
anunţate de Primăria Craiova.
Scheletul mai rezistă doi ani

Edilul-şef al Craiovei a anunţat
că, în curând, s-ar putea rezolva
şi problema scheletului de clădire
aflat în curtea spitalului de mai bine
de 20 de ani. Lia Olguţa Vasilescu
a declarat că, în urma unei exper-
tize, specialiştii au ajuns la conclu-
zia că această fundaţie nu mai poate
să reziste mai mult de doi ani. „Noi
am încercat să găsim o soluţie ra-
pidă, dar, din păcate, legislaţia nu
ne-a permis până acum pentru că

nu exista formula de parteneriat
public-privat. Acum există legea în
Parlament şi i-am rugat pe preşe-
dintele Camerei Deputaţilor şi pe
premierul României să o urgente-
ze. Pe preşedintele Camerei Depu-
taţilor pentru că legea trebuie să
treacă mai repede prin Parlament,
şi pe premier pentru că trebuie fă-

cute normele metodologice. Din
experienţa pe care o am ca şi par-
lamentar, uneori normele metodo-
logice durează şi şase ani, pentru
că sunt la mâna funcţionarilor din
minister, care se mişcă aşa cum
ştim toţi că se mişcă administraţia
centrală şi, de ce nu, şi cea locală
pentru că şi noi avem probleme cu
angajaţii noştri.  Dar eu sper din
toată inima c ă anul ac esta vom
avea legea respectivă”.
Lucrările ar putea fi continuate
printr-un parteneriat
public-privat

Autorităţile spun că, potrivit le-
gii parteneriatului public-privat, se
va face un procent între investiţia
care a fost făcută până acum de
municipalitate şi ceea ce urmează
să primească privatul. „Probabil va
fi undeva la 40% partea Primăriei
şi 60% cea a privatului, dar va ieşi

dintr-o evaluare
foarte clară,  ur-
mând ca, după 30
de ani, totul să in-
tre în patrimoniul
Primăriei. Noi spe-
răm c ă trec e mai
repede pentru c ă
ac ea struc tură se
prăbuşeşte.  Es te
inutil să vă spun că
municipalitatea nu
are resurse ca să
c onstruiască ea
acest spital”, a afir-
mat Olguţa Vasiles-
c u.  Deoc amdată,
două spitale din Bu-
cureşti sunt intere-

sate să preia acest schelet şi să facă
aici o clinică. „Pot să vină şi alţi pri-
vaţi, suntem deschişi, facem ofertă
publică. Să vină, pentru că este im-
portant să mai existe clinici în Cra-
iova şi este important ca şi noi să
scăpăm de această belea care e pe
capul municipalităţii de 20 de ani”,
a concluzionat Olguţa Vasilescu.
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Magistraþii Înaltei Curþi de Ca-
saþie ºi Justiþie au respins, marþi,
14 ianuarie a.c., recursul decla-
rat de procurorii DIICOT – Ser-
viciul Teritorial Craiova în dosa-
rul în care cetãþeanul bulgar Iva-
ylo Ivanov Georgiev, prins în
2012 la PTF Calafat cu TIR-ul
plin de canabis, a primit 2 ani de
închisoare cu suspendare.

Un bãrbat de 42 de ani pe nu-
mele cãruia Judecãtoria Craiova
a emis mandat de arestare în lipsã
pentru complicitate la înºelãciu-
ne a ajuns luni, în arestul IPJ
Dolj. Procurorii Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Craiova au
cerut încã din decembrie 2013
mandat de arestare în lipsã pe
numele bãrbatului, care face par-
te din gruparea care se ocupa cu
înºelãciuni prin metoda „Acci-
dentul” la care s-a ajuns dupã
arestarea studentei la Medicinã
Georgiana Badea. Judecãtoria
Craiova a emis mandat de ares-
tare preventivã în lipsã pe nu-
mele lui Romulus Ion Bircea pe
14 ianuarie, fiind dat în urmãri-
re naþionalã.

Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã, luni, poliþiºti din ca-
drul Serviciului de Investigaþii
Criminale l-au depistat, în mu-
nicipiul Craiova, pe Romulus Ion
Bircea, de 42 de ani, din Reºiþa,
judeþul Caraº-Severin pe nume-

Un craiovean a rãmas fãrã
acoperiº, în urma unui incen-
diu izbucnit ieri, la locuinþa sa.
Pompierii craioveni au fost so-
licitaþi, în jurul orei 8.00, pen-
tru stingerea unui incendiu iz-
bucnit la gospodãria lui Florin
B. ,  de  pe  s t rada
„Brestei” din munici-
piul Craiova. Douã
autospeciale ale De-
taºamentului 1 Pom-
pieri Craiova au fost
trimise la faþa locu-
lu i ,  i a r  l a  sos i rea
echipajelor incendiul
se manifesta într-o
încãpere  ex is tând
posibilitate de propa-
gare la întreaga casã
de locuit. Dupã apro-
ximativ o orã de lup-
tã cu focul, pompie-
rii au reuºit sã lichi-
deze incendiul ºi sã
afle ce l-a provocat.

„Din cauza unui
scurtcircuit electric
(conductor electric
defect), au ars apro-
ximativ 2 mp scân-
dura de la acoperiºul

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Sentinþã definitivã în cazul bulgarului prinsSentinþã definitivã în cazul bulgarului prinsSentinþã definitivã în cazul bulgarului prinsSentinþã definitivã în cazul bulgarului prinsSentinþã definitivã în cazul bulgarului prins
cu 140 kilograme de canabis la PTF Calafatcu 140 kilograme de canabis la PTF Calafatcu 140 kilograme de canabis la PTF Calafatcu 140 kilograme de canabis la PTF Calafatcu 140 kilograme de canabis la PTF Calafat

Cetãþeanul bulgar Ivaylo Ivanov Geor-
giev, arestat la sfârºitul lunii mai 2012,
dupã ce a fost prins la PTF Calafat cu
peste 140 de kilograme de canabis, în
valoare de aproape un milion de euro,
ascunse în TIR-ul cu care se îndrepta spre
Olanda, a fost condamnat definitiv, sãp-
tãmâna trecutã, la doi ani de închisoare
cu suspendare. Bulgarul a fost achitat

pe fond, la Tribunalul Dolj, pentru infrac-
þiunea de introducere în þarã de droguri
de risc, reþinându-se în sarcina sa faptul
cã a folosit acte nereale la autoritatea
vamalã. Marþi, 14 ianuarie a.c., Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie a respins re-
cursul procurorilor DIICOT, menþinând
hotãrârea pronunþatã pe fond, decizia
fiind definitivã.

„Respinge, ca nefondat, recur-
sul declarat de Parchetul de pe
lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie – Direcþia de Investigare
a Infracþiunilor de Criminalita-
te Organizatã ºi Terorism - Ser-
viciul Teritorial Craiova împo-
triva deciziei penale nr. 99 din
26 martie 2013 a Curþii de Apel
Craiova – Secþia Penalã ºi pen-

tru Cauze cu Minori ºi de Fami-
lie, privind pe inculpatul Geor-
giev Ivaylov Ivanov”, se aratã
în încheierea de ºedinþã a ÎCCJ,
hotãrârea fiind definitivã. 

Reamintim cã pe data de 28
aprilie 2012, în jurul orei 11.30,
s-a prezentat pentru a intra în Ro-
mânia, prin Punctul de Trecere a
Frontierei (PTF) Calafat, un ce-
tãþean bulgar, ce conducea un au-
tomarfar înmatriculat în Bulgaria,
care transporta diferite bunuri,
printre care ºi pahare din plastic,
cu destinaþia Olanda ºi Germania.
Poliþiºtii de frontierã au fãcut un
control amãnunþit ºi s-a consta-
tat cã în interiorul TIR-ului se
aflau 5 paleþi cu 80 de cutii de
carton, în care se gãseau pahare
de plastic. Au fost desfãcute câ-
teva cutii ºi s-au gãsit, ascunse
printre pahare, mai multe pungi
închise ermetic în care se afla un
material vegetal ce pãrea a fi ca-
nabis. S-a luat, astfel, mãsura
efectuãrii unui control total, îm-
preunã cu autoritatea vamalã,
asupra tuturor cutiilor transpor-
tate, ocazie cu care au fost des-
coperite 150 de pungi ce conþi-
neau material vegetal, cu o greu-

tate totalã de 141 kilograme, dupã
cum s-a stabilit în final. Au fost
anunþaþi procurorii DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova ºi ofi-
þerii Brigãzii de Combatere a Cri-
minalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova care au plecat la Calafat,
l-au luat pe ºoferul TIR-ului, Iva-
ylo Ivanov Georgiev, de 27 de ani,
cetãþean bulgar, ºi l-au adus la
Craiova, pentru a fi audiat, în
timp ce drogurile, cu o valoare
de aproape 1.000.000 de euro, au
fost confiscate. Bulgarul a fost
reþinut, iar pe 29 aprilie 2012 a
fost arestat preventiv.

La începutul lunii iunie 2012,
procurorii craioveni din cadrul
DIICOT au finalizat cercetãrile ºi
l-au trimis în judecatã pe bulgar
pentru introducere în þarã de dro-
guri de risc. Pe 18 iulie 2012, ju-
decãtorii de la Tribunalul Dolj au

soluþionat procesul ºi l-au achi-
tat pe Georgiev pentru infracþiu-
nea de introducere în þarã de dro-
guri de risc (art. 3, alin.1 din
Legea nr. 143/2000), reþinut de
procurori în sarcina sa. În
schimb, l-au încadrat la art. 272,
respectiv folosirea de acte nerea-
le la autoritatea vamalã ºi l-au
condamnat la o pedeapsã de 2 ani
închisoare cu suspendare pe pe-
rioada unui termen de încercare
de 4 ani. În aceeaºi zi cetãþeanul
bulgar a fost eliberat.

Procurorii DIICOT  Serviciul
Teritorial Craiova, nemulþumiþi de
hotãrârea instanþei, au formulat
apel, respins de Curtea de Apel
Craiova pe 26 martie 2013. Nici
cu recursul n-au avut mai mult
noroc, Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie menþinând sentinþa de pe
fond.

A rãmas fãrã acoperiºA rãmas fãrã acoperiºA rãmas fãrã acoperiºA rãmas fãrã acoperiºA rãmas fãrã acoperiº
casei, mobilier, electrocasni-
ce, articole textile ºi s-au de-
gradat  frigiderul, un aragaz,
o butelie ºi cele trei camere de
locuit”, a declarat mr. Florin
Cocoºilã, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj.

Arestat în lipsã pentru înºelãciuni,
prins de poliþiºti

le cãruia Jude-
cãtoria Craiova
a emis mandat
de arestare pre-
ventivã pentru
sãvârºirea in-
fracþiunii  de
complicitate la
î n º e l ã c i u n e .
Mandatul  pe
numele sãu a
fost emis în lip-
sã, pe 14 ianua-
rie a.c., deºi Parchetul de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova ceruse
acest lucru pe 17 decembrie
2013, când au fost arestaþi pre-
ventiv Gheorghe Bãnucã ºi Ma-
ria Logofãtu, în aceeaºi cauzã.

La momentul respectiv oa-
menii legii anunþau cã, prin ex-
tinderea cercetãrilor efectuate
de poliþiºtii Secþiei 1 Poliþie Ru-
ralã Craiova în cauza privind
arestarea preventivã a inculpa-
þilor Georgiana Badea, Ana Ma-
rian Costea, Mariana Paliev,

Andrei  Miron ºi Nicu Miron
pentru comiterea infracþiunilor
de înºelãciune ºi complicitate la
înºelãciune, prin metoda „Acci-
dentul”, s-a stabilit faptul cã din
grupul infracþional fãceau par-
te ºi Gheorghe Bãnucã (38 de
ani) ºi soþia sa, Ileana Bãnucã
(34 de ani), ambii din comuna
Orodel, ºi Maria Logofãtu (43
de ani), din comuna Vãdãstriþa,
judeþul Olt, dar ºi Romulus Ion
Bircea. Poliþiºtii doljeni continuã
cercetãrile în acest caz.
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La sediul bibliotecii Universităţii
din Craiova – cartierul Lăpuş, stra-
da „Tehnicii” – este programată,
astăzi, inaugurarea Centrului de
Limbă şi Cultură Poloneză, în ca-
drul Facultăţii de Litere. Evenimen-
tul va avea loc în prezenţa doamnei
Elzbieta Bienkowska, viceprim-
ministru, titularul portofoliului la
Ministerul Infrastructurii şi Dezvol-
tării din Polonia, a domnului Ma-
rek Szczygiel, ambasadorul Polo-
niei la Bucureşti şi, bineînţeles, a
reprezentanţilor administraţiei publi-
ce locale de la Dolj, dar şi din jude-
ţele limitrofe, şi a unor instituţii aca-
demice şi culturale. Oficiul de am-
fitrioni revine rectorului Universi-
tăţii din Craiova, prof. univ. dr. Dan
Claudiu Dănişor, şi preşedintelui
Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prio-
teasa. Aceasta e ştirea, deloc lipsită
de o simbolistică particulară. Fiind-
că, dincolo de conţinutul ei lapidar
enunţat, se află perenitatea unor
sentimente trainice, de afecţiune

MIRCEA CANŢĂR

Perenitatea unor sentimente,
ca lecţie de istorie

româno-poloneză, mai greu de de-
scris, pe care nimic, dar nici o vici-
situdine, nici trecerea anilor, nici
pasagere conjuncturi derivate din
atitudinea decidenţilor politici, nu le-
a putut estompa. Să facem preci-
zarea că, în prezent, parteneriatul
româno-polonez este realmente re-
vigorat pe multiple planuri şi graţie
fertilului dialog al celor doi premieri,
Victor Ponta şi Donald Tusk. Chiar
dacă istoria accelerează din nou, şi
cineva rămâne în urmă şi altcineva
vine din urmă, România şi Polonia,
ca membre ale Uniunii Europene,
împărtăşind aceleaşi năzuinţe, nu
orice gest istoric, cu încărcătura sa
de risc, poate fi trecut în uitare. Şi
partea poloneză, şi partea română
îl vor evoca poate tangenţial, fără a
se abona la tonul pios, deşi în pro-
gramul zilei este inserată şi o depu-
nere de coroane la mormintele po-
lonezilor din Cimitirul Catolic din
Craiova. Ştim faptele şi detaliile. Mii
şi mii de refugiaţi polonezi, după 6

septembrie 1939, şi-au găsit găz-
duirea în Oltenia, inclusiv la Craio-
va, dar şi în alte zone ale ţării. O
parte din tezaurul Poloniei – s-a
vorbit de peste 70 de tone de aur –
a găsit adăpost sigur pe pământ ro-
mânesc. Dintre oficialităţile polone-
ze ale vremii este consemnată pre-
zenţa, în Palatul „Jean Mihail” din
Craiova, a mareşalului Rydz Smi-
gly, care va preda generalului Si-
korski, la sfârşitul lunii octombrie
1940, calitatea de comandant su-
prem al Armatei şi va părăsi Româ-
nia. O altă personalitate, urmărită
asiduu de agenţii serviciilor germa-
ne, a fost colonelul Jozef Beck,
ministru polonez de Externe, apă-
rat de oficialităţile române, prin paza
asigurată, despre care Grigore Ga-
fencu va relata o apăsătoare discu-
ţie, în plină dramă europeană, într-
o călătorie cu trenul între Cracovia
şi Katowice. Nu mai menţionăm
numele altor miniştri, sau pe cel al
preşedintelui Moscicki, care au be-

neficiat de ospitalitatea româneas-
că. Povestea este pilduitoare, fără
a fi un mit într-o schemă de înca-
drare istorică. Polonezii îşi cunosc
propria istorie. Relatarea despre
prezenţa lor  la Craiova, într-un
moment de cumpănă, când ţara sau
teritoriul locuit de ei le fusese ocu-
pat şi împărţit de Stalin şi Hitler,
prilejuieşte înainte de toate evoca-
rea faimosului lor eroism, pe alo-
curi iraţional, ce impune respect, ca
parte a unui fond istoric imbatabil.
Etalat în faţa nemţilor, dar şi Arma-
tei Roşii, apoi prin revoltele şi gre-
vele muncitoreşti şi actele de rezis-
tenţă ale reţelei clandestine a biseri-
cii catolice şi intelectualilor polonezi,
până la celebra Masă rotundă cu
formarea primul guvern non-comu-
nist, în 1989. Fiindcă a fi polonez
este una dintre cele mai neobişnui-
te şi puternice formule de identitate
între naţiunile europene. Polonia a
sesizat mereu vocaţia de dominaţie
a puterilor europene, răspunzând cu

o forţă teribilă ostilităţii paneurope-
ne. Discuţia nu se încheie aici. Chiar
ne întrebăm ce va înţelege vicepre-
mierul Liviu Dragnea, anunţat a fi
prezent la Craiova, din întâlnirea cu
partea poloneză. Polonia nu trenea-
ză. România, vecină de geografie,
vrea să înainteze, preluând partitu-
ra Varşoviei, inclusiv în absorbţia
fondurilor europene, de la care are
mult de învăţat şi de profitat. Iar
înfiinţarea Centrului de Limbă şi
Cultură Poloneză, în teritoriul aca-
demic al Facultăţii de Litere din ca-
drul Universităţii din Craiova, pro-
bează, dincolo de expresia pereni-
tăţii unor sentimente inoxidabile, şi
împărtăşirea exemplului polonez,
care ne învaţă de ce este bună isto-
ria. Cea în genere, dar şi cea re-
centă. A fi înseamnă a rezista – sem-
nat: Polonia. Şi cu asta ajungem la
faimosul eroism polonez şi, impli-
cit, la generozitatea noastră funcia-
ră, de mândrie deloc perisabilă, în
nişte momente cumplite.

Ministerul Educaţiei a publi-
cat modelele de subiecte pen-
tru probele scrise şi cele orale
de la Bacalaureat 2014, dar şi
baremele de corectare, pentru
a vedea cum ar trebui rezolva-
te. Anul şcolar 2013-2014 este
primul în care şi elevii de clasa
XI-a vor susţine simulări ale Ba-
calaureatului.

Simularea probelor scrise ale
examenului de bacalaureat are
următorul calendar: limba şi li-
teratura română (3 martie), lim-
ba şi literatura maternă (4 mar-
tie), proba obligatorie a profilu-
lui (5 martie) şi, doar pentru ele-
vii claselor a XII-a, proba la ale-
gere a profilului şi specializări

Ministerul Educaţiei a publicat modelele
de subiecte pentru bacalaureat

Ele vii de clasa a XII-a care  vor da la vară
examenul de  Bacalaureat pot consulta pe  s ite-
ul Ministerului Educaţiei modelele  de subiec-
te pe ntru toate  materiile la care  vor fi tes -

taţi: română,  mate matică,  istorie,  limbi străi-
ne,  biologie , chimie,  e conomie , filosofie , fizi-
că,  geografie,  informatică,  logică, psihologie
sau sociologie .

(7 martie). Toate probele sunt
scrise, iar rezultatele vor fi afi-
şate în 14 martie.

În ceea ce priveşte calenda-
rul examenului de Bacalaureat
2014, sesiunea iunie-iulie 2014,
în perioada 26-30 mai va avea
loc înscrierea candidaţilor la pri-
ma sesiune de examen. În inter-
valul 10-12 iunie se va desfăşu-
ra evaluarea competenţelor lin-
gvistice de comunicare orală în
limba română, urmată de evalua-
rea competenţelor lingvistice de
comunicare orală în limba mater-
nă (11-13 iunie) şi  evaluarea
competenţelor digitale (16-20 iu-
nie). În perioada 23-27 iunie va
avea loc evaluarea competenţe-

lor lingvistice într-o limbă de cir-
culaţie internaţională.

Probele scrise vor începe pe
30 iunie, atunci când va avea loc
examenul la Limba şi literatura
română, urmat de examenul la
Limba şi literatura maternă (1 iu-
lie) şi proba obligatorie a profilu-
lui (2 iulie) şi se încheie pe 4 iu-
lie, când va avea loc proba la ale-
gere a profilului şi specializării.
Afişarea rezultatelor se va face
pe 7 iulie, în aceeaşi zi putând fi
depuse şi contestaţiile care vor
fi rezolvate până pe 10 iulie. Re-
zultatele finale la prima sesiune
a examenului de bacalaureat
2014 se vor afişa pe 11 iulie.

ALINA DRĂGHICI

Deschiderea Centrului de Lim-
bă şi Cultură Poloneză se înscrie
în strategia Universităţii din Cra-
iova de cooperare internaţională,
de încurajare a schimburilor cul-
turale şi lingvistice, de promovare
a limbilor străine. Centrul are ca
obiectiv  promovarea limbii, cul-
turii şi civilizaţiei poloneze prin
activităţi diverse realizate cu spri-
jinul nemijlocit al Ambasadei Re-
publicii Polone la Bucureşti.

La invitaţia viceprim-ministru-
lui polonez Elzbieta Bienkowska şi
a rec torului Universităţii, prof.
univ. dr. Dan Claudiu Dănişor, la
inaugurarea Centrului de Limbă şi
Cultură Poloneză şi la depunerea

La Craiova
se inaugurează
Centrul de Limbă
şi Cultură Poloneză

Centrul Cultural Polonez din cadrul Centrului de Studii Cultu-
rale Est-Europene, înfiinţat în cadrul Facultăţii de Litere a Univer-
sităţii din Craiova, se deschide astăzi, la ora 12.00 la sediul Biblio-
tecii din cartierul Lăpuş – strada „Tehnicii”.

de coroane la mormintele polone-
zilor participă şi viceprim-minis-
trul Liviu Dragnea, ministrul Dez-
voltării Regionale şi Administraţiei
Publice.

Agenda evenimentului include,
la ora 12.00, inaugurarea Centru-
lui de Limbă şi Cultură Poloneză,
la Biblioteca Universităţii Craiova
(Cartierul Lăpuş, strada „Tehni-
cii”), urmată, la ora 13.00, de de-
claraţii de presă. Începând cu ora
15.15, viceprim-ministrul va par-
ticipa la o ceremonie de depunere
de coroane la mormintele polone-
zilor la Cimitirul Catolic de pe stra-
da „Bucovăţ”.

ALINA DRĂGHICI
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Preºedintele PDL Dolj a oferit
recent, în cadrul unei conferinþe
de presã, câteva explicaþii. Mari-
nescu spune cã este pentru prima
oarã când în România ar urma sã
se amestece un scrutin electoral
cu un referendum obligatoriu.
„Propunerea de modificare a Con-
stituþiei este extrem de importan-

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

Europarlamentarul Marian Jean
Marinescu, vicepreºedintele PPE, nu
este de acord cu organizarea Referen-
dumului pentru modificarea Constitu-
þiei simultan cu alegerile europarla-

mentare ºi crede cã nu se va ajunge
la acest moment, pentru cã nu mai este
timp suficient pentru a explica popu-
laþiei toate modificãrile aduse la legea
fundamentalã de funcþionare a þãrii.

tã pentru viitorul României. Dupã
pãrerea mea, este o mare prostie
sã amesteci cele douã dezbateri.
În trecut, am avut scrutin plus re-
ferendum consultativ, dar a fost
o singurã întrebare, iar când vor-
bim de Constituþie este cu totul
altceva. Alegerile europarlamenta-
re se vor pierde complet în tema

Constituþiei, iar prelungirea refe-
rendumului pe douã zile demon-
streazã cã ºi Executivul se aºteap-
tã la o prezenþã slabã la vot, mai
degrabã am putea vorbi de inten-
þia de fraudã pentru atingerea cvo-
rumului de prezenþã de 50%. Nu
se va vota atât în cele douã zile cât
se va vota în noaptea dintre ele.
În plus, a vorbi despre referen-
dum pentru revizuirea Constitu-
þiei în luna mai este aberant. Este
jumãtatea lunii ianuarie ºi nici un
român nu ºtie cum aratã Constitu-
þia pe care ar urma sã o voteze.
Legea trebuie trimisã Comisiei de
la Veneþia, care în mod cert va
face câteva observaþii, acest lucru
se va întâmpla prin luna aprilie, aºa
cã nu mai este timp de discuþii pe
marginea ei. Votul pentru Consti-
tuþie nu este un vot politic, trebu-
ie sã fie un vot informat, pentru
cã aceastã Constituþie configurea-
zã România pentru o perioadã lun-
gã“, a precizat europarlamentarul
Marian Jean Marinescu.

Avantaje
ºi dezavantaje

Organizarea unui alt scrutin sau
a unui referendum simultan cu ale-
gerile europarlamentare a fost
practicatã în multe state ale Uniu-
nii Europene în trecut, cu avantaje
ºi dezavantaje. Cel mai puternic
argument în favoarea suprapune-
rii alegerilor europene cu alte ale-
geri naþionale sau un referendum
este asigurarea unei prezenþe mai
mari la urne pentru europarlamen-
tare. Însã se suprapun subiectele
de discuþii, adicã temele europene
cu cele naþionale ºi complicã as-
pectele tehnice ale alegerilor, pre-
cum liste multiple de votare, re-
guli de finanþare a campaniei.
Acest lucru s-a întâmplat, de
exemplu, în Letonia ºi în Danemar-

ca în 2009, potrivit unui studiu
publicat de Centre for European
Policy Studies (CEPS) în 2009.
Documentul aratã cã în ºapte sta-
te UE au fost organizate alegeri
locale odatã cu cele europarlamen-
tare, în Luxemburg – alegeri naþi-
onale, iar în Danemarca a fost or-
ganizat un referendum pe un sub-
iect foarte popular – modificarea
regulilor de succesiune la tron.
Impactul a fost “impresionant”
asupra prezentei la vot pentru Par-
lamentul European: 59,54% pro-
centaj în Danemarca. ªi în Leto-
nia suprapunerea unor alegeri na-
þionale cu cele europarlamentare a
condus la un procentaj remarcabil
de alegãtori prezenþi la urne: 53,7%
Un alt argument este legat de cos-
turile organizãrii alegerilor ºi, res-
pectiv, referendumului.

Sistemul de TVA la încasare a
devenit opþional ºi a fost îmbunã-
tãþit, iar noile prevederi se aplicã
începând cu 1 ianuarie 2014. Ca
ºi anul trecut, sistemul poate fi
aplicat de persoane impozabile în-
registrate în scopuri de TVA în
România, ce realizeazã o cifrã de
afaceri mai micã de 2.250.000 lei.
La depãºirea acestui plafon, se tre-
ce în mod obligatoriu la sistemul
de TVA cu exigibilitate normalã. În
cazul în care o persoanã impoza-
bilã aplicã sistemul de TVA la în-
casare ºi a depãºit cifra de afaceri
mai sus amintitã, va depune pânã
pe data de 25 a lunii urmãtoare
notificare pentru ieºirea din sistem
prin formularul (097) “Notificare
privind aplicarea/încetarea apli-
cãrii sistemului TVA la încasare”.
Acest formular se utilizeazã ºi de
persoanele ce aplicã sistemul de

Sistemul de TVA la încasare a devenit opþional
TVA cu exigibilitate norma-
lã ºi vor sã aplice sistemul
de TVA la încasare, când
nu au depãºit plafonul ci-
frei de afaceri de 2.250.000
lei. „Persoanele ce se înre-
gistreazã în scopuri de TVA
în anul 2014 au dreptul sã
aplice sistemul de TVA la
încasare, dacã sunt intere-
sate, încã de la înregistra-
rea în scopuri de TVA, prin
depunerea notificãrii for-
mular 097”, se precizeazã
într-un comunicat al Mi-
nisterului de Finanþe.

Un trimestru: prima lunã, respectiv
primele douã luni ale trimestrului

calendaristic respectiv
Din punctul de vedere al formu-

larului, persoana interesatã are po-
sibilitatea sã îl depunã fie la regis-

tratura ANAF, fie prin poºtã. Au-
toritãþile au prevãzut faptul cã aces-
ta sã fie completat cu majuscule ºi
sã rãspundã la toate rubricaþiile pre-
vãzute. Contribuabilii care declarã
ºi plãtesc impozitul pe profit tri-
mestrial ºi pentru care anul fiscal
modificat începe în a doua, res-
pectiv în a treia lunã a trimestrului
calendaristic, prima lunã, respec-
tiv primele douã luni ale trimestru-
lui calendaristic respectiv, vor con-
stitui un trimestru, pentru care
contribuabilul are obligaþia decla-
rãrii ºi plãþii impozitului pe profit,
pânã la data de 25 inclusiv a pri-
mei luni urmãtoare încheierii tri-
mestrului calendaristic respectiv-
. Aceste prevederi se aplicã ºi în
cazul în care anul fiscal modificat
începe în a doua, respectiv în a
treia lunã a trimestrului IV al anu-
lui calendaristic.

Vodafone România, în partene-
riat cu reþeaua de farmacii Sensi-
blu, au lansat o campanie promo-
þionalã ce aduce beneficii substan-
þiale clienþilor celor douã compa-
nii. În cadrul campaniei, abonaþii
Vodafone noi ºi existenþi primesc
bonus, la alegere, între 50 de mi-
nute naþionale ºi 150 MB trafic de
date, pe baza cardului de fidelitate
Sensiblu. De asemenea, utilizatorii
Vodafone care deþin sau îºi fac un
card de fidelitate Sensiblu benefi-
ciazã de reduceri de 20% la pro-
dusele selectate din gamele de în-
frumuseþare ºi îngrijire (Klorane,
Elancyl, Pierre Fabre Oral Care,

Ivatherm, Sensodyne, Aslamed),
suplimente ºi vitamine. Oferta este
valabilã pentru clienþii Vodafone ce
deþin un card de fidelitate Sensi-
blu, în toate farmaciile Sensiblu.
„Dacã utilizatorii nu au un card de
fidelitate, acesta poate fi emis pe
loc în orice farmacie Sensiblu.
Pentru a accesa promoþia, clientul
va trimite un SMS gratuit la nu-
mãrul 224, cu textul Sensiblu, iar
codul primit ulterior prin SMS va
fi arãtat în farmacie.  SMS-ul tri-
mis la numãrul 224 este gratuit ºi
valabil doar pentru clienþii Vodafo-
ne”, se precizeazã într-un comu-
nicat al companiei Vodafone.

Vodafone ºi Sensiblu,
campanie promoþionalã
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GEORGE POPESCU Europa la răscruce:

alternative extreme?
Chiar ş i nedeclarate oficial, campaniile

electorale pentru scrutinul europarlamentar
sunt în plină desfăşurare. Iar dacă în Ro-
mânia totul se reduce încă la „antrenamen-
te” de-acum cunoscute, focalizate într-o
confruntare belicoasă între „Palate”, prin
alte părţi se caută soluţii alternative şi nu sunt
omise nici scenarii dintre cele mai insolite.

Unul dintre acestea este un „apel” publi-
cat ieri în presa italiană şi care poartă deja
câteva sute de semnături ale unor personali-
tăţi culturale, aparţinând îndeosebi sistemu-
lui mediatic.

Ceea ce m-a frapat, printre altele, a fost
faptul de a găsi printre numele semnatare
scriitori de notorietatea lui Andrea Camilleri
(autor al unora dintre cele mai vândute ro-
mane în ultimele decenii şi după care s-au
turnat şi pelicule de succes), dar şi un vete-
ran jurnalist, Furio Colombo, ori mai „tine-
rii”, rebeli şi ei, Marco Travaglio, ca şi so-
ciologi de reputaţie internaţională, precum
Paolo Flores d’Arcais sau jurnalista Barbara
Spinelli.

În fapt, nu neapărat iniţiativa unui apel

(ele au existat şi, cu siguranţă, vor mai apă-
rea în următoarele săptămâni) cu obiectivul
explicit de salvare a… Europei reprezintă
principala miză a celui la care mă refer, ci
opţiunea în sine pe care o avansează şi o
face de o manieră şocant de explicită.

Despre ce este vorba?
Reproşurile pe care semnatarii apelului le

fac actualei Europe „Unite” sunt, la rându-
le, cunoscute, difuze în spaţiul public cel
puţin în ultimii patru ani, după cum ele au
ieşit, de-acum, din cercul mai restrâns al
unor eurosceptici, în general structuraţi în
extreme: de la stânga la dreapta. Contesta-
tarii statu-quo-ului pun în prim-plan, aşa
cum era şi de aşteptat, „terapia” austerităţii
aplicată de Bruxelles ca răspuns la criza ce
tinde să depăşească ultimul ciclu electoral.
Apoi, pe locul doi, s-ar situa ceea ce ei nu-
mesc disparitatea dintre membri comunită-
ţii, consideraţi, prin statut şi prin legislaţia
în act, profund egali, însă trataţi, în realita-
te, amendabil de diferenţiat.

Însă, ceea ce mi se pare mult mai intere-
sant este faptul că un răspuns la fel de ferm,

de refuz argumentat economic şi politic, îi
vizează şi pe cei care, în Franţa, Danemar-
ca, în Italia şi în Anglia, solicită, ultimativ şi
nu mai puţin războinic, dezarticularea, ca să
nu spunem mai mult, a U.E. şi abandonarea
monedei unice.

„Suntem convinşi – adaugă semnatarii
Apelului – că ambele răspunsuri sunt con-
servatoare şi propunem o alternativă de tip
revoluţionar”. Şi fiindcă despre revoluţie este
vorba, pare atunci cumva de înţeles tocmai
focalizarea acestui demers pe o opţiune ex-
trem de corectă, nominală şi oarecum sur-
prinzătoare.

Convinşi că unele dintre noile forţe poli-
tice europene critice la adresa actualei for-
me instituţionalizate la Bruxelles şi la Stras-
bourg vor accede, ba chiar cu suficiente
voturi, în forurile respective, semnatarii îl
propun pe Alexis Tsipras, liderul „partidului
unitar grec Syriza” drept candidatul lor la
preşedinţia Comisiei Europene. Argumente-
le nu lipsesc şi sunt, fireşte, diverse: statu-
tul de victimă al Greciei pe perioada crizei,
consecvenţa cu care liderul grec a rezistat

atacurilor furibunde şi neloiale, din ţara sa şi
din afară, dar mai ales viziunilor sale, alt-
minteri împărtăşite şi de unii dintre analiştii
şi economiştii titraţi de pe continent, cu pri-
vire la adevărate soluţii de ieşire din criză.

Conceptul frecvent invocat este cel de…
solidaritate, combinat cu un nou Plan Mar-
shall al Uniunii, ambele apte să creeze locuri
de muncă într-o distribuţie egală pentru tot
continentul şi, mai ales, printr-o folosire ju-
dicioasă, sub control democratic, al resur-
selor financiare.

Adăugând, ceea ce se ştie deja, că parti-
dul Syriza al lui Tsipras este de… stânga,
cu rădăcini euro-comuniste şi eco-comunis-
te, dar ale cărui poziţii, potrivit semnatari-
lor, sunt tot mai difuze acum pe întinsul
continentului, poate incomoda pe mulţi din-
tre „ideologii” neo-capitalismului de la noi.
Şi nu numai. Problema – centrală până la
urmă – este însă dacă în jocul strategiilor
electorale din următoarele luni o astfel de
propunere-apel n-ar trebui analizată, măcar
cu aceeaşi atenţie ca altele ce, cu siguranţă,
nu vor lipsi.

Acţiunea este organiza-
tă la iniţiativa autorităţilor
publice locale din comuna
Ghindeni, localitate înfiinţa-
tă în anul 2004 prin Legea
nr. 84/2004 pentru înfiinţa-
rea unor comune prin des-
prindere  de la comuna
Malu Mare, iar obiectivul
îl reprezintă facilitarea ob-
ţinerii actelor de identitate
pentru cetăţenii din aceas-
tă localitate, dar şi pre-
schimbarea buletinelor de
identitate cu cărţi de iden-
titate în care adresa de
domiciliu să fie actualizată
cu noua denumire a locali-
tăţii Ghindeni în loc de
Malu Mare, cu strada şi nu-
mărul de imobil în concor-
danţă cu hotărârile adoptate de
autorităţilor din această locali-
tate. Localitatea Ghindeni tota-
lizează o populaţie de 1.790 per-
soane, iar 174 dintre persoane
sunt încă deţinătoare de buleti-
ne de identitate şi practic nu pot
să dovedească faptul că locuiesc
în această comună.

Personalul DPCEP Dolj vine
în întâmpinarea celor care do-
resc să obţină act de identitate,
iar din motive de sănătate, vâr-
stă sau alte situaţii, nu se pot
prezenta la sediul Primăriei pen-
tru a completa şi depune cere-
re, deplasându-se cu laborato-
rul mobil de preluat imagini chiar
la domiciliul lor. “Persoanele

Mâine se vor elibera cărţi de identitate
pentru locuitorii din Ghindeni

Pe ntru a ve ni în sprijinul ce tăţe nilor care
nu de ţin acte  de  ide ntitate ,  dar ş i a ce lor ce
de ţin docume nte de  ide ntitate  cu valabili-
tatea e xpirată sau nu ş i-au le galizat s itua-
ţia re ală a domiciliului,  Consiliul Judeţe an
(CJ) Dolj,  re pre ze ntat de  Dire cţia Publică

Co mu ni ta ră  de  Evi de nţ ă a Pe r so an e l or
(DPCEP) Dolj,  va de sfăşura mâine ,  23 ia-
nuarie  a.c. ,  înce pând cu ora 9.00, o acţiune
de  elibe rare  a docume ntelor de ide ntitate
în localitate a Ghinde ni,  la se diul Primărie i
din ace astă localitate .

care doresc să se prezinte vor
depune odată cu cererea de eli-
berare a actului de identitate şi
următoarele documente, după
caz: vechiul act de identitate,
certificatul de naştere, certifica-
tul de căsătorie, certificatul de
deces al soţului/soţiei decedat/
decedate, hotărârea de divorţ cu
menţiunea definitivă şi irevoca-
bilă/certificatul de divorţ, certi-
ficatele de naştere ale copiilor
cu vârsta sub 14 ani, documen-
tul cu care se face dovada adre-
sei de domiciliu şi vor achita
suma de 12 lei (7 lei contrava-
loarea cărţii de identitate şi 5 lei
contravaloarea timbrului fiscal).
Persoanele care, dintr-un motiv

sau altul nu deţin toate docu-
mentele ce trebuie depuse oda-
tă cu cererea de eliberare a ac-
tului de identitate, trebuie să ştie
că pot obţine carte de identitate
provizorie cu valabilitatea de un
an, chiar şi atunci când nu pot
depune nici un alt document, cu
precizarea că în astfel de situa-
ţii trebuie achitată numai suma
de 6 lei (1 leu contravaloarea
cărţii de identitate provizorie şi
5 lei contravaloarea timbrului
fiscal)”, se precizează într-un
comunicat de presă al Direcţiei
Publice Comunitare de Eviden-
ţă a Persoanelor Dolj.

ALINA DRĂGHICI

Cadrele didactice care vor să
fie pensionate din toamnă mai au
timp să depună cererile până pe 3
februarie la secretariatele unităţi-
lor de învăţământ în care îşi des-
făşoară activitatea. În cazul în
care îndeplinesc condiţiile de pen-
sionare, dar vor să rămână la ca-
tedră trebuie să primească atât
acceptul Consiliului de Administra-
ţie al şcolii, cât şi pe cel al ISJ Dolj.
Solicitările se depun la secretaria-
tele unităţilor şcolare în perioada
31 martie – 10 aprilie, iar Consiliul
de Administraţie al şcolii va deci-
de dacă validează aceste cereri.
Aceasta este prima etapă din me-
todologia mişcării personalului di-
dactic din acest an.

Aceste posturi, precum şi cele

Dascălii care vor să iasă
la pensie trebuie să depună
cererile până pe 3 februarie

Până la sfârşitul lunii ianuarie, directorii unităţilor de în-
văţământ trebuie să trimită la Inspectoratul Şcolar Judeţean
(ISJ) Dolj situaţiile cu dascălii care împlinesc vârsta standard
de pensionare până în septembrie 2014.

care se vor elibera în urma pen-
sionărilor la cerere, vor fi ocupa-
te în etapa de suplinire. Cadrul di-
dactic respectiv, deşi doreşte să
se pensioneze la 31 august 2014,
are dreptul să revină asupra de-
ciziei, şi de la 1 septembrie să ră-
mână la catedră. Vârsta standard
de pensionare va fi împlinită anul
acesta de bărbaţii născuţi pană în
septembrie 1949 şi femeile năs-
cute pană în septembrie 1954.
Dacă vârsta standard de pensio-
nare va fi împlinită după 1 octom-
brie, dascălul are dreptul să pre-
dea încă un an şcolar. Situaţia
cadrelor didactice pensionabile va
fi înaintată Ministerului Educaţiei
Naţionale pe 3 februarie.

ALINA DRĂGHICI
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„Are ºanse foarte mari,
pentru cã lucrurile în 2013
au mers bine. Am stat bine
ºi cu creºterea economi-
cã, cu deficitul, cu ab-
sorbþia de fonduri europe-
ne ºi, atunci, evident cã în
2014 putem sã continuãm
mãsurile de stimulare, pe
de-o parte, a echilibrelor
sociale – la pensii, la sala-
rii, iar pe de altã parte, pen-
tru industria privatã – creº-
terea exporturilor ºi creº-
terea producþiei industria-
le – au fost foarte impor-
tante ºi suntem pe acelaºi
trend crescãtor. Evident
cã ne putem permite sã
mergem cu asemenea mãsuri în continua-
re. Am vãzut cã ºi investiþiile au crescut,
deºi tot felul de oameni se plângeau cã o sã
fie dezastru. Nu a fost nici un fel de dezas-
tru, dimpotrivã. Scutirea de impozite a pro-
fitului reinvestit e unul dintre obiectivele re-
alizabile”, a declarat Ponta.

Ministrul liberal al Finanþelor, vicepre-
mierul Daniel Chiþoiu, spunea sãptãmâna
trecutã cã neimpozitarea profitului reinves-
tit este o mãsurã de relansare economicã
pe care Guvernul o are în vedere, în func-
þie de impactul bugetar pe care îl vor arãta
analizele. „Sunt analize, sunt calcule, sã
vedem care este impactul bugetar, astfel
încât, dacã din calculele care se fac de

„Din 2015 o sã dãm o platã
mai mare pentru fermierii care
au o suprafaþã între 5 ºi 30 de
hectare, decât pentru cei care
au între 1 ºi 5 hectare. Noi vrem
sã îi stimulãm pe cei care au
între 1 ºi 5 hectare sã intre sã
se asocieze ºi sã beneficieze de
o platã mai mare. De exemplu,
din calculele noastre cei care au
între 1 ºi 5 hectare pot sã pri-
meascã maximum 173 de euro
pe hectar dacã îndeplinesc toa-
te condiþiile, iar cei care au în-
tre 5 ºi 30 de hectare pot sã pri-
meascã 220 de euro pe hectar.
Este stimulativ. Un fermier care
are 4 hectare poate sã se aso-
cieze cu vecinul ca sã ia 220 de
euro pe hectar. Vrem sã creãm
clasa medie, pentru cã încã
sunt 800.000 de fermieri care
deþin între 1 ºi 5 hectare ºi doar
în jur de 30.000 de fermieri cu

Fermierii care deþin între 5 ºi 30 de hectareFermierii care deþin între 5 ºi 30 de hectareFermierii care deþin între 5 ºi 30 de hectareFermierii care deþin între 5 ºi 30 de hectareFermierii care deþin între 5 ºi 30 de hectare
vor primi din 2015 un sprijin mai mare pe suprafaþãvor primi din 2015 un sprijin mai mare pe suprafaþãvor primi din 2015 un sprijin mai mare pe suprafaþãvor primi din 2015 un sprijin mai mare pe suprafaþãvor primi din 2015 un sprijin mai mare pe suprafaþã

Fermierii care deþin între 5 ºi
30 de hectare vor primi din 2015
un sprijin mai mare pe suprafaþã
prin introducerea plãþii redistri-
butive, un nou mecanism prin care

se încearcã stimularea asocierii
celor 800.000 de fermieri care
deþin între 1 ºi 5 hectare ºi crea-
rea unei clase medii în rândul fer-
mierilor.

suprafeþe între 5 ºi 30 de hec-
tare”, a declarat pentru Agerpres
ministrul Agriculturii, Daniel
Constantin, într-un interviu re-
feritor la prioritãþile anului 2014.

Potrivit datelor MADR, cele
patru categorii de platã pe supra-
faþã care se vor aplica din 2015
sunt între 1-5 ha, 5-30 ha, 30-
60 ha ºi peste 60 ha, plata distri-
butivã fiind acordatã doar celor
din a doua categorie. În aceste
condiþii, un fermier care are 100
de hectare poate primi pentru
primele 5 ha – 173 de euro, pen-
tru urmãtoarele pânã în 30 de
hectare – 220 euro/ha, pentru
cele pânã în 60 de ha – 173 de
euro/ha, iar pentru restul de 40
de hectare – 150 de euro pe ha.

ªeful MADR a subliniat cã
sistemul plãþilor pe suprafaþã se
schimbã din 2015, când se vor
aplica modificãrile incluse în re-

forma Politicii Agricole Comu-
ne (PAC) privind condiþia de în-
verzire ºi plata redistributivã.
„În 2014 nu aplicãm aceste douã
modificãri pe care le avem la re-
forma PAC, ºi anume condiþia
de înverzire ºi plata redistribu-
tivã, însã din 2015 se schimbã
sistemul ºi vom da diferenþiat
pentru cei care au între 1-5 hec-
tare, 5-30 hectare, 30-60 hec-
tare ºi peste 60 hectare. La fie-
care platã, indiferent cum este
ea, trebuie sã se respecte ºi pa-
chetul de înverzire, pentru cã
30% din plata totalã este condi-
þionatã de pachetul de înverzi-
re. Dacã nu l-ai îndeplinit se ia
cu 30% mai puþin”, a mai subli-
niat Constantin.

Începând de anul viitor, aju-
torul pe suprafaþã acordat de la
bugetul de stat (CNDP) se va
transforma în ajutor naþional de

tranziþie (TNA), care va fi di-
minuat cu 25% faþã de nivelul
de finanþare de la buget din 2013
ºi, anual, cu încã 5%, pânã va
ajunge în 2020 la un nivel de
50% din valoarea acordatã pe
hectar în 2013. În ceea ce pri-
veºte pachetul de înverzire,
acesta are trei condiþii ºi vor tre-
bui respectate de fermieri dacã
vor sã primeascã suma maximã
din plãþile pe suprafaþã.

 „Este vorba de condiþia de
rotaþie a culturilor, minimum
douã culturi pe suprafeþele mici
ºi minimum trei pe suprafeþele

mari, a doua condiþie este lega-
tã de pajiºti, respectiv sã pãs-
treze aceste suprafeþe, ºi a treia
vizeazã zona rãmasã nelucratã,
care trebuie sã fie în primii ani
de 5% ºi pe urmã creºte la 7%.
Nelucratã sau cu anumite cul-
turi proteice sau cu perdele fo-
restiere, iar culturile proteice
vor fi definite de regulamentul
european. Dacã sunt respecta-
te de fermieri aceste condiþii, ºi
cred cã se vor respecta, în-
seamnã un plus de 30% din
suma totalã”, a adãugat minis-
trul Agriculturii.

Neckermann va extinde din acest an pro-
movarea vacanþelor în România ºi pe piaþa
austriacã ºi va introduce în oferte ºi circuite
Dracula, alãturi de sejururile pe litoral, a de-
clarat Gheorghe Mãrginean, directorul agen-
þiei Karpaten Turism, reprezentantul Necker-
mann în România. „Din acest an, ofertele
Neckermann pentru România vor fi promo-
vate ºi pe piaþa austria-
cã. Austriecii puteau
cumpãra ºi pânã acum
pachete prin Necker-
mann în România, dar
din acest an se va intra
mai puternic pe aceas-
tã piaþã”, a spus Mãrgi-
nean.

El a afirmat cã Ne-
ckermann vinde acum
în Germania, Elveþia,
Olanda ºi Austria trei ti-
puri de vacanþe în Ro-
mânia: sejururi pe lito-
ral, city break-uri ºi cir-
cuite culturale. Dintre
acestea, litoralul ocupã

Neckermann extinde promovarea vacanþelor în România
pe piaþa austriacã ºi introduce circuite Dracula

aproape 90% din totalul vânzãrilor.
„La litoral ne batem cu bulgarii, care
au preþuri mai mici ºi servicii mai
bune. De exemplu, un sejur la un
hotel românesc all inclusive de pa-
tru stele de pe litoral este cu cel pu-
þin 25-30% mai scump în extrase-
zon decât unul din Bulgaria, în con-
diþiile în care serviciile din þara ve-
cinã sunt mult mai bune. Din acest
motiv, la bulgari este plin de strãini
în extrasezon la mare, spre deose-
bire de ceea ce se întâmplã la noi.
Neckermann nu va renunþa sã vân-

dã litoralul românesc, însã vrea sã diversifi-
ce oferta pentru România ºi din acest an in-
troduce ºi circuite Dracula, care includ ob-
iective turistice din Transilvania ºi Bucu-
reºti”, a adãugat Mãrginean.

Potrivit celor mai recente date ale INS, în
2012 au venit în România aproximativ 63.000
de turiºti austrieci.

Ponta: Neimpozitarea profitului
reinvestit, un obiectiv realizabil

Neimpozitarea profitului reinvestit este un obiectiv realizabil în
condiþiile în care existã „un trend crescãtor”, stimulat de mãsurile
economice asumate, dar ºi de gradul ridicat al absorbþiei fondurilor

europene, susþine premierul Victor Ponta.

Comisia Naþionalã de Prognozã (...) nu
avem un impact bugetar negativ, putem sã
o luãm ca o mãsurã de relansare econo-
micã, dar, bineînþeles, dupã o decizie în
USL, dupã discuþii cu Fondul Monetar ºi
Comisia Europeanã. Nu putem sã spunem
nici când se va aplica sau dacã se va apli-
ca de la o anumitã datã în acest an, dar o
avem în vedere, o avem în discuþie”, a
afirmat Chiþoiu.

El a adãugat cã dacã analizele aratã cã
aceastã mãsurã este viabilã, ea se poate apli-
ca ºi concomitent cu reducerea CAS cu
5%, mãsurã prevãzutã în scrisoarea de in-
tenþie cu FMI ºi care se va aplica începând
cu 1 iulie.
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Dacă eşti pasionat de limbi străine şi consi-
deri că povestea ta de dragoste, redactată într-
una dintre limbile de circulaţie internaţională
menţionate, merită să fie cunoscută, expediaz-
o pe adresa Casei de Cultură „Traian Deme-
trescu” din Craiova (strada „Traian Demetres-
cu” nr. 31) până la data de 10 februarie a.c.
(data-limită a Poştei: 5 februarie a.c.).

Poveştile, care vor avea între 2000 şi 3000
de semne (caractere cu spaţii, Times New
Roman 12, la 1,5 rânduri), nu vor purta sem-
nătura autorului, ci un moto. Plicul cu po-
vestea va conţine încă un plic închis, care,
în loc de adresă va avea acelaşi motto, iar în
interiorul lui se vor menţiona numele şi pre-
numele autorului, instituţia unde studiază, vâr-

Se premiază cele mai frumoase poveşti
de dragoste scrise într-o limbă străină
Casa de Cultură „Traian

Deme trescu”,  în partene-
riat cu Editura „Aius” şi
Facultatea de Lite re a
Universităţii din Craiova,
vor organiza de Vale nti-
ne’s  Day un concurs de
pove şti de iubire , scrise în
limbi străine (engleză,
franceză, ge rmană, spa-
niolă, italiană).  Concursul
se va desfăşura pe două
secţiuni: clasele  a IX-a – a
XII-a şi s tudenţi (licenţă
şi master).

sta, adresa şi numărul de telefon.
Juriul, alcătuit din cadre didactice ale Fa-

cultăţii de Litere din Craiova, va ţine cont de
originalitatea textului, de structura sa stilisti-
că şi de corectitudinea gramaticală. Pentru
fiecare limbă străină, la ambele secţiuni, se
vor acorda Premiul I (100 de lei), Premiul al
II-lea (70 de lei) şi Premiul al III-lea (50 de
lei). De asemenea, vor fi acordate şi premii
constând în cărţi, oferite de Editura „Aius”.
Toţi cei care decid să îşi scrie povestea vor
primi diplome de participare.

Festivitatea de premiere va avea loc chiar
de Valentine’s Day, pe data de 14 februarie,
ora 16.00, la sediul Casei de Cultură „Traian
Demetrescu” din Craiova.

Premiera pe ţară a spectacolului
„Hot L Baltimore”, de Lanford
Wilson, în regia artistică a lui Peter
Schneider, va avea loc la Teatrul Na-
ţional „Marin Sorescu”  din Craio-
va sâmbătă, 1 februarie, ora 18.30.
Iniţial, instituţia anunţase evenimen-
tul pentru data de 21 decembrie
2013, însă l-a amânat, precizând că
cei care au cumpărat bilete pot re-
cupera contravaloarea lor de la
agenţia teatrului sau pot opta pen-
tru a le păstra pentru spectacolele din luna
februarie a.c.

 „HOT L Baltimore”, realizat după scrierea
dramaturgului american Lanford Wilson, l-a
adus la Craiova, pentru repetiţii, încă de la înce-
putul lunii noiembrie 2013 pe regizorul Peter
Schneider – figură legendară a Walt Disney
Company, unde, pe durata unui mandat de 17
ani, a condus crearea a peste 50 de filme. Pe
Broadway, Schneider a produs „The Lion King”
(pentru care a primit un Premiu Tony), „Aida”
de Elton John şi Tim Rice, iar în afara Broad-

Spectacolul „Hot L Baltimore”, în regia lui
Peter Schneider, va avea premiera la TNC
pe 1 februarie

way, spectacole precum „The Marvelous Won-
derettes” şi „Life Could be a Dream”.

Costumele pentru spec tacolul „Hot L
Baltimore” sunt realizate de Mircea Filimon,
asistent decor este Adriana Dinulescu, iar
asistent regie – Gina Călinoiu. În distribuţie:
Corina Druc, Dragoş Măceşanu, Ştefan
Cepoi, Iulia Colan, Mirela Cioabă, Anca Dinu,
Raluca Păun, Valeriu Dogaru, Valentin Mi-
hali, Gina Călinoiu, Cătălin Vieru, Romaniţa
Ionescu / Ramona Drăgulescu, Cosmin Ră-
descu, Mircea Tudosă, Tudorel Petrescu.

Recital Eminescu susţinut de actorul
craiovean Emil Boroghină

la Teatrul „Nottara” din capitală
Actorul craiovean Emil Boroghină

susţine astăzi, de la ora 19.30, la Sala
„George Constantin” a Teatrului
„Nottara” din Bucureşti, recitalul „Re-
citindu-l pe Eminescu... La steaua
care-a răsărit”. Un spectacol-oma-
giu cât o provocare – de întoarcere
la Poezie şi, nu mai puţin, la Poet.

Genericul are o dublă semnifica-
ţie: „Să inducă la re-citirea operei sale
poetice şi să propună un traseu, prin
codrul polimorf al versurilor sale, cât
se poate de emblematic în perspecti-
va decelării unui mesaj unificator,
pornind de la percepţia cadrului na-
tural trecând spre cel erotic şi cel
social, vânând, însă, admirabil, acel
salt nu mai puţin miraculos în vaierul
cosmic care-l face pe Eminescu unul dintre
rarii poeţi ai lumii – alături de Dante şi Shake-
speare, fără a-i uita pe Homer şi Vergiliu – a
căror imaginaţie concurează cu marile des-
coperiri ale ştiinţei actuale, ba îndrăznesc să
afirm chiar şi cu sofisticatele instrumente de

ultimă oră de la N.A.S.A.”.
Pentru acest spectacol, Emil Boroghină

nu şi-a rezervat din recuzita teatrală decât
„o extrem de economicoasă şi adecvată ser-
vantă sonoră şi, mai ales, un joc al luminii de
o simplitate captivantă”.

Opereta „La Calul Bălan”,  de Ralph
Benatzky, pe un libret de Hans Müler, revine
pe scena Operei Române Craiova. Specta-
colul va avea loc mâine, 23 ianuarie, ora
19.00, sub conducerea muzicală a maestru-
lui Alexandru Iosub. Regia artistică este re-
alizată de Migry Avram Nicolau, costumele
şi decorurile – de Rodica Garştea (Braşov),
iar coregrafia îi aparţine regretatului Ioan
Kelemen.

Spectacolul îi are în distribuţie pe artiştii
Mihaela Popa, Gabriel Marciu, Dan Cornes-
cu,  Diana Ţugui, Cosmin Vasilescu, Teo-

Opera Română Craiova vă invită
la opereta „La Calul Bălan”

dor Ispas, Anca Ţecu, Laurenţiu Nicu, Ioan
Cherata, Edith Mag, Nicolae Popa, Andreea
Gheorghe, Costinel Stancu şi Dragoş Teo-
dorescu. Vor evolua, de asemenea, Orches-
tra, Corul şi ansamblul de balet ale Operei
Române Craiova.

După cum se ştie, cu opereta „La Calul
Bălan” Ralph Benatzky a obţinut cel mai mare
succes al său, partitura cuprinzând apreciate
numere muzicale – arii, duete, coruri etc.
Opereta a avut premiera la Berlin, la 8 noiem-
brie 1930, şi s-a impus repede şi pe marile
scene ale lumii: Londra (651 reprezentaţii),

Paris (s-au susţinut, timp de
patru ani, 6.000 de spectacole
c u c asa înc hisă) ,  Viena,
München, Berlin (416 repre-
zentaţii), New York (223 re-
prezentaţii). Succesul cunos-
cut de operetă a dus la ecra-
nizarea acesteia în numeroa-
se rânduri.

La Craiova,  premiera
spectacolului „La Calul Bă-
lan”, în regia lui Migry Avram
Nicolau, a avut loc la data de
4 noiembrie 2004. Pentru re-
prezentaţia de mâine-seară
găsiţi bilete la agenţia Operei
(tel. 0351.442.471).

Fundaţia „Cuvântul c are Zideşte” a
Mitropoliei Olteniei a reluat ac tivităţile
soc ial-f ilantropic e,  prima dintre ac es-
tea fiind c ampania umanitară „Dar cu
drag de mărţişor” .  Reprezentanţii ş i
voluntarii fundaţiei luc rează în prezent
la c onfecţionarea de mărţişoare ş i ob-
iec te din lut care vor f i dis tribuite în
şcoli, fondurile obţinute în urma c am-

„Dar cu drag de mărţişor” –
campanie umanitară pentru copii

paniei urmând să fie
folosite pentru spri-
jinirea  u no r c op ii
c are provin din fa-
milii de fa vo riza te
soc ia l.  «Camp ania
„ Da r cu  drag  d e
mărţişor”  se află la
a IV-a ediţie ş i ne
buc urăm că de f ie-
c are dată voluntarii
aleg să se implice c u
mare drag în ac ţiu-
nile  u man it ar e pe
c are le iniţiem.  Şi în
ac es t an, parteneri
în  c am pa nie su nt
Inspec toratul Şc olar
Judeţean Dolj şi mai
multe şcoli din Cra-

iova, c are an de an ne ajută să împlinim
dezideratul de a-i sprijini pe c ei care au
nevoie de noi», a dec larat Cristina Sta-
matoiu,  director exec utiv al fundaţiei.
Elevii c are doresc  să sprijine c ampania
„Dar cu drag de mărţişor” ,  pr in c on-
fec ţionarea de mărţişoare, sunt aş tep-
taţi la sediul fundaţiei s ituat pe s trada
„Mitropolit Firmilian” nr.  3.
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COMENTAR IU
Guy Verhofstadt este
candidatul liberalilor
la preºedinþia Comisiei
Europene

Fostul prim-ministru belgian Guy
Verhofstadt va fi candidatul libera-
lilor europeni la preºedinþia Comi-
siei Europene, a anunþat preºedinte-
le Alianþei Democraþilor ºi Liberali-
lor pentru Europa (ALDE), Graham
Watson, citat de AFP. Rivalul sãu,
Olli Rehn, actualul comisar european
pentru Economie, a renunþat sã-ºi
mai depunã candidatura ºi a decis
sã concureze pentru un al post im-
portant, economic sau diplomatic, în
viitorul executiv comunitar. Decizia
trebuie validatã ºi de cei 400 de de-
legaþi ce vor participa pe 1 februa-
rie la Congresul ALDE. Dar, potrivit
unor surse din interiorul grupului
liberal, clarificarea candidaturii a
îndepãrtat riscul unei implozii a aces-
tui grup politic, condus în Parlamen-
tul European (PE) de cãtre Guy Ver-
hofstadt. Candidatura lui Rehn, ini-
þiatã de liberalii britanici sprijiniþi
de cei germani, suedezi, letoni ºi es-
toni, nu a fost bine primitã de unele
formaþiuni din ALDE, care în prezent
este a treia forþã politicã în PE, dar
în cele din urmã liberalii germani
au tranºat disputa ºi au decis sã-l
sprijine ºi ei pe Verhofstadt. La rân-
dul sãu, Rehn a precizat pe site-ul
partidului sãu cã el ºi Verhofstadt
au ajuns la concluzia cã este mai bine
sã-ºi uneascã forþele ºi „pentru suc-
cesul liberalilor europeni este impor-
tant sã obþinã un sprijin cât mai larg
în Europa”. La preºedinþia Comisiei
Europene, deþinutã în prezent de
portughezul José Manuel Barroso,
ºi-au mai anunþat pânã în prezent
candidatura actualul preºedinte al
Parlamentul European, germanul
Martin Schulz, candidatul Partidu-
lui Socialist European (PSE), ºi gre-
cul Alexis Tsipras din partea Stângii
radicale. Verzii urmeazã sã-ºi desem-
neze în scurt timp candidatul, iar con-
servatorii din Partidul Popular Eu-
ropean (PPE) îl vor alege la începu-
tul lunii martie. ªefii de stat ºi de
guvern din statele UE au promis cã
vor þine cont de rezultatul alegerilor
europene atunci când îl vor desem-
na pe succesorul lui Barroso. Noul
preºedinte al Comisiei trebuie vali-
dat ºi de Parlamentul European.

UE a deschis negocierile
de aderare cu Serbia

Negocierile de aderare ale Ser-
biei la Uniunea Europeanã au fost
deschise în mod oficial ieri, la Bru-
xelles, lansându-se astfel un lung
proces care se concentreazã asupra
problemei-cheie a recunoaºterii Ko-
sovo. „Este o zi istoricã pe calea cã-
tre UE. Felicitãri” Serbiei, a decla-
rat comisarul însãrcinat cu Extinde-
rea, Stefan Füle, la începutul reuniu-
nii. Delegaþia sârbã a fost condusã
de cãtre premierul Iviþa Dacici, care
a declarat înaintea reuniunii cã spe-
rã ca negocierile sã fie „rapide ºi de
bunã calitate”. Serbia sperã sã de-
vinã al 29-lea membru al UE la ori-
zontul lui 2020, urmând Croaþia ve-
cinã, care a aderat la 1 iulie 2013.
Însã unii experþi apreciazã cã nego-
cierile vor dura mai mult, ºi anume
aproximativ zece ani. Serbia a obþi-
nut statutul oficial de candidat în
martie 2012, însã la Bruxelles s-a
anunþat deschiderea negocierilor
abia un an mai târziu, dupã ce Ser-
bia a ajuns, în aprilie 2013, la un
acord considerat „istoric” asupra
normalizãrii relaþiilor sale cu Koso-
vo. Serbia refuzã în continuare sã re-
cunoascã independenþa proclamatã
în 2008 de cãtre majoritatea alba-
nezã din Kosovo, fosta sa provincie
sudicã.

Occidentul face din nou volte în faþa Siriei. Dupã
ce a fost readus pe scena internaþionalã, în urma
acordului privind distrugerea armelor chimice, regi-
mul de la Damasc are precipitaþi vizitatori la nivelul
serviciilor sale de informaþii, contactat de omologii
mai multor þãri occidentale pe chestiuni de securita-
te. Occidentul se aratã îngrijorat de recrudescenþa
numãrului de jihadiºti originari de pe vechiul conti-
nent în sânul grupãrilor afiliate Al-Qaeda, aflate în
Siria. Problema pare sã aibã acum prioritate faþã de
orice alte considerente, criza sirianã rãmânând mult
mai palidã. „De la începutul verii anului 2012, noi
suntem îngrijoraþi în faþa fenomenului, de o amploa-
re fãrã egal”, a mãrturisit, duminicã, Manuel Valls,
ministrul de Interne francez, pe canalul Europe 1.
Potrivit acestuia, circa 700 de francezi sau persoane
rezidente în Franþa sunt implicate în conflictul siri-
an: aproape 250 luptã actualmente în Siria, 100 sunt
în tranzit pentru a ajunge acolo, 150 ºi-au manifestat
dorinþa de a ajunge, 76 s-au întors ºi, în fine, 21 ºi-au
gãsit moartea. Tendinþa „s-a accelerat” în ultimele
sãptãmâni. Fenomenul nu poate decât sã îngrijore-
ze Europa, deoarece jihadiºtii se vor întoarce în þãrile
lor, aºa cã serviciile de informaþii occidentale au reve-
nit la Damasc. Potrivit „Wall Street Journal”, mai multe
reuniuni au avut loc începând din vara trecutã între
membrii serviciilor europene, foºti diplomaþi occiden-
tali ºi reprezentanþi ai regimului sirian. Dupã cum rela-
teazã cotidianului american, care citeazã responsabili
occidentali ºi din Orientul Mijlociu, primii care au fãcut
„saltul” au fost britanicii de la MI 6 (serviciul secret de
informaþii din Marea Britanie), mandataþi de Londra.

Siria: Occidentalii reiau legãturile cu Bashar al-Assad

Au urmat, în noiembrie, omologii lor germani, spanioli
ºi mai nou francezi. Legãturile între diferitele servicii
au existat întotdeauna, dar contactele nu înseamnã
reluarea relaþiilor diplomatice, susþine un fost diplo-
mat în post la Damasc. În martie 2012, Franþa ºi Marea
Britanie au fost printre primele þãri care ºi-au închis
ambasadele la Damasc. Acestea au fost urmate de
majoritatea aliaþilor. Cu toate acestea, generalul Ali
Mambluk, ºeful serviciilor secrete siriene, a condiþio-
nat orice colaborare de redeschiderea relaþiilor diplo-

matice cu þara sa. Pentru moment, Ma-
dridul este singura capitalã care a admis
schimburi comerciale cu Damascul, men-
þioneazã „Wall Street Journal”. A fãcut-o
cu discreþie. Într-un interviu pentru BBC,
la 15 ianuarie a.c., Faisal Mekdad, vice-
ministrul sirian pentru Afaceri Externe, a
subliniat cã multe servicii occidentale s-
au apropiat de Damasc pentru „a coope-
ra pe mãsurile de securitate”. „Teroriºtii
trimiºi de Europa în Siria au devenit” o
adevãratã ameninþare pentru ea, a men-
þionat oficialul sirian, insinuând schisma
apãrutã între servicii ºi politicile occiden-
tale care doreau despãrþirea de Bashar
al-Assad. Reluarea contactelor între re-
gimul sirian ºi Occident îl plaseazã pe
Bashar al-Assad într-o poziþie idealã pen-
tru conferinþa de pace Geneva II, care
începe astãzi în Elveþia. Redobândirea
avantajului pe teren pentru preºedintele
sirian îi permite acestuia sã impunã pro-

priile condiþii opoziþiei siriene, fragmentatã ºi slãbitã.
Ori, conferinþa este aºteptatã tocmai pentru ca el sã
mai piardã din puteri. În acest sens, un raport realizat
de foºti 3 procurori internaþionali - David Crane ºi
Desmond de Silva, alãturi de Geoffrey Nice -  au
prezentat un raport de 31 de pagini, publicat luni 20
ianuarie de CNN ºi de “The Guardian” în care acuzã
Damasculde practicarea sistematicã a torturii prizo-
nienirlor. Regimul lui al-Assad este considerat o ma-
ºinã de a ucide.

Moscova condamnã susþinerea
„indecentã” oferitã de anumite gu-
verne europene opoziþiei ucrainene,
a declarat ministrul rus de
Externe, Serghei Lavrov,
apreciind cã situaþia din
aceastã þarã este pe cale sã
scape de sub orice control.
„Am fi preferat ca anumiþi
colegi de-ai noºtri sã nu se
comporte cu atâta dezin-
volturã faþã de criza ucrai-
neanã”, a spus ºeful diplo-
maþiei ruse. El a evocat eve-
nimente din decembrie,
când „membri ai mai mul-
tor guverne europene au

Ziarul german „Bild” a sugerat luni cã preºe-
dintele SUA, Barack Obama, s-ar putea sã nu fi
spus adevãrul când a declarat cã nu o va mai
spiona pe Angela Merkel. Potrivit publicaþiei,
Agenþia Naþionalã de Securitate (NSA) a SUA ar
fi renunþat sã mai intercepteze telefonul mobil al
cancelarului german, însã instituþia dispune de
un sofisticat program de supraveghere ce con-
troleazã toate comunicaþiile electronice dintre
Merkel ºi consilierii ei direcþi, nota ieri ziarul spa-
niol „El Pais”. Programul, intitulat „amprenta co-
municaþiilor”, este capabil sã analizeze toate co-
municaþiile electronice fãcute de cancelar, inclu-
siv apelurile telefonice ºi mesajele prin poºta elec-
tronicã. Informaþia culeasã de NSA este trimisã
direct la Biroul Oval, noteazã „Bild”, care preci-
zeazã cã a obþinut aceastã informaþie de la diferiþi
agenþi anonimi ai NSA. „Pentru a elabora aceastã
amprentã electronicã se înregistreazã numerele
de telefon ºi adresele de e-mail cu care comunicã
Angela Merkel”, a declarat un agent al NSA zia-
rului „Bild”. „Se urmãreºte apoi cu cine comunicã
la un anumit numãr sau la o anumitã adresã. Se
realizeazã astfel «mostre de comunicare» la care
putem sã recurgem în orice moment”, a precizat
el. Rezultatul aruncã o luminã îngrijorãtoare asu-
pra tunelului întunecat al spionajului electronic
realizat de NSA ºi care a provocat protestele, jus-
tificate, ale liderilor þãrilor prietene ale SUA, între

Rusia condamnã susþinerea „indecentã” oferitã
de anumite guverne europene opoziþiei ucrainene

luat parte la manifestaþii antiguver-
namentale într-o þarã cu care între-
þin relaþii diplomatice. (...) Este pur

ºi simplu indecent”. El a declarat cã
manifestanþii, care stau de douã luni
în Piaþa Independenþei din Kiev, au

ocupat inclusiv clãdiri pu-
blice, ca de exemplu Primã-
ria. „Imaginaþi-vã cã acest
lucru se întâmplã în orice
þarã din Uniunea Europea-
nã. Este posibil? Nu s-ar fi
permis niciodatã aºa ceva”,
a apreciat ministrul rus.
„Acum sunt (comise) pogro-
muri, atacuri asupra poliþiei,
incendii, (se aruncã cu) coc-
teiluri Molotov, un fel de
dispozitive explozive. Este
îngrozitor, este o încãlcare a

tuturor normelor europene”, a adã-
ugat el. Manifestaþiile din Ucraina
au început în urmã cu douã luni,
dupã ce preºedintele Viktor Ianuko-
vici a renunþat sã semneze un acord
de asociere cu UE, în schimbul unei
reorientãri cãtre Rusia. Europenii au
acuzat regimul lui Vladimir Putin cã
a exercitat presiuni asupra Ucrainei,
în special de naturã economicã. O
serie de oficiali europeni, inclusiv
ministrul german de Externe din pe-
rioada respectivã, Guido Westerwel-
le, dar ºi asistenta secretarului de
stat american Victoria Nuland, s-au
dus, în decembrie, printre manifes-
tanþi, în Piaþa Independenþei.

„Bild”: Agenþia Naþionalã de Securitate a SUA
are „amprenta electronicã” a lui Merkel

care ºi cancelarul Angela Merkel. Potrivit agenþi-
lor consultaþi de „Bild”, NSA este capabilã sã
controleze întregul flux informativ din biroul can-
celariei, când Merkel trebuie sã ia o decizie de
politicã externã importantã, fãrã sã fie nevoitã sã
o spioneze direct pe ºefa guvernului. „Dupã ce
culegerea datelor s-a fãcut de-a lungul mai mul-
tor ani, amprentele
electronice devin atât
de precise, încât ºtim
de fiecare datã când
guvernul ia o decizie
importantã ºi ce consi-
lieri sunt implicaþi în
adoptarea ei”, a mãrtu-
risit un agent. „În aju-
nul unui summit G-8,
de exemplu, putem su-
praveghea toate comu-
nicaþiile pe care le rea-
lizeazã membrii impor-
tanþi ai unei delegaþii”,
a adãugat el. Dezvãlui-
rile fãcute de „Bild”
pun în chestiune afir-
maþiile preºedintelui
Obama ºi pot declanºa
un nou protest din par-
tea guvernului federal

german, care a salutat recenta decizie a SUA de a
restricþiona spionajul realizat de serviciile lor de
spionaj. Purtãtorul de cuvânt al cancelarului
Merkel, Steffen Seibert, a reamintit cã „pe terito-
riul german trebuie aplicatã legea germanã” ºi a
admis cã Berlinul are nevoie de „mai mult timp”
pentru a analiza în detaliu afirmaþiile lui Obama.
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Anunþul tãu!
Convocare. Adunarea Generala Or-
dinara a  Actionarilor Societatea Co-
merciala CONSTRUCTII MONTAJ 1
S.A. Craiova. Consiliul de Adminis-
tratie al  CONSTRUCTII MONTAJ 1
S.A.cu sediul in Craiova, str. M. Ko-
galniceanu nr. 20, judetul Dolj, J16/
187/1991, CUI 2321996, convoaca
Adunarea Generala Ordinara a Ac-
tionarilor pentru data de 27.01.2014
orele 1000. Adunarea Generala se va
desfasura la sediul societatii. Con-
vocarea se efectueaza in conformi-
tate cu prevederile Legii 31/1990 R
cu modificarile si completarile ulte-
rioare si cele ale Actului constitutiv
al societatii. Capitalul social al socie-
tatii este format din 953.684 actiuni
nominative, indivizibile, de valori ega-
le si dematerializate, fiecare actiune
dand dreptul la un vot in cadrul adu-
narii generale a actionarilor. La Adu-
narea Generala a Actionarilor sunt
indreptatiti sa participe si sa voteze
actionarii inregistrati la sfarsitul zilei
de 8.01.2014  stabilita ca data de re-
ferinta. Adunarea Generala Ordina-
ra a Actionarilor are urmatoarea or-
dine de zi: 1. Alegerea Consiliului de
Administratie, urmare a expirarii
mandatelor administratorilor alesi in
Adunarea Generala Ordinara a Ac-
tionarilor din data de 28.11.2011. 2.
Stabilirea remuneratiei lunare cuve-
nite administratorilor pentru exerci-
tiul in curs pana la Adunarea Gene-
rala a Actionarilor de aprobare a bi-
lantului pentru anul 2013. 3. Impu-
ternicirea persoanei pentru a actio-
na pe seama societatii, de a efectua
si indeplini oricare si toate formalita-
tile necesare legate de aducerea la
indeplinire a hotararilor adoptate,
precum si pentru a semna, executa
si inregistra la Oficiul Registrului

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Comertului si publica la autoritatile
competente hotararile Adunarii Ge-
nerale Ordinare a Actionarilor. Ce-
rerile pentru introducerea de noi
puncte pe ordinea de zi de catre ac-
tionari, pot fi depuse la sediul socie-
tatii, cu respectarea legislatiei in vi-
goare. Lista cuprinzand informatii cu
privire la numele, localitatea de do-
miciliu si calificarea profesionala a
persoanelor propuse pentru func-
tia de administrator se afla la dispo-
zitia actionarilor la sediul societatii,
putand fi consultata si completata
de acestia. Candidaturile pentru
functia de administrator  se vor de-
pune la sediul societatii pana la data
de 14.01.2014. Accesul actionarilor
este permis prin simpla proba a iden-
titatii acestora, facuta in baza actu-
lui de identitate, iar in cazul actiona-
rilor persoane juridice si a actionari-
lor persoane fizice reprezentate, in
baza unei procuri speciale. Formu-
larele de procuri se pot obtine de la
societate incepand cu data de
15.01.2014 si se vor depune la se-
diul societatii cu cel putin 48 de ore
inainte de data desfasurarii Aduna-
rii Generale a Actionarilor, sub sanc-
tiunea pierderii dreptului de vot in
adunare. Documentele care se vor
dezbate in Adunarea Generala a Ac-
tionarilor se gasesc la sediul socie-
tatii, fiind la dispozitia actionarilor. In
situatia neindeplinirii conditiilor de
validitate la prima convocare, Adu-
narea Generala Ordinara a Actio-
narilor este convocata pentru data
de 28.01.2014 cu mentinerea ordi-
nii de zi, a orei si a locului de des-
fasurare a lucrarilor acesteia. Infor-
matii suplimentare se pot obtine zil-
nic, intre orele 10.00- 14.00., de la sediul
societatii, dupa data aparitiei prezen-
tului convocator in Monitorul Oficial.

Convocator. Consiliul de Admi-
nistraþie al Societãþii Cooperati-
ve Meºteºugãreºti AUTOMOBIL
SERVICE SCM Craiova convoa-
cã pentru data de 19.02.2014, ora
13, în Craiova, Calea Severinului,
nr. 52, sediul unitãþii, Adunarea
Generalã Ordinarã, având urmã-
toarea ordine de zi: 1. Raport pri-
vind activitatea economico- so-
cialã pe anul 2013; 2. Raport pri-
vind realizarea bugetului de veni-
turi ºi cheltuieli pe anul 2013; 3.
Contul de profit ºi pierdere ºi re-
partizarea profitului net pe anul
2013; 4. Raportul privind modul
de îndeplinire de cãtre adminis-
tratorii a obligaþiilor ce le-au re-
venit potrivit contractelor de ad-
ministrare  ºi a criteriilor de per-
formanþã stabilite; 5. Aprobarea
descãrcãrii de gestiune a mem-
brilor Consiliului de Administra-
þie; 6. Raportul cenzorului; 7. Ra-
portul Consiliului social; 8. Apro-
barea programelor proprii de mo-
dernizare ºi dezvoltare pe anul
2014 ºi a planului de investiþii pen-
tru acest an; 9. Aprobarea BVC
pe anul în curs 2014; 10. Aproba-
rea sistemului de salarizare pe
anul 2014; 11. Aprobarea criterii-
lor de performanþã ce se stabilesc
administratorilor ºi se prevãd în
anexele la contractele de admi-
nistrare ºi gestionare 2014-2018;
12. Alegerea prin vot secret a
Consiliului de administraþie ºi a
preºedintelui societãþii; 13. Alege-
rea prin vot a membrilor Consi-
liului Social; 14. Stabilirea indem-
nizaþiei fixe a administratorilor ºi
cenzorilor; 15. Alegerea unui de-
legat pentru Congresul Coopera-
þiei Meºteºugãreºti.
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Anunþul tãu!
CONVOCARE. S.C. COREALIS
S.A., cu sediul în Craiova, Calea
Severinului, nr. 42, Dolj, inmatricu-
lata la ORC Dolj sub nr. J16/293/
2000, CUI 13060330, prin adminis-
trator unic persoana juridica socie-
tatea comerciala IND STAR BE-
HARCA S.A. cu sediul in Craiova,
str. Brestei, nr. 3A, Birou nr. 12, jud.
DOLJ, inmatriculata la ORC de pe
langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/
1879/2008, CUI 24514742 reprezen-
tata de dl. COJOACA ALEXAN-
DRU, domiciliat in Craiova, str. Mi-
hai Viteazul, nr. 14, Dolj, identificat
cu CI seria DX nr. 646056 eliberata
de SPCLEP Craiova la 06.07.2009,
CNP 1860421160017, convoaca
Adunarea Generala Ordinara a Ac-
tionarilor pentru data 26.02.2014
orele 12. În cazul neîndeplinirii con-
diþiilor legale de validitate stabilite
de Actul Constitutiv, Adunarea Ge-
nerala Ordinara a Actionarilor va fi
reprogramata pentru data de
27.02.2014, orele 12, în acelaºi loc
ºi cu aceeaºi ordine de zi. Lucrarile
adunarii generale se vor desfasura
la sediul societatii din  Craiova,
Calea Severinului, nr. 42, jud.Dolj.
Convocarea se efectueaza in con-
formitate cu prevederile  Legii 31/
1990 R cu modificarile si completa-
rile ulterioare si cele ale actului con-
stitutiv al societatii, urmare a Sen-
tintei nr.1137 din 13.11.2013 pronun-
tata de Tribunalul Dolj in dosarul nr.
13392/63/2013 avand ca obiect sus-
pendarea executarii Hotararilor A.-
G.E.A. nr. 426/12.09.2013 si A.G.O-
.A. nr. 427/12.09.2013 a actionarilor
S.C. COREALIS S.A. La A.G.O.A.
sunt indreptatiti sa participe si sa

Anunþul tãu!
voteze actionarii inregistrati la sfar-
situl zilei de 3.02.2014, stabilita ca
data de referinta. Ordine de zi: 1. Re-
vocarea din functia de membru al
comisiei de cenzori a dnei Balan
Viorica. 2. Luarea la cunostiinta de
renuntarea d-lui Gligor Stan si d-nei
Banut Flori la calitatea de membrii
ai comisiei de cenzori. 3. Alegerea
unei noi comisii de cenzori. 4. Sta-
bilirea duratei exercitarii noului
mandat al comisiei de cenzori. 5.
Stabilirea remuneratiei cuvenite
comisiei de cenzori. 6. Imputernici-
rea unei persoane sa semneze noul
act constitutiv actualizat precum si
pentru inregistrarea mentiunii la
O.R.C. de pe langa Tribunalul Dolj.
Cererile pentru introducerea de noi
puncte pe ordinea de zi de catre ac-
tionari pot fi depuse, la sediul so-
cietatii, conform art. 1171 din Legea
nr. 31/1990 R cu modificarile ulte-
rioare. Actionarii pot participa per-
sonal, prin reprezentantii lor legali,
sau prin reprezentanti mandatati cu
procura speciala. Formularele de
procurã specialã, precum ºi cele-
lalte materiale informative asupra
punctelor aflate pe ordinea de zi a
Adunãrii se pot obþine de la sediul
societãþii, conform art. 1172 din Le-
gea nr. 31/1990 R cu modificarile ul-
terioare. Dupã completare ºi sem-
nare un exemplar din procura spe-
cialã va fi depus la sediul societãþii
pana cel târziu cu 48 ore inainte de
data primei convocari, un exemplar
va fi înmânat reprezentantului, cel
de-al treilea exemplar ramânând la
acþionar. Informaþii suplimentare la
sediul societatii din Craiova, Calea
Severinului, nr. 42, jud. Dolj.

Anunþul tãu!
S. C. PIETE SI TARGURI CRA-
IOVA SRL organizeaza, in data
de 12.02.2014, orele  11.00, la
sediul din Calea Bucuresti nr.
51, concurs - proba scrisa si in-
terviu, pentru ocuparea postu-
lui vacant de expert pentru pro-
blemele romilor, studii medii, cu
contract individual de munca cu
timp partial 4 ore/zi, perioada ne-
determinata. Dosarele se vor
depune pânã la data de
7.02.2014, orele 12.00, la sediul
SC PIETE SI TARGURI CRAIO-
VA SRL - Compartimentul Re-
surse Umane, Salarizare. Tema-
tica si conditiile de participare
vor fi afisate la sediul societa-
tii. Relatii suplimentare la numa-
rul de telefon:  0251/410696.
Anunþ public privind depune-
rea solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu. Comuna Meli-
neºti anunþã publicul inrteresat
asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul ”Imbunãtãþi-
rea ºi dezvoltarea infrastruc-
turii legate de drumurile agri-
cole ºi de exploatare în comu-
na Melineºti” propus a fi am-
plasat în comuna Melineºti,
judeþul Dolj. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1 ºi la se-
diul comunei Melineºti, în zi-
lele de luni-vineri, între orele
9-14. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Primãria comunei Scãeºti,
judeþul Dolj, organizeazã concurs
de recrutare privind ocuparea
funcþiei publice de execuþie
de: INSPECTOR - contabil,
clasa 1, grad profesional

superior, 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.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00,9.00,9.00,9.00,9.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 16.00,6.00,6.00,6.00,6.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 14.00.4.00.4.00.4.00.4.00.

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

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Execut lucrãri la ce-
rerea clientului. Tele-
fon: 0767/233.157;
0751/059.638.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

PROPRIETAR, vând
garsonierã, ultracentral.
Telefon: 0723/065.620.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere, parter, pre-
tabil firmã, Calea Se-
verinului Telefon:
0767/656.269.
Vând apartament
Brazdã, 2 decomanda-
te. Telefon: 0770/901.283.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil.
Telefon: 0720/556.607.

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, stra-
da Râului, nr. 162,
vad comercial, ca-
dastru. Telefon:
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
camere, 78 mp locui-
bili, baie, bucãtãrie,
teren 200 mp, puþ fo-
rat, centralã pe lem-
ne. Telefon: 0767/
392.167.
Vând casã Craiova.
Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimã-
neºti 12, pretabil ca-
binet medical – avo-
caturã. Accept douã
rate. Telefon: 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 teren 400mp în
Segarcea, intravilan,
cu cadastru, strada
Unirii, nr. 29F (în spa-
tele liceului). Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.
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 PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.

Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha
pãdure situatã în Oc-
nele Mari, zona
ºtrand. Telefon:
0741/078.812.
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 Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craio-
va.  Telefon: 0761/
347.028.
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 intra-
vilan 4000 mp cu
apartament 2 came-
re + diferenþa. Tele-
fon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Renault La-
guna 2, an 2003,
culoare gri meta-
lic, 6 trepte, turbo-
diesel, motor 1.9,
262.000 Km, con-
sum 5,3%, preþ
2500 Euro nego-
ciabil. Telefon:
0753/948.440.

Vând TOYOTA RAV
4, diesel 2008, 9600
Euro negociabil. Te-
lefon: 0763/690.698.
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 2 maºini de spã-
lat Indesit 400 lei bu-
cata. Telefon. 0769/
690.918.
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.
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Vând goblenuri. Te-
lefon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãl-
zit cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
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, bi-
cicletã, aparat mãsurã,
pãturã antistres. Tele-
fon: 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 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 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 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 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 aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.

Vând PICK-UP, mar-
cã ruseascã ºi dis-
curi Electrecord de
muzicã popularã ºi
uºoarã. 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,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei/buc. Telefon:
0770/303.445.
Vând presã de ba-
lotat, mase plasti-
ce uºã cu toc
pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/
533.042.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/
3 ºi lãzi de lemn cu-
rate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.

Vând þuicã prune
15 lei, de fructe 12
lei. Telefon: 0723/
653.261.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã copil,
covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând mobilã dor-
mitor ºi sufrage-
rie, aragaz ºi frigi-
der. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Ita-
lia. Telefon: 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. Tele-
fon: 0251/457.204.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã o
fatã la apartament 3
camere cu centralã
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0766/328.569.
Particular, închi-
riez apartament 2
camere zona Cor-
niþoiu, 150 euro ne-
gociabil. Telefon:
0770/935.848.
Garsonierã mobi-
latã et. 1/5, Bucu-
reºti –Vitan. Ex-
clus agenþie, 230
Euro / lunã serio-
zitate. Telefon:
0 7 2 2 / 4 5 6 . 6 0 9 ;
0722/714.578.
Închiriez teren pen-
tru Staþie GPL, Cen-
tru vânzare maºini
sau parcare. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.

Închiriez apartament 2
camere ultracentral,
ultralux, toate dotãrile,
internet, AC. Telefon.
0762/109.595.
MATRIMONIALE
Cadru medical fãrã vi-
cii caut sufletul pereche
pentru convieþuire, vâr-
sta 55-65 ani. Telefon:
0733/ 748.576.

DECESE
Cîrþînã Constantin -
soþ, fiicele Mirela ºi
Gabi, ginerii Claudiu
ºi Sorin, nepoatele
Patricia ºi Francesca
anunþã cu durere în
suflet decesul dragei
noastre CÎRÞÎNÃ
GEORGETA, 59 ani.
Înmormântarea va
avea loc joi, 23 ianua-
rie 2014, ora 12.00, în
satul Terpeziþa.
CONDOLEANÞE
Familia Miuþescu
Cãtãlin ºi Anemona
sunt alãturi de fami-
lia Cîrþînã la greaua
pierdere suferitã. Sin-
cere condoleanþe!



miercuri, 22 ianuarie 2014 cuvântul libertãþii / 15sp   rt
Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 20-A

Vineri: Malaga – Valencia 0-0;
Sâmbãtã: Betis – Real M. 0-5 (Cr. Ronaldo

10, Bale 25, Benzema 45+1, Di Maria 62,
Morata 90), Elche – Rayo 2-0 (Edu Albacar
19 pen., J. Marquez 79), Granada – Osasuna
0-0, Espanyol – Celta 1-0 (S. Garcia 88), Ge-
tafe – Sociedad 2-2 (Marica 28, Pedro Leon
52 / Agirretxe 4, 16);

Duminicã: Villarreal – Almeria 2-0 (Uche 3,
Bruno 87 pen.), Levante – Barcelona 1-1 (Vyn-
tra 10 / Pique 19), Atletico – Sevilla 1-1 (Villa
18 / Rakitici 73 pen.);

Luni: Bilbao – Valladolid 4-2 (Ibai 65, 82,
De Marcos 75, A. Herrera 86 / Oscar 15, V.
Rama 90+1).

1. Barcelona 51 11. Levante 24
2. Atletico 51 12. Getafe 24
3. Real 50 13. Osasuna 22
4. Bilbao 39 14. Malaga 21
5. Villarreal 37 15. Elche 21
6. Sociedad 33 16. Celta 19
7. Sevilla 31 17. Almeria 19
8. Espanyol 25 18. Valladolid 16
9. Valencia 24 19. Rayo 16
10. Granada 24 20. Betis 11

PREMIER LEAGUE –
ETAPA A 22-A

Sâmbãtã: Sunderland – Southampton 2-2
(Borini 32, A. Johnson 71 / J. Rodriguez 4,
Lovren 31), Arsenal – Fulham 2-0 (Cazorla
57, 62), Crystal P. – Stoke 1-0 (Puncheon 51),
Man. City – Cardiff 4-2 (Dzeko 14, Navas 33,
Y. Toure 77, Aguero 79 / Noone 79, Campbell
90+3), Norwich – Hull 1-0 (Bennett 87), West
Ham – Newcastle 1-3 (Williamson 45+2 aut. /
Cabaye 16, 90+5, Remy 33), Liverpool – As-
ton V. 2-2 (Sturridge 45+2, Gerrard 53 pen. /
Weimann 25, Benteke 36);

Duminicã: Swansea – Tottenham 1-3 (Bony
78 / Adebayor 35, 71, Chico 53 aut.), Chelsea
– Man. United 3-1 (Eto’o 17, 45, 49 / J. Her-
nandez 78);

Luni: West Brom – Everton 1-1 (Lugano
75 / Mirallas 41).

1. Arsenal 51 11. Hull 23
2. Man. City 50 12. Norwich 23
3. Chelsea 49 13. West Br. 22
4. Liverpool 43 14. Stoke 22
5. Tottenham 43 15. Swansea 21
6. Everton 42 16. Crytal P. 20
7. Man. Utd 37 17. Fulham 19
8. Newcastle 36 18. West Ham 18
9. Southampton 31 19. Sunderland 18
10. Aston V. 24 20. Cardiff 18

CUPA FRANÞEI – „16”-IMI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Ajaccio –
Caen (II), Lens (II) – Bastia, Angers (II) – So-
chaux, Boulogne (III) – Rennes, Sete (V) – Jura
Sud (IV), Iris Club de Croix (V) – Lille, Concar-
neau (IV) – Guingamp, CA Basttia (II) – Niort
(II), Marseille – Nice.

Astãzi: Monts Or Azergues (IV) – Monaco
– 18:00, FA Ile Rousse (V) – Bordeaux – 19:00,
Yzeure (IV) – Lyon – 20:00, Moulins (IV) – Tou-
louse – 20:30, Paris SG – Montpellier – 21:55.

Mâine: Auxerre (II) – Dijon (II) – 19:30, Can-
nes (IV) – Plabennec (IV) – 21:00.

CUPA ITALIEI – SFERTURI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Roma –
Juventus.

Astãzi, 22:00: Milan – Udinese.
Mâine, 22:00: Fiorentina – Siena (II).
29 ianuarie, 21:45: Napoli – Lazio.

CUPA REGELUI SPANIEI –
SFERTURI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Espanyol

– Real Madrid.
Astãzi, 21:00, respectiv 23:00: Sociedad –

Santander (III), Levante, Barcelona.
Mâine, 22:00: Atl. Madrid – Bilbao.

CUPA LIGII ANGLIEI – SEMIFINALE –
MANªA RETUR

Asearã, dupã închiderea ediþiei: West Ham
– Man. City (în tur 0-6).

Astãzi, 21:45: Man. United – Sunderland
(în tur 1-2).

HANDBAL (M) – CAMPIONATUL
EUROPEAN (DANEMARCA)
Grupa I principalã – rezultate înregistrate

luni seara: Macedonia – Islanda 27-29, Aus-
tria – Spania 27-28, Danemarca – Ungaria 28-
24.

Clasament (4 jocuri): 1. Danemarca 8p, 2.
Spania 6p, 3. Islanda 5p, 4. Ungaria 3p, 5. Ma-
cedonia 2p, 6. Austria 0p.

A mai rãmas de jucat – astãzi: Macedonia
– Spania (17:00), Austria – Ungaria (19:15),
Danemarca – Islanda (21:30).

Grupa II principalã – asearã dupã închide-
rea ediþiei: Rusia (0p) – Croaþia (4p), Franþa
(6p) – Belarus (0p), Polonia (4p) – Suedia (4p).

Ultima etapã – mâine: Rusia – Belarus
(16:45), Franþa – Suedia (19:00), Polonia – Croa-
þia (21:15).

Merg mai departe primele douã locuri din
fiecare grupã, în semifinale jucându-se încruci-
ºat, I1 – II2 ºi II1 – I2. Danemarca a obþinut deja
calificarea, de pe primul loc, având rezultat di-
rect mai bun cu Spania (31-28).

Digi Sport 1
19:00 – FOTBAL – Meci amical: Steaua – FC

Baku / 21:45 – FOTBAL – Cupa Ligii Angliei: Man.
United – Sunderland.

Digi Sport 2
17:00, 18:30 – POLO – Superliga Naþionalã:

Dinamo – CSM Digi Oradea, Steaua – Sportul Stu-
denþesc / 21:00, 23:00 – FOTBAL – Cupa Spa-
niei: Sociedad – Santander, Levante – Barcelona.

Digi Sport 3
17:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: „U”

Jolidon Cluj – HC Zalãu / 19:00 – VOLEI (M) –
Liga Campionilor: Jastrzebski Wegiel – Tours VB /
22:00 – FOTBAL – Cupa Italiei: Milan – Udinese.

Eurosport
7:00, 10:30 – TENIS – Australian Open: ziua a

10-a / 15:30 – BOWLS – Campionatul Mondial:
etapa a 3-a.

TVR 2
17:00 – HANDBAL (M) – Camp. European:

Macedonia – Spania.

SPORT LA TV, ASTÃZI –

TRANSMISII ÎN DIRECT

Cotidianul Bild a avansat în ediþia de ieri
o variantã de transfer cel puþin surprinzã-
toare pe care o are în vederi conducerea
lui Bayern Munchen. Sursa citatã scrie cã
bavarezii sunt interesaþi de achiziþionarea
cehului Tomas Rosicky, de la Arsenal.
Mijlocaºul a ajuns la 33 de ani, dar
prestaþiile de la gruparea londonezã au
atras atenþia asupra sa.

În plus, faptul cã acestuia îi va expira în
varã angajamentul cu gruparea londonezã
constituie un motiv în plus pentru Pep
Guardiola sã forþeze transferul cehului.

Tomas Rosicky joacã la Arsenal din
2006, an în care a fost cumpãrat de la
Borussia Dortmund, pentru 10 milioane de
euro. El a mai evoluat în carierã la Sparta
Praga.

Nemþii susþin cã Bayern
îl vrea pe Rosicky

Stanislas Wawrinka (nr. 8 ATP) a scã-
pat în fine de “complexul” Novak Djo-
kovici (nr. 2 ATP). Dupã mai bine de 7
ani în care cedase de 14 ori consecutiv
în faþa fostul lider mondial (scorul direc-
telor era de 17-2 în favoarea sârbului),
elveþianul a produs ieri una dintre marile
surprize de la Australian Open, trecând,
în sferturile de finalã, de deþinãtorul ulti-
melor trei ediþii ale competiþiei cu 2-6, 6-
4, 6-2, 3-6, 9-7, la finele a exact patru
ore de joc.

Cele mai dureroase înfrângeri ale lui
Wawrinka în faþa lui Djokovici veniserã
în 2013, mai întâi în optimi la AO, scor
6-1, 5-7, 4-6, 6-4, 10-12, iar mai apoi în
semifinale la US Open, scor 6-2, 6-7, 6-
3, 3-6, 4-6.

Graþie victoriei de ieri, “Stan” a acces
în premierã în semifinalele Openului Aus-
traliei, unde se va lupta pentru un loc în
finala de duminicã cu cehul Tomas Ber-
dych (nr. 7 ATP), învingãtor, de aseme-
nea ieri, în faþa lui David Ferrer (Spania,
nr. 3), 6-1, 6-4, 2-6, 6-4. Scorul dispute-
lor directe dintre Wawrinka ºi Berdych este
de 8-5 în favoarea elveþianului, acesta câº-
tigând 6 din ultimele 7 “ciocniri”. Cel mai
recent s-a impus în urmã cu douã luni, la
Turneul Campionilor de la Londra.

Cu adevãrat epicã a victoria celui dintâi, care, într-o imensã surprizã, l-a eliminat pe deþinãtorul
ultimelor trei titluri de la Melbourne, Novak Djokovici, luându-ºi astfel
ºi o revanºã dupã alte douã lupte titanice, ambele disputate în 2013

Iatã ce a spus
Wawrinka, dupã par-
tida cu Djokovici:
“Anul trecut a fost o
înfrângere grea, dar
acum a fost mai bine.
Am început greu, dar
mi-am revenit rapid ºi
sunt foarte, foarte fe-
ricit pentru victorie. 

Am fost agresiv, nu
am renunþat la nici un
punct. Când Nole e la
nivelul lui maxim, e
mai bun ca mine, dar
azi a comis mai multe
greºeli.

Ca sã ajung în fi-
nalã trebuie sã fiu
bine din punct de ve-

dere fizic, Tomas este în formã bunã,
un adversar tare de pe linia din spatele
terenului”.

De cealaltã parte, Djokovici a decla-
rat: “Bineînþeles cã sunt dezamãgit, dar
mâine e o nouã zi ºi trebuie sã accept cã
nu pot câºtiga fiecare meci. Ãsta e spor-
tul, Wawrinka a arãtat cã e foarte pu-
ternic psihic ºi a meritat sã câºtige. ªtie
sã joace la nivel înalt. N-a fost sã fie de
aceastã datã. Este terenul unde am avut
cele mai mare realizãri din întreaga ca-
riera. Arena Rod Laver... o iubesc. Pot
fi mândru cã am dat tot ce am avut mai
bun. E o bãtãlie ºi unul trebuie sã piar-
dã. El a fost jucãtorul mai bun”.

În celelalte douã sferturi de finalã
programate în aceastã dimineaþã, res-
pectiv de la ora prânzului, Rafael Na-
dal (Spania, nr. 1) va da piept cu Gri-
gor Dimitrov (Bulgaria, 22), iar Andy
Murray (M. Britanie, 4) – cu Roger Fe-
derer (Elveþia, 6).

La feminin,
Na Li – Bouchard

Disputate ieri noapte, primele sferturi
la feminin au dat câºtig de cauzã lui Na
Li (China, 4) ºi Eugenie Bouchard (Ca-

nada, 30).
Intratã prima în luptã, asiatica, fina-

listã la AO în 2011 ºi 2013, a trecut cu
un dublu 6-2 de italianca Flavia Pennet-
ta (nr. 28 WTA), în timp ce nord-ame-
ricanca, în vârstã de doar 19 ani, a dis-
pus, surprinzãtor, de “cãlãul Serenei Wil-
liams, sârboiaca Ana Ivanovici, scor 5-
7, 7-5, 6-2.

Prin aceastã performanþã, Bouchard,
campioanã de junioare la Wimbledon
2012, a devenit prima jucãtoare din Ca-
nada care ajunge în semifinale la Aus-
tralian Open ºi a doua sportivã din þara
sa care s-a calificat în penultimul act al
unui turneu de Grand Slam, dupã Car-
ling Bassett-Seguso, în 1984, la US
Open.

Na Li ºi Eugenie Bouchard s-au mai
întâlnit o singurã datã pânã acum, în
2012 la Montreal, chinezoaica impunân-
du-se cu 6-4, 6-4.

Ultimele douã sferturi de finalã de pe
tabloul feminin au programat azi noapte
întâlnirile Simona Halep (nr. 11) – Do-
minika Cibulkova (Slovacia, 20) ºi Ag-
nieszka Radwanska (Polonia, 5) – Vic-
toria Azarenka (Belarus, 2).
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

După sârbul Ivan Dragicevic, care
a suferit în tur o ruptură de ligamen-
te încrucişate în toamna trecută, un
alt tânăr jucător al CS Universitatea
Craiova s-a accidentat grav la antre-
namente. Atacantul de 19 ani, Răz-
van Gorovei, a suferit o fractură de
peroneu la jocul-şcoală desfăşurat
luni seara, în cadrul cantonamentu-
lui din Antalya, în urma unui duel cu
Gabriel Velcovici. „Are fractu ră de
peroneu şi trebuie operată. Nu pot
da un termen, cât va sta, pentru că
există riscul să fie afectate şi ligamen-
tele. După intervenţia chirurgicală se
va putea da un verdict, dar minim va
sta 3 luni“, a declarat Andrei Tohă-
neanu, medicul echipei. După ce i s-
au acordat îngrijiri la o clinică din
Antalya, „Goro” s-a întors în ţară
pentru a fi supus unui control amă-
nunţit, iar aseară, la spitalul Regina
Maria din Bucureşti, a fost operat de
profesorul Bogdan Ion Codorean.
Acesta are o experienţă deosebită în
aplicarea unor tratamente chirurgica-

Pase scurte, pase lungi

„El Mun-
do”, cotidian

spaniol, a aruncat
bomba: transferul brazilia-
nului Neymar de la FC San-
tos la FC Barcelona a costat
95 milioane  euro ş i nu 57 mi-
lioane euro, cât a anunţat clu-
bul catalan. Diferenţa de 38
milioane  euro, nedeclarată,
rămâne  un mister. Justiţia
spaniolă şi-a anunţat intrarea
„pe  fir” pentru a cerce ta
dacă Fiscul a fost tras  pe
sfoară. „Nu este nimic ile-
gal. Tatăl meu este unul din-
tre cei care au semnat con-
tractul ş i am deplină încre-
dere  în el”. Neymar da Silva
Santos Junior a răspuns ast-
fel acuzaţiilor din „El Mun-
do” referitoare la neregulile

Este transferul lui
Neymar cel mai scump
din istoria fotbalului?

Laurenţiu Canţăr

Handbal
SCM Craiova
îşi întâlneşte
fostul antrenor

SCM Craiova joacă astăzi, de
la ora 16.30, în Sala Polivalentă,
cu una dintre pretendentele la ti-
tlu în Liga Naţională feminină de
handbal, Corona Braşov. Aceasta
este pregătită de Bogdan Burcea
fostul antrenor al Craiovei, căruia
despărţirea de formaţia din Bănie
i-a adus un contract mai avanta-
jos şi la un club cu pretenţii. După
12 etape, SCM Craiova se află pe
locul 8, cu 15 puncte, în timp ce
Corona Braşov ocupă poziţia se-
cundă, cu 28 de punc te, formaţia
la c are evoluează şi „Mica” Bră-
deanu pierzând surprinzător în
runda trecută, la Deva.

Unul d intre jucătorii care nu se
va mai întoarce la  FCU Craiova este
australianul Michael Baird. „Can-
gurul” nu a văzut niciun euro  de la
Adrian  Mit itelu, fiind nevoit  să-şi
plătească şi chiria din propriul bu-
zunar. Mai precis, din banii câşt i-
gaţi în Australia , acolo  unde es te
şofer de camion ş i fo tbalist . Ata-

Baird preferă să fie şofer pe camion
decât să mai joace la Mititelu

cantul de 30 de an i a evoluat la
Antipozi pentru FC Pen insu la
Power, în campionatul de ama-
tori Brisbane Premiere League,
unde a ajuns  după ce s-a trans-
ferat  de la  ech ipa Sabah , d in
Malayezia. Patronul clubului
Penins ula Power are şi o  firmă
de transport, iar Baird figurea-

ză angajat  ca şofer de camion, dar
îşi s poreş te ven itu rile  ş i jucând
fo tbal pen tru echipa d in Queens-
land . În s ezonul trecu t, Baird a mar-
cat 15 goluri pen tru Pen insu la Po-
wer, iar u rmătoru l sezon  debutează
peste o lună. De altfel, Baird  a ve-
nit în  Bănie doar fiindcă sezonul în

liga de amatori aust raliană a luat
sfârş it în luna august, în  timp ce
Liga a II-a de la noi a debutat ab ia
în septembrie.

3 goluri a marcat în acest se-
zon Baird în 11 meciuri pentru
FCU Craiova

5.000 de dolari australieni
câştigă pe lună Baird ca fotba-
list şi şofer de camion în Aus-
tralia

0 euro a câştigat Baird în pe-
rioada în aces t sezon la FCU
Craiova

Atacantul de 19 ani de la CS Universitatea a suferit o fractură de peroneu la un meci-şcoală în Antalya, fiind operat aseară la Bucureşti

Gorovei ratează restul sezonului
le şi conservatoare moderne la spor-
tivii de performanţă cu leziuni ale ar-
ticu laţ iilo r genunchiulu i, g leznei,
umărului şi şoldului, ceea ce a facili-
tat întoarcerea rapidă a acestora la
acelaşi nivel de activitate cu cel an-
terior accidentării. În prima parte a
sezonului, Gorovei nu  a putut  evo-
lua pentru Universitatea, fiind în  li-
tigiu cu vechiul s ău club  Poli Iaşi.
De la finalul lunii octombrie a fost
fo losit cu  regularitate de Ovid iu
Stângă, evo luând în opt partide şi a
reuş it să marcheze în victoria cu  3-1
împotriva lui CSM Râmnicu Vâlcea.
Gorovei a fost unu l dintre jucătorii
care ocupa şi un loc de jun ior în
echipa Craiovei.

Primul amical, cu Ravan Baku
Astăzi, de la ora 18.30, pe unul

dintre terenurile complexului „Tita-
nic” din Antalya, CS Universitatea
va disputa primul meci amical de anul
acesta, contra echipei azere Ravan

Baku. Aceasta se află pe penultimul
loc în prima ligă, cu doar 9 puncte
după 18 meciuri. În lotul echipei din
Azerbaidjan se află şi câţiva străini,
un polonez, doi argentinieni, un su-
edez, un camerunez, un jucător din
Tadjikistan, dar şi fostul fundaş al
Ceahlăului Piatra Neamţ, Ivan Pecha.
Celălalt amical al celor de la CS Uni-
versitatea în Antalya va fi pe 25 ia-
nuarie, contra divizionarei secunde
din Rusia, Neftekhimik Nizhnekamsk.

Negocieri pentru
Alex Ioniţă II de la Rapid

CS Universitatea încearcă să dea
o nouă lovitură pe piaţa transferuri-
lor, făcând o ofertă Rapidului pentru
Alex Ioniţă II. Play-maker-ul care a
împlinit recent 19 ani a fost anunţat
drept transferat la Astra Giurgiu, care
a plătit deja 150.000 de euro, dar pe
actele de transfer nu există semnătu-
ra administratorului judiciar al Rapi-
dului, Cristina Andronache şi astfel

tranzacţia nu este încă valabilă. În
acest moment, conducerea giuleşte-
nilor aşteaptă ca Astra Giurgiu să facă
o ofertă oficială, care trebuie supusă
pentru aprobare Adunării Generală a
Creditorilor, dar între timp pe fir a in-
trat şi CS Universitatea.

din contractul cedării sale de
către FC Santos la FC Bar-
celona. Cotidianul spaniol
susţine că a avut acces la do-
sarul anchetei şi suma reală
de transfer este de 95 mili-
oane  euro şi nu de 57 mili-
oane  euro, cum se  anunţase.
În felul acesta Neymar de-
vine ce l mai scump jucător
din istoria fotbalului, devan-
sându-i pe  Cristiano Ronal-
do (94 milioane euro) şi Ga-
re th Bale  (91,5 milioane
euro). Umflarea ocultă a pre-
ţului cu 38 milioane euro s-
ar datora comisioanelor văr-
sate către familia jucătorului
ş i clubul Santos. Pe lângă
cele  57 milioane euro plătite
de Barca, suma recunoscută,
17 milioane euro au fost des-

tinate lui FC Santos şi altor
deţinători de drepturi econo-
mice  ale jucătorului, grupu-
rile de investiţii DSI, Espor-
tes şi Teisa posedând 40%
şi respectiv 5% din dreptu-
rile privind transferul jucăto-
rului. Restul de 40 milioane
euro reprezintă transferul
oficial, din care 10 milioane
euro înaintea acordului, re-
prezentând un preavans ,
ceea ce constituie  o încălca-
re  a reglementărilor de
transfer ale  FIFA, vărsate
antreprizei Neymar&Ney-
mar. Din ce le  38 milioane
euro, reprezentând o serie de
comisioane  şi contracte  mai
mult sau mai puţin fictive, ta-
tăl jucătorului a primit 11 mi-
lioane euro. Neymar ar fi pri-

mit şi el 11 milioane euro pri-
mă la semnare, o sumă ne-
declarată fiscului spaniol. În
fine , Santos a primit 9 mili-
oane  euro pentru două me-
ciuri amicale contra Barce-
lone i, un tarif de tre i ori mai
mare  decât cel practicat de
se lecţionata iberică. Toată
povestea es te  încurcată.
Conform „El Mundo”, an-
cheta Brigăzii financiare ar
trebui să conducă justiţia
spaniolă la clubul catalan,

bănuit de deturnare de fon-
duri şi malversaţii în faţa Fis-
cului spaniol. Fiecare dintre
cei incriminaţi se apără. În
momentul de faţă FC Barce-
lona a re fuzat devoalarea
clauzelor de confidenţialita-
te. „Negocierile au fost foar-
te lungi şi foarte dificile. Pro-
cente le în discuţie din aceas-
tă afacere sunt confidenţia-
le” a declarat Jose  Maria
Bartomeu, vicepreşedintele
Barcelonei.


