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- Dacă aş aj unge preşedinte, Popescule, aş
lăsa doar un sfert din Parlament li cu banii ră-
maşi aş înfiinţa 100 de cămine pentru copii şi
100 de azile pentru bătrâni.
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Craiovenii pot să îşi plătească taxele
şi impozite fără să mai meargă la ghişe-
ele pe care Direcţia de Taxe şi Impozite
le are deschise în cele trei zone ale mu-
nicipiului. Cea mai simplă modalitate
este, paradoxal, şi cea mai puţin utiliza-
tă de contribuabili. Pentru că anul tre-
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cut au fost puţini craioveni care
şi-au achitat taxele prin alte me-
tode decât plata în numerar, auto-
rităţile îşi propun să explice mai
bine cum pot craiovenii să nu mai
fie datori la bugetul local fără a
mai ajunge la ghişee.
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taxe s-a mutat şi pe internet
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Priorităţile
Consiliului
Judeţean Dolj
pentru 2014:
investiţiile şi
locurile de muncă

Consultaţii
la medic,
o dată la trei ani

Luna februarie aduc e o serie
de schimbări în sistemul sanitar
românesc.  Implementarea pa-
chetului de bază în Sănătate va
pune ac cent,  potr ivit autorităţi-
lor  sanitare, pe prevenţie, pe edu-
c aţia pentru sănătate, evitarea
îmbolnăvirilor  şi depistarea pre-
c oc e a bolilor.  Noul pachet a
generat însă şi destule c ontro-
verse, după ce s-a stabilit, spre
exemplu,  c a adulţii c u vârsta
până la 40 de ani să aibă dreptul
la c onsultaţii gratuite de rutină
doar o dată la trei ani.

ANSVSA: Toţi câinii
cu stăpân trebuie
identificaţi şi
înregistraţi în
termen de 60 de
zile de la
publicarea normelor

Procurorul Iacob
Niculăiţă condamnat
la 3 ani de
închisoare pentru
trafic de influenţă

Procurorul Iacob Niculăiţă, de la
Parchetul de pe lângă Judecătoria
Caracal, a fost condamnat la 3 ani de
închisoare cu executare pentru trafic
de influenţă în formă continuată. Sen-
tinţa a fost pronunţată joi, 9 ianuarie
a.c., de Curtea de Apel Craiova, în
aceeaşi zi instanţa menţinând aresta-
rea inculpatului. În acelaşi dosar, cel
care a intermediat primirea banilor a
fost condamnat la 2 ani şi 6 luni de
închisoare cu suspendare pe durata
unui termen de încercare de 5 ani.
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Dosarul „Fraudã la referendum”, în care sunt
acuzaþi vicepremierul Liviu Dragnea ºi alte 74 de
persoane, rãmâne la ICCJ, dupã ce judecãtorii au
respins atât cererea ca unii dintre inculpaþi sã fie
judecaþi de alte instanþe, cât ºi solicitarea ca dosa-
rul sã fie retrimis la DNA, pentru refacerea urmãririi
penale. Deciziile au fost anunþate la termenul de ieri
al procesului de cãtre judecãtorii Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie. Instanþa s-a pronunþat pe o cere-
re fãcutã la termenul anterior de avocatul lui Liviu
Dragnea, prin care solicita retrimiterea dosarului la
DNA pentru refacerea urmãririi penale, întrucât pro-
curorii nu i-au permis vicepremierului sã
studieze integral materialul de urmãrire pe-
nalã, astfel cã nu a putut sã ia la cunoºtinþã
toate probele ºi sã facã cereri în apãrare.
Judecãtorii au respins ºi cererea formulatã
pe 6 decembrie de avocaþii mai multor in-
culpaþi din dosar, privind disjungerea ºi
declinarea cauzei nou formate la instanþe
inferioare, pe motiv cã acuzaþiile aduse lor
nu au nici o legãturã cu cele ale vicepre-
mierului Liviu Dragnea.

La termenul de ieri al procesului magis-
traþii i-au întrebat pe cei 75 inculpaþi, inclu-
siv pe Liviu Dragnea, dacã îºi recunosc vi-
novãþia. Doar doi au rãspuns afirmativ, prin
intermediul avocaþilor lor, ºi anume Marius
ºi Simona Preduþ. Cazul lor va fi discutat pe
24 ianuarie. Soþii Preduþ nu au fost prezenþi
în sala de judecatã, dar au depus prin apã-

Duºa: În Afganistan vor rãmâne
din octombrie circa 200 de
militari români

Ministrul Apãrãrii Naþionale,
Mircea Duºa, a declarat, ieri, la Cluj,
cã din octombrie în Afganistan ar
urma sã mai rãmânã doar circa 200
de militari români, ca instructori ai
armatei afgane. „Existã un calendar,
existã o planificare. Vom vedea cum
vor evolua lucrurile în Afganistan
dupã alegerile prezidenþiale, dar pe
graficul pe care îl avem urmeazã ca
la sfârºitul acestei luni sã mai avem
o rotaþie: va pleca Batalionul de la
Craiova ºi se vor întoarce colegii
noºtri care sunt în misiune în Afga-
nistan. Planificarea pe care am apro-
bat-o deja ºi în CSAT este de aproxi-
mativ 1.000 de oameni în Afganis-
tan, astfel ca din octombrie încolo
sã rãmânem probabil cu vreo 200 de
militari, la nivel de instructori ai ar-
matei afgane”, a afirmat Duºa.
Experþii CE atenþioneazã: Prima
versiune a Acordului de Parteneriat,
fãrã viziune ºi prea vagã

Experþii Comisiei Europene au
transmis autoritãþilor române cã pri-
ma versiune a Acordului de Parte-
neriat pentru utilizarea fondurilor
comunitare în perioada 2014-2020
este lipsitã de viziune strategicã,
prea vagã ºi nu dovedeºte cã lecþia
datã de eºecul cheltuirii banilor UE
este valorificatã. Observaþiile au fost
transmise de cãtre experþii Comisiei
Europene prin intermediul misiunii
României la Bruxelles, la sfârºitul
lunii decembrie. Aceastã primã ver-
siune a Acordului, care reprezintã,
practic, o formã mult mai avansatã
decât un simplu draft ºi indicã mo-
dul în care autoritãþile române ºi-au
propus sã atragã fonduri europene
în perioada 2014-2020, a fost pre-
zentatã, în octombrie, membrilor
Camerei Deputaþilor de premierul
Victor Ponta ºi ministrul Fondurilor
Europene, Eugen Teodorovici.
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rãtorii lor declaraþii notariale. Marius ºi Simona Pre-
duþ au fost membri în Biroul Electoral al Secþiei de
votare 105 din oraºul Piatra Olt, ei fiind acuzaþi de
sãvârºirea infracþiunilor de falsificare prin orice mij-
loace a documentelor de la birourile electorale ºi
introducerea în urnã a unui numãr suplimentar de
buletine de vot. Soþii Preduþ au arãtat, prin avocatul
lor, cã doresc sã fie judecaþi prin procedura simplifi-
catã, respectiv prin prisma articolului 320 indice 1
din Codul de procedurã penalã, prin care se aratã cã
inculpatul recunoaºte integral acuzaþiile ce i se aduc
de cãtre anchetatori, iar în acest context i se scade o

treime din pedeapsa ce va fi aplicatã. Instanþa va
analiza în 24 ianuarie dacã îi poate judeca prin pro-
cedura simplificatã pe cei doi inculpaþi. Liviu Drag-
nea a spus ieri, la ieºirea din sala de judecatã, cã nu
se teme de declaraþiile pe care le vor da cei doi incul-
paþi, pe care a precizat cã nu-i cunoaºte ºi cã nici
aceºtia nu au de unde sã-l cunoascã pe el. „Nu au ei
ce sã declare despre mine”, a spus vicepremierul.

Liviu Dragnea, secretar general al PSD la data
faptelor, în prezent deputat ºi vicepremier, a fost
trimis în judecatã pentru infracþiunea de folosire a
influenþei sau autoritãþii de cãtre o persoanã care

deþine o funcþie de conducere într-un par-
tid, în scopul obþinerii pentru sine sau pen-
tru altul de foloase necuvenite. Potrivit re-
chizitoriului procurorilor, Dragnea, „cu oca-
zia organizãrii ºi desfãºurãrii referendumu-
lui din 29 iulie 2012 (n.r. - pentru demiterea
preºedintelui Traian Bãsescu), a uzat de
influenþa ºi autoritatea sa în partid în sco-
pul obþinerii unor foloase nepatrimoniale
de naturã electoralã, necuvenite, pentru
alianþa politicã din care fãcea parte parti-
dul reprezentat de inculpat, ºi anume înde-
plinirea cvorumului de participare cu aju-
torul voturilor obþinute în alte condiþii de-
cât cele legale”. Anchetatorii susþin cã Drag-
nea a fost susþinut în fraudarea referendu-
mului de 74 de preºedinþi ºi membri ai unor
secþii de votare din localitãþi din judeþele
Teleorman, Vrancea, Gorj ºi Olt.

Curtea Constituþionalã a României (CCR) a decis
cã Legea descentralizãrii, pentru care Guvernul ºi-a
angajat rãspunderea în Parlament pe 19 noiembrie 2013,
este neconstituþionalã, admiþând sesizarea formulatã
de parlamentarii PDL. „Cu unanimitate de voturi, admi-
te obiecþia de neconstituþionalitate în ceea ce priveºte
criticile de neconstituþionalitate intrinsecã ºi constatã
cã Legea privind stabilirea unor mãsuri de descentrali-
zare a unor competenþe exercitate de unele ministere ºi
organe de specialitate ale administraþiei publice cen-
trale, precum ºi a unor mãsuri de reformã privind admi-
nistraþia publicã, în ansamblul ei, este neconstituþio-

Premierul Victor Ponta a plecat din
þarã, a declarat ieri vicepremierul Li-
viu Dragnea, care a precizat cã nu ºtie
unde anume se aflã acesta. „Nu-mi
cere aprobarea, nu trebuie sã-mi spu-
nã. Poate e într-o vizitã oficialã”, a
spus Dragnea, întrebat unde anume
a plecat ºeful Guvernului. Discuþia a
avut loc în contextul în care, în urmã
cu câteva zile, ministrul de Externe,
Titus Corlãþean, anunþase cã Ponta
nu se poate întâlni cu Victoria Nu-
land, asistenta secretarul american de
stat John Kerry, care a ajuns ieri la
Bucureºti pentru o vizitã oficialã de

Senatorul PSD Gabriela Firea anunþã
cã a demisionat din PSD dupã decizia PNL
de a accepta colaborarea cu PDL în Ilfov,
ea criticând faptul cã nici un lider al PSD
nu a luat poziþie faþã de gestul liberalilor.
„Începând cu data de 10 ianuarie 2014,
am demisionat din toate funcþiile deþinu-
te în cadrul PSD, respectiv vicepreºedin-
te la nivel naþional ºi preºedinte al orga-
nizaþiei judeþene Ilfov, precum ºi din cali-
tatea de membru al partidului”, a anunþat
senatorul Gabriela Firea, într-un comuni-
cat de presã remis Mediafax. Firea spune
cã a luat aceastã hotãrâre „dupã 24 de ore
de la decizia PNL de a accepta colabora-
rea în plan local cu PDL, reacþionând la
conflictul din USL Ilfov prin promovarea
preºedintelui PNL Ilfov (n.r. – Marian
Petrache) în funcþia de coordonator al
campaniei electorale a PNL pentru alege-
rile europarlamentare, timp în care nici un
lider al PSD nu a luat poziþie faþã de aceast
demers flagrant de rupere a USL”. Parla-
mentarul spune cã, „în ciuda îndemnuri-
lor repetate pe care le-am primit, prin di-
verse canale, de a accepta aceastã si-
tuaie, pentru cã a’a e în politicã, nu pot
sã asist pasivã la încãlcarea flagrantã a
principiilor care au stat la baza formãrii

Legea descentralizãrii, declaratã neconstituþionalã de CCR
nalã”, se aratã în decizia Curþii. Surse din cadrul CCR
au explicat pentru Mediafax cã principalele probleme
constatate în cazul actului normativ au privit compe-
tenþele reglementate ºi transferate autoritãþilor locale,
precum ºi regimul juridic al bunurilor. În cazul compe-
tenþelor, judecãtorii CCR au constatat cã acestea au
fost menþinute în unele cazuri ºi la nivel central ºi la
nivel local, fiind o suprapunere de competenþe, iar în
alte cazuri mãsurile au generat mai degrabã centraliza-
rea acestora. De asemenea, în cazul bunurilor s-a con-
statat faptul cã acestea nu au un statut juridic clar, în
sensul cã „nu se ºtie dintre acele anexe (n.r. - cu de-

scrierea bunurilor care fac obiectul descentralizãrii) care
sunt bunuri proprietate publicã”. „Aºtept motivarea
Curþii Constituþionale sã vedem care sunt motivele
pentru care legea a fost declaratã neconstituþionalã,
sã vedem dacã e declaratã neconstituþionalã în totali-
tate sau în parte ºi vom acþiona în consecinþã”, a co-
mentat vicepremierul Liviu Dragnea, pãrintele acestei
legi, pentru Mediafax. El a recunoscut cã e surprins de
decizia CCR ºi a subliniat cã „dacã se declararã în tota-
litate neconstituþionalã, practic de aici s-ar putea înþe-
lege cã România nu mai are dreptul sã se descentrali-
zeze, aºa cum se întâmplã în Europa”.

Efect neaºteptat al alianþei PNL-PDL din Ilfov:
Gabriela Firea a demisionat din PSD

USL ºi pentru care am fost votai de oa-
meni în 2012. Nu existã nici o justificare
credibilã pentru a accepta ca la nivelul
judeului Ilfov Uniunea Social Liberalã
sã fie extinsã de la 4 la 6 partide, respec-
tiv cârdã’ia PNL-PDL-PPDD la care se
adaugã, de formã, PSD, UNPR ’i PC.
Dupã cum nu este admisibil ca primãrii-
le «neprietene» sã fie lãsate fãrã fon-
duri, iar PDL sã deinã un post de vice-
pre’edinte al Consiliului Judeean în de-
trimentul PSD”. Anterior acestei demi-
sii, vicepremierul Liviu Dragnea, preºe-
dinte executiv al PSD, a declarat cã este
foarte rãu cã PNL s-a aliat cu PDL la
Ilfov, menþionând cã subiectul va fi dis-
cutat într-o ºedinþã a USL care va avea
loc luni, iar „lucrurile se vor rezolva”.
„Despre USL Ilfov: acuma se mai ceartã
oamenii, se mai împacã. Lucrurile se vor
rezolva. Este foarte rãu cã PNL s-a aliat
cu PDL la Ilfov. E un subiect pe care îl
vom discuta, mai sunt ºi situaþii în alte
judeþe, le vom discuta cred cã luni. Vom
face un USL luni, sper”, a spus Drag-
nea. Întrebat cât va rezista USL, Drag-
nea a râs ºi a rãspuns: „O sã vã spun
ceva inteligent acum: USL va rezista
pânã când se va rupe”.

Dragnea spune cã premierul Ponta
a plecat din þarã, dar nu se ºtie unde

douã zile, în timpul cãreia va discuta
cu oficialii români despre statul de
drept. Miercuri, 8 ianuarie, Corlãþean
a explicat cã programul premierului era
fãcut de multã vreme ºi nu putea fi
modificat pentru a include o întreve-
dere cu asistentul secretarului ameri-
can de stat. În schimb, Nuland are
programate discuþii cu înalþi respon-
sabili din Guvernul român ºi cu membri
ai societãþii civile, cu care va dezbate
probleme bilaterale ºi regionale, în-
tre care eforturile de consolidare a
statului de drept, potrivit Departa-
mentului de Stat al SUA. Tot Depar-

tamentul de Stat a confirmat,
pentru Radio România Actuali-
tãþi, cã oficialul american va avea
o întrevedere ºi cu preºedintele
Traian Bãsescu. Vizita Victoriei
Nuland la Bucureºti se înscrie
într-un turneu european consa-
crat discuþiilor pe teme bilaterale
ºi regionale care a început marþi,
7 ianuarie, la Haga, în Olanda ºi
care a continuat pe 8 ianuarie la
Berlin, în Germania, ºi pe 9 ianua-
rie la Vilnius, în Lituania.
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Consilierul premierului Vic tor
Ponta pe probleme juridic e, de
minorităţi şi relaţii internaţionale,
Gyorgy Frunda, declara premer-
gător prezenţei– vineri şi sâmbătă
– la Bucureşti a asistentei secreta-
rului de s tat american, Victoria
Nuland, referindu-se la anunţul
făcut de Departamentul de Stat al
SUA cu privire la subiectul discu-
ţiilor referitoare la funcţionarea sta-
tului de drept, că simte o atitudine
de superioritate din partea ameri-
cană. De altfel, discuţiile de ieri,
de la Ambasada SUA la Bucureşti,
între altele chiar aşa ceva au vizat.
Dacă avem în vedere că partene-
riatul strategic reprezintă cheia de
boltă a politicii externe româneşti,
cum menţiona Titus Corlăţean,
şeful diplomaţiei de la Bucureşti,
dialogul pe o astfel de problemati-
că putea fi circumscris bunelor

MIRCEA CANŢĂR

Mai aproape de ceea ce
spunea Gyorgy Frunda

intenţii, într-un fluid context geo-
politic. Generat de ceea ce se în-
tâmplă la Ankara. Deşi formularea
motivului prezenţei la Bucureşti a
asistentei secretarului de stat John
Kerry a generat anumite animozi-
tăţi, care puteau fi evitate cu un
plus de tact şi rafinament diploma-
tic. Fireşte, România şi SUA fac
parte dintr-un sistem strategic de
apărare. Niciodată pus la îndoială.
Dar şi Turcia, membru NATO, cu
a doua armată ca mărime, este un
partener strategic al SUA şi Anka-
ra chiar are probleme serioase,
spre consternarea UE. Presa de
opoziţie de pe malurile Bosforului
vorbeşte de o „listă neagră”, cu
peste 2.500 de poliţişti turci trans-
feraţi sau disponibilizaţi în urma
izbucnirii unui mare sc andal de
corupţie. În toate provinciile, la
nivelul subdiviziunilor administra-

tive, epurarea este în plină desfă-
şurare, premierul Rec ep Tayyip
Erdogan pretinzând a fi vic tima
unei conspiraţii şi a „dictaturii ju-
diciare”. Şi chiar recent, nu s-a sfiit
să-l ameninţe pe ambasadorul ame-
rican la Istanbul cu expulzarea.
Turcia nu îngrijorează Casa Albă?
Mai ales că, după ce Barack Oba-
ma a cedat în faţa lui Vladimir Pu-
tin, în urma negocierilor Kerry-
Lavrov, încetând susţinerea rebe-
lilor anti-Assad, Turcia s-a trezit
singură. De fapt, nota bene, am
văzut că SUA se arată îngrijorată
de situaţia din Sudanul de Sud, ţară
instabilă, în care Washingtonul
pompează miliarde de dolari – 600
milioane dolari pe an, în estimarea
asistenţilor parlamentari – program
de acum suspendat. Prezenţa
doamnei Victoria Nuland, asisten-
tul secretarului american de stat,

la Buc ureşti, a fost anunţată cu
emfază. Mai de grabă inadecvat.
Sigur că la Bucureşti, într-un an
electoral, sunt tot mai pronunţate
asimetriile dintre cele două palate,
sau mai exact între preşedintele
Traian Băsescu şi premierul Vic-
tor Ponta, principalul lider al ma-
jorităţii parlamentare. Este o ree-
ditare, diferite f iind, să admitem,
doar proporţiile, a „c oabitării”
nervoase a ac tualului premier po-
lonez, Donald Tusk, cu fostul pre-
şedinte Lech Kaczynski, dec edat
în tragedia aviatică de la Smo-
lensk, sau a ceea ce a avut Cehia,
pe mandatul preşedintelui euros-
ceptic Vaclav Klaus ş i al premie-
rului Jan Fischer. Singura coabi-
tare mai calmă, dar nu întrutotul
lipsită de învolburări, la nivelul
Europei, nu rareori evocată, este
cea a lui Francois Mitterrand cu

Eduard Baladur. Şi atât. Neîndo-
ielnic, asis tentul sec retarului de
stat american,  Victoria Nuland,
ştie toate aceste lucruri şi nu vine
dintr-un paradis al armoniei poli-
tic e, inclus iv guvernul din c are
face parte resimţind obs trucţiile,
uneori greu surmontabile, îndeo-
sebi la Camera Reprezentanţilor,
din partea republicanilor.  Chestiu-
nea c u statul de drept, indusă aiu-
ristic pe agenda discuţiilor, pare
totuş i inoportună, dacă nu exage-
rată. Sugerând mai de grabă sin-
dromul drobului de sare. Altmin-
teri, cine se aştepta la acest extaz
obos it, oarecum pervers, de care
avem parte prin prezenţa la Bu-
cureş ti a Vic toriei Nuland, c hiar
dacă putem c rede că România
prezintă mai multă încredere, mo-
mentan, decât Turcia, în princi-
palele dosare regionale.

Plata cu numerarul presupune
un drum până la ghişee şi, dacă
este coadă, câteva minute bune
petrecute până să le vină rândul să-
şi plăteasc ă taxele şi impozitele
datorate la bugetul local. Condu-
cerea Direcţiei de Taxe şi Impozi-

te din cadrul Primăriei Craiova îi
anunţă pe contribuabili că, pe lân-
gă modalitatea clasică, mai există
şi alte posibilităţi pe care le au la
îndemână. Reprezentanţii direcţiei
locale îi încurajează pe plătitorii de
taxe să le folosească pe oricare din-
tre ele. „Toată lumea ştie că taxele
se plătesc la ghişeu. Dar avem şi
alte variante care nu au fost foarte
popularizate şi pe care noi vrem să

Pentru craioveni, ghişeul pentru taxe
s-a mutat şi pe internet

Craiovenii pot să îşi plătească taxele şi
impozite fără să mai meargă la ghişeele
pe care Direcţia de Taxe şi Impozite le are
deschise în cele trei zone ale municipiu-
lui. Cea mai simplă modalitate este, para-
doxal, şi cea mai puţin utilizată de contri-

buabili. Pentru că anul trecut au fost pu-
ţini craioveni care şi-au achitat taxele prin
alte metode decât plata în numerar, auto-
rităţile îşi propun să explice mai bine cum
pot craiovenii să nu mai fie datori la bu-
getul local fără a mai ajunge la ghişee.

le prezentăm cetăţenilor, încura-
jându-i să le folosească, unele din-
tre ele având avantajul că econo-
misesc timp”, a declarat Elena Bo-
nescu, directorul Direcţiei de Taxe
şi Impozite.

Prin Trezorerie
sau prin
internet
banking

Atât firmele, cât şi persoanele
fizice pot să plătească taxele cu
ordin de plată. Directorul Bones-
cu a explic at că, pentru acest
lucru, c ontribuabilul trebuie să
intre pe s ite-ul Primăriei,
w w w.primariac raiova.ro,  la
secţiunea „Informaţii utile”, de
unde pot lua codurile conturile
IBAN, corespunzătoare plăţilor
dorite. Plata efectivă se face apoi
la Trezoreria Municipiului Cra-
iova, banii fiind viraţi în contul
respectiv. O altă modalitate este
prin internet banking. Pentru
acest lucru, contribuabilii trebu-

ie să aibă un cont de internet ban-
king deschis la orice bancă, din
care să facă un virament bancar,
în lei, din contul propriu în contul
IBAN care este asociat tipului de
impozit pe care îl are achitat. O a
treia metodă este prin mandat poş-
tal, contribuabilul trebuind să se
prezinte la oficiul poştal cel mai
apropiat de unde poate achita im-
pozitul pe clădire, teren sau auto.

Parola care se te
scuteşte de
toate drumurile

Cea mai simplă modalitate este
însă plata prin internet. Direcţia
de Taxe şi Impozite a Primăriei
Craiova s -a înregistrat în Siste-
mul Naţional Electronic  de Plată
a Taxelor şi Impozitelor  utilizând
cardul bancar (SNEP), tuturor
contribuabililor, persoane fizice şi
persoane juridice autorizate, în-
registraţi în baza de date a pri-
măriei le-au fost atribuite usere
şi parole cu care se vor autenti-
fica în vederea plăţilor pe s ite-ul
ww w.ghiseul.ro. „Întâi vin la noi
ş i le eliberăm ac es te usere ş i

parole,  care sunt valabile cât timp
deţin în proprietate bunurile res-
pective. Cu acestea se autentifică
pe s ite şi pot plăti din c ard. Es te o
operaţiune foarte simplă şi nu ne-
cesită decât un singur drum,  fi-
ind asiguraţi pentru mulţi ani de
atunci înainte. Eu zic c ă se merită
şi îi încurajez pe craioveni să fo-
losească această metodă”, a mai
spus  directorul Elena Bonescu.

Nu se percepe
nici un fel de
comision

Primăria Craiova pune la dispo-
ziţia craiovenilor şi un sistem de vi-
zualizare online a taxelor şi impozi-
telor. El se găseşte pe site-ul insti-
tuþiei www.primariacraiova.ro, la
secţiunea „Taxe şi impozite/Infor-
maţii obligaţii fiscale”. Pentru a-l
putea accesa, contribuabilul trebu-
ie să meargă întâi la Direcţia de Taxe
şi Impozit, de de unde primeşte, la
fel, un user şi o parolă, cu ajutorul
cărora va putea controla în orice
clipă rolul pe care îl deţine. „Pentru
plata cu cardul pe ghiseul.ro, co-
misionul este zero, iar operaţiunea
se poate face cu orice card, de de-
bit sau credit, emis de orice bancă.
Plata se poate face total sau parţial,
la fel ca în cazul în care se plăteşte
cu numerar, şi nu se plăteşte comi-
sion suplimentar la efectuarea tranz-
acţiei”, a mai spus directorul Bo-
nescu. Pe lângă taxe şi impozite,
cetăţenii îşi pot plăti şi amenzile con-
travenţionale pe baza datelor din pro-
cesele-verbale.

LAURA MOŢÎRLICHE

Elena Bonescu
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Reamintim cã pe 16 decembrie
2013 se înregistra la Curtea de
Apel Craiova dosarul în care pro-
curorii din cadrul Direcþiei Naþio-
nale Anticorupþie – Serviciul Te-
ritorial Craiova i-au trimis în ju-
decatã pe procurorul caracalean
Iacob Niculãiþã, sub acuzaþia de
trafic de influenþã în formã conti-
nuatã ºi pe intermediarul ºpãgii,
Constantin Muºat (persoanã fãrã
calitate specialã), cel din urmã în
stare de libertate, pentru compli-
citate la trafic de influenþã. În re-
chizitoriu, procurorii au reþinut cã
„în cursul lunii noiembrie 2012,
inculpatul Niculãiþã Iacob a pre-
tins de la un denunþãtor suma de
5.000 de euro, lãsându-l sã crea-
dã cã, prin calitatea de procuror
la Parchetul de pe lângã Judecã-
toria Caracal, va influenþa un alt
procuror din cadrul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Olt care efec-
tua cercetãri faþã de denunþãtor
pentru sãvârºirea unei infracþiuni
grave, astfel încât acest din urmã
magistrat sã nu dispunã trimite-

Procurorul Iacob Niculãiþã condamnat
la 3 ani de închisoare pentru trafic de influenþã

Procurorul Iacob Niculãiþã, de
la Parchetul de pe lângã Judecã-
toria Caracal, a fost condamnat
la 3 ani de închisoare cu execu-
tare pentru trafic de influenþã în
formã continuatã. Sentinþa a fost
pronunþatã joi, 9 ianuarie a.c., de
Curtea de Apel Craiova, în ace-
eaºi zi instanþa menþinând ares-
tarea inculpatului. În acelaºi do-
sar, cel care a intermediat primi-

rea banilor a fost condamnat la
2 ani ºi 6 luni de închisoare cu
suspendare pe durata unui ter-
men de încercare de 5 ani. Ambii
inculpaþi au fost trimiºi în jude-
catã de DNA – Serviciul Teritorial
Craiova la sfârºitul anului trecut
ºi au recunoscut faptele, iar sen-
tinþa nu este definitivã, putând fi
atacatã cu recurs la Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie.

rea în judecatã a denunþãtorului.
În schimbul promisiunii interven-
þiei pe lângã procurorul de caz,
inculpatul a primit de la denunþã-
tor, în cursul lunii decembrie
2012, suma de 22.500 lei (1.500
de euro ºi 15.750 de lei), prin in-
termediul inculpatului Muºat Con-
stantin. În cursul lunii octombrie
2013, inculpatul Niculãiþã Iacob a
mai pretins de la acelaºi denunþã-
tor, prin intermediul lui Muºat
Constantin suma de 6.000 de euro,
prevalându-se de o relaþie apro-
piatã cu procurorul de ºedinþã din
cadrul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Olt, pentru ca acesta din
urmã sã accepte administrarea
unor probe în cursul cercetãrii ju-
decãtoreºti, din care sã rezulte o
altã stare de fapt decât cea pre-
zentatã prin rechizitoriu, astfel în-
cât rezultatul procesului sã fie apli-
carea unei pedepse cu suspenda-
re faþã de denunþãtor”, dupã cum
se aratã în comunicatul dat publi-
citãþii ieri de DNA. În cursul zilei
de 10 noiembrie 2013, procuro-

rul Niculãiþã Iacob a fost prins în
flagrant primind 6.000 de euro de
la denunþãtor, fiind reþinut de pro-
curorii craioveni din cadrul DNA,
o zi mai târziu Curtea de Apel Cra-
iova dispunând arestarea preven-
tivã a sa.

A recunoscut
comiterea faptelor

Procurorul Niculãiþã a recu-
noscut în faþa judecãtorilor de la
Curtea de Apel Craiova comiterea
faptelor, a cerut sã beneficieze de
reducerea cu o treime a limitelor
de pedeapsã, complicele sãu la fel,
aºa cã procesul s-a finalizat rapid.
Joi, 9 ianuarie a.c., instanþa a pro-
nunþat sentinþa în cauzã. Procu-
rorul a primit o pedeapsã de 3 ani
de închisoare cu executare ºi s-a
menþinut arestarea preventivã faþã
de el. În plus, a fost menþinut ºi
sechestrul instituit de procurorii
DNA Craiova asupra bunurilor
sale, fiind obligat la 8.600 lei chel-
tuieli judiciare.

„Condamnã pe inculpatul Ni-
culãiþã Iacob la pedeapsa de 3 ani
închisoare, pentru sãvârºirea in-
fracþiunii de trafic de influenþã,
în formã continuatã. Scade din
pedeapsa aplicatã inculpatului
Niculãiþã Iacob perioada reþinerii
ºi arestãrii preventive de la
10.11.2013 la zi. Obligã inculpa-
tul Niculãiþã Iacob sã restituie de-
nunþãtorului Constantin Mihai
Marius suma de 22.500 lei, din
care suma de 2.713 lei ºi 500 Euro
a fost ridicatã de organele judi-
ciare. Constatã cã suma de 6.000
Euro pusã la dispoziþie de organe-
le judiciare pentru organizarea fla-
grantului din data de 10.11.2013,
a fost recuperatã integral. Menþi-
ne arestarea preventivã a inculpa-
tului Niculãiþã Iacob. Menþine

mãsura sechestrului asigurator dis-
pusã prin Ordonanþa nr 242/P/
2013 a DNA - Serviciul Teritorial
Craiova asupra bunurilor inculpa-
tului Niculãiþã Iacob. În baza prev.
art. 191 C. proc. pen. obligã in-
culpatul Niculãiþã Iacob la plata
sumei de 8.600 lei cu titlu de chel-
tuieli judiciare cãtre stat”, se ara-
tã în încheierea de ºedinþã a Curþii
de Apel Craiova.

Complicele procurorului caraca-
lean, Constantin Muºat, a primit o
pedeapsã de 2 ani ºi 6 luni de închi-
soare cu suspendare pe un termen
de încercare de 5 ani. El trebuie sã
achite 2.100 lei cheltuieli judiciare.
Sentinþa nu este definitivã, putând
fi atacatã cu recurs la Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie atât de incul-
paþi, cât ºi de procurori.

Conform reprezentanþilor Inspec-
toratului de Poliþie al Judeþului Dolj,
joi dupã-amiazã, Cristian Tomescu,
de 23 de ani, din Bucureºti, fãrã a
poseda permis de conducere valabil
pentru nici o categorie de vehicule,
în timp ce conducea un autoturism
marca Fiat, pe DC 193, din direcþia
comunei Murgaºi cãtre comuna
Goieºti, din cauza neîndemânãrii în
conducere a pierdut controlul asu-
pra direcþiei de mers ºi a lovit un

La  vo lan  fãrã  permis ,La  vo lan  fãrã  permis ,La  vo lan  fãrã  permis ,La  vo lan  fãrã  permis ,La  vo lan  fãrã  permis ,
a  in t ra t  în t r -un  copaca  in t ra t  în t r -un  copaca  in t ra t  în t r -un  copaca  in t ra t  în t r -un  copaca  in t ra t  în t r -un  copac

Conform reprezentanþilor
IPJ Dolj, în cursul zilei de joi,
în urma unei acþiuni pe linia
combaterii faptelor de violen-
þã desfãºuratã în zona unitã-
þilor de învãþãmânt de poliþiº-
tii Secþiei 3 Craiova, a fost
identificat ºi condus la sediul
unitãþii pentru audieri Robert
Ilie Carlucio ªtefan, de 16 ani,
din Craiova. Din investigaþii-
le poliþiºtilor a rezultat faptul
cã acesta, pe 25 noiembrie
2013, în zona unui liceu din

Arestat dupã ce a tâlhãrit
o elevã

Un craiovean de
16 ani a fost arestat
preventiv pentru 20
de zile, în cursul
zilei de joi, dupã ce
poliþiºtii au stabilit
cã a tâlhãrit o elevã
din municipiu,
lãsând-o fãrã tele-
fonul mobil, în va-
loare de 1.500 de lei.

Craiova, a deposedat-o pe
Patricia D., de 17 ani, din lo-
calitate, de un telefon mobil
Iphone în valoare de 1.500 lei.
Prejudiciul a fost recuperat ºi
restituit pãrþii vãtãmate, iar
autorul a fost prezentat Jude-
cãtor ie i  Craiova,  care  i -a
emis mandat de arestare.

„În baza probatoriului ºi
reanalizãrii probelor adminis-
trate în cauzã, a rezultat cã
fapta întruneºte elementele
constitutive ale infracþiunii

de tâlhãrie ºi s-a dispus reþi-
nerea învinuitului pe bazã de
ordonanþã. În aceeaºi zi, Par-
chetul a pus în miºcare acþi-
unea penalã ºi a sesizat Ju-
decã to r i a  Cra iova  ca re  a
emis pe numele minorului
mandat de arestare preven-
tivã pe o perioadã de 20 de
zile pentru sãvârºirea infrac-
þiunii de tâlhãrie”, ne-a de-
clarat inspector principal Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj.

Un tânãr de 23 de ani a fost rãnit, joi, dupã ce, fãrã permis de conducere,
s-a urcat la volanul unui autoturism ºi a intrat într-un copac de pe marginea
drumului care leagã comunele Murgaºi de Goieºti. Acum e cercetat penal.

copac aflat în dreapta drumului.
„În urma accidentului a rezultat

rãnirea uºoarã a conducãtorului auto,
pe numele acestuia fiind întocmit
dosar de cercetare penalã sub aspec-
tul sãvârºirii infracþiunilor de vãtã-
mare corporalã din culpã ºi condu-
cere pe drumurile publice a unui ve-
hicul fãrã a poseda permis de con-
ducere”, a precizat inspector princi-
pal Alin Apostol, purtãtorul de cu-
vânt al IPJ Dolj.
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GEORGE POPESCU Fragilitatea şi elogiul crizei
Oricât de paradoxal ne apare astăzi, exis-

tă, pe urmele unor alte momente de indigen-
ţă ale istoriei din care încă n-am ieşit, un
elogiu al crizei pe care îl datorăm chiar unui
geniu ca Albert Einstein. În celebra sa lu-
crare testamentară, „Lumea aşa cum o văd
eu”, din 1956, marele fizician pornea, în ju-
decata sa insolită chiar şi la acea vreme în
care schimbările radicale de acum erau doar
anunţate, de la observaţia că, în confrunta-
rea cu provocările lumii nu putem pretinde
schimbarea lucrurilor acţionând în maniere
tradiţionale. „Criza – avertiza el – poate fi
chiar o mare binecuvântare pentru persoa-
ne şi pentru ţări, întrucât ea poartă cu sine
progresul”. La baza unei astfel de judecăţi el
situa mobilul creativităţii. Mintea omeneas-
că e obligată să reacţioneze – în căutarea de
soluţii şi de căi de ieşire – mai ales atunci
când este confruntată cu situaţii dramatice.
Ideea nu era, în fond, chiar cu totul origina-
lă. Cu trei veacuri mai înainte, pe la jumăta-
tea veacului al XVIII-lea, italianul Giambat-
tista Vico propunea, ca alternativă la „revo-
luţionara” gândire a francezului Decartes, un
concept subsumat expresiei „il senso della
mancanza” (sensul lipsei”). Teza autorului
„Ştiinţei noi”, cum s-a numit tratatul său de

filozofie ce-avea să anime întreaga epocă
romantică, pornea de la ipoteza, verificabilă
în viaţa cotidiană, că nimic nu se naşte în
condiţii de belşug şi de huzur. În creaţie, fie
ea ştiinţifică ori artistică, lipsa, sărăcia sunt
factori mobilizatori ai energiilor creative, fi-
indcă ar sta în condiţia umană nevoia de a
umple un gol, de a complini ceva de care
existenţa duce lipsă şi fără de care destinul
rămâne neîmplinit.

Aproape în aceeaşi manieră gândea şi Ein-
stein: „În criză – mai adăuga el – se întâm-
plă să răsară inventivitatea, descoperirile şi
marile strategii. Cine depăşeşte criza se de-
păşeşte pe el însuşi fără a se lăsa depăşit”.

Există, aşa c um se poate c onstata, din-
colo de orice motivaţie conjunc turală, un
resort de legitimitate a căutării de soluţii
pe care ambele poziţii de gândire afirmate
la distanţe atât de mari în timp în care es te
invocată c apac itatea inventivă a individu-
lui uman.

Cu toate acestea, ceea ce se observă, în
resorturile crizei din prezent, de o radicali-
tate încă şi mai mare, întrucât mai comple-
xă şi mai ingenioasă decât oricând, este toc-
mai absenţa unei abordări creative, a acelor
resorturi, individuale ori comunitar ştiinţifi-

ce, susceptibile nu doar de răspunsuri adec-
vate, ci de soluţii pragmatice producătoare
de sens.

Nu ne putem plânge de lipsa unor dia-
gnoze – mai ales din partea unor prestigioşi
economişti, dar şi gânditori, majoritatea ie-
şiţi din mantaua unor sis teme de referinţă,
ele însele însemne ale unor crize. Mă refer
la Hegel, la Marx sau Nietzsche, ca ş i la
Heidegger însuşi, ultimul atrăgând atenţia,
încă prin anii treizeci că riscul gândirii oc-
cidentale de atunc i era ac ela al transformă-
rii ei într-una eminamente… cantitative.
Hegel însuşi profetizase c ă saltul spre o
calitate nouă este posibil doar prin expan-
siunea cantităţii.

În lumea neocapitalismului post-modern,
un astfel de salt s-a dovedit incongruent.
Poate şi fiindcă s-a polarizat societatea în
asemenea măsură încât a sporit aiuritor dis-
tanţa între locul unde se adună cantitatea şi
cel, opus, unde lipsurile s-au permanenti-
zat. Este ceea ce unii comentatori consideră
a identifica un dramatic proces de fragiliza-
re a fiinţei umane, ca efect al unei supralici-
tări, de către societatea axată exclusiv pe
categoria utilului, a individualismului, a că-
rei valoare absolutistă a devenit contrapro-

ductivă. Astfel, în acest proces pe cât de
disimulat pe atât de evident minciuna, ca
supra-marcă a iluziei, s-a ivit dereglând echi-
librul dintre egoisme care a compromis ori-
ce sentiment comunitar. Criza a devenit ast-
fel un fel de oglindă, punându-ne dinainte
imaginea noastră lividă şi depresivă. Simp-
tom al neputinţei, pe de o parte, şi al unei
disperate dorinţe de a trăi până la capăt în-
treaga gamă de insatisfacţii. O soluţie, adau-
gă aceşti analişti ai stării dizgraţioase pe  care
o trăim, ar fi asumarea fragilităţii nu în nume
propriu, aruncând peste bord rac ilele indi-
vidualismului falimentar,  şi regăsirea, în
sânul comunităţii,  a energiei de a converti
negativitatea intimă într-o formă de ac ţiu-
ne prin care contes tarea c rizei – şi a tot ce
ea ne propune – să fie urmată de alternati-
ve viabile.  Aşteptarea pare să-şi fi epuizat
rezervele, iar revolta maselor, în plină ex-
pans iune, e semn al unei schimbări de ati-
tudine şi de comportament la nivel macro-
social. Riscul cel mare este, c a de atâtea
ori în istorie, ca acest orizont al contestaţi-
ilor  să fie asumat şi însuş it de forţe malefi-
ce, deja gălăgioase pe scena is toriei pre-
zente,  cu un grad de contaminare deja con-
tinentală ş i chiar mondială.

„Putem spune că în prece-
denta perioadă de alocări financia-
re «ne-am făcut încălzirea» şi mulţi
dintre dumneavoastră ştiu ce sunt
fondurile europene, aţi putut să le
accesaţi, aţi simţit că au venit niş-
te bani cu care aţi reuşit să duceţi
la bun sfârşit câteva dintre investi-
ţiile pe care v-aţi propus să le pu-
neţi în operă. În perioada 2014-
2020 va trebui să depunem toate
eforturile pentru a atrage cât mai
mulţi bani prin proiectele cu finan-
ţare nerambursabilă.

Amintind doar câteva dintre ob-
iec tivele majore, pentru a căror
realizare ne mobilizăm, trebuie să
ne referim la proiectul de peste 24
de milioane de euro, cu finanţare
europeană, prin care va fi moder-
nizată infrastruc tura de mişcare a
Aeroportului Craiova. În egală
măsură, vorbim şi despre investi-
ţia pe care o presupune crearea
unui nou parc  industr ial, în con-
diţiile în care cel existent a făcut
dovada succesului, cu zeci de so-
cietăţi care func ţionează aici, cu
aproape 1.200 de locuri de mun-
că generate, fiind ac um ocupat în
întregime”, a subliniat Ion Prio-
teasa

Principalul punct
pe ordinea de zi, aprobarea

bugetului pentru acest an
Spre finalul acestei luni, condu-

cerea executivă a CJ Dolj va orga-
niza prima şedinţă din anul acesta,
în cadrul căreia principalul punct
de dezbatere va fi aprobarea buge-
tului judeţean pentru acest an. „Eu
cred că trebuie să privim cu opti-
mism lucrurile în desfăşurarea lor,
pentru că nu suntem nici aşa de
săraci încât să spunem că nu ne

Priorităţile Consiliului Judeţean Dolj pentru 2014:
investiţiile şi locurile de muncă

Preşedintele Consiliului Judeşean Dolj, Ion Priote asa,  a convocat,  ie ri, prima întâlnire  din
anul 2014 cu conducătorii compartimentelor din cadrul CJ Dolj ş i cei ai instituţiilor subordona-
te , întrunire la care  au participat ş i cei doi vice pre şe dinţi, Cristinel Iovan ş i Laure nţiu Ivano-
vici. Cu această ocazie , şeful administraţie i dolje ne a subliniat faptul că din acest an începe un
nou se gme nt financiar al Uniunii Europene,  precizând că fondurile comunitare  vor constitui, în
continuare,  un instrument eficient pentru dezvoltarea judeţului.

permitem să punem în valoare un
proiect, oricare ar fi el, dar nici aşa
de bogaţi încât să nu ne uităm cu
toată atenţia către fondurile euro-
pene. În altă ordine de idei, ne pre-
gătim ca, spre finalul acestei luni,
să organizăm şedinţa CJ, principa-
lul punct de dezbatere fiind apro-
barea bugetului judeţean pentru
acest an. Avem 45 de zile la dispo-
ziţie pentru a adopta bugetul. Tot
în acest interval, unităţile adminis-
trativ-teritoriale trebuie să-şi apro-
be bugetele, procedură care depin-
de de şedinţa consiliului judeţean.
Deci, trebuie să adoptăm bugetul
judeţean cât mai repede, pentru a
da posibilitatea şi localităţilor să-şi
voteze propriile bugete”, a decla-
rat preşedintele Consiliului Judeţean
Dolj, Ion Prioteasa.

Spitalele au finalizat investiţii
care duc la creşterea calităţii

serviciilor medicale
Totodată, discuţiile purtate în

cadrul întrunirii desfăşurate în sala
de şedinţe a CJ Dolj au vizat prin-
cipalele proiecte pentru 2014, fi-
ind prezentate investiţiile şi iniţiati-
vele prioritare, fiind trecute în re-
vistă şi câteva dintre reuşitele anu-
lui trecut. „Este un motiv de satis-
facţie să constatăm că, pentru fie-
care dintre cele peste 25 de insti-
tuţii din subordinea CJ Dolj, anul
2013 a însemnat proiecte impor-
tante puse în practică. Spre exem-
plu, referindu-ne la domeniul să-
nătăţii, o parte dintre unităţile me-
dico-sociale au reuşit să-şi realize-
ze sistemele de epurare a apelor

uzate, în conformitate cu cerinţele
europene, iar spitalele de la Leam-
na şi Dăbuleni au finalizat investiţii
care duc la creşterea calităţii ser-
viciilor medicale oferite. Prin pro-
iecte de reabilitare, modernizare şi
dotare, condiţiile s-au îmbunătăţit
şi la centrele Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Co-
pilului, precum şi în unităţile din
sfera educaţiei, respectiv în şcoli-
le speciale, Liceul «Beethoven» şi
Centrul de Resurse ş i As istenţă
Educaţională – unul dintre cele mai
moderne din ţară”, susţine şeful
administraţiei judeţene.

Cultura şi educaţia,
domenii  prioritare

Ion Prioteasa a transmis direc-
torilor din subordine să facă o listă

cu  proiectele pentru anul acesta,
priorităţile fiind investiţiile care s-
au început, care sunt în derulare
şi de care aveţi nevoie pentru a vă
ajuta în activitatea pe care o des-
făşuraţi. Şeful administraţiei dolje-
ne a făcut şi un bilanţ  al investiţii-
lor din domeniul culturii şi educa-
ţiei. „Nu în ultimul rând, să remar-
căm că instituţiile noastre de cul-
tură au avut un an bogat în eveni-
mente cu ecou naţional şi chiar in-
ternaţional, în iniţiative şi acţiuni
reuşite, cu care şi-au câştigat o vie
apreciere, atât din partea publicu-
lui, cât şi din cea a unor foruri în-
semnate, cum a fost şi obţinerea
de către Biblioteca Judeţeană «Ale-
xandru şi Aristia Aman» a statutu-
lui de membru cu drepturi depline
al Asociaţiei Bibliotecilor America-
ne. Şi, pentru că ne aflăm în plin
sezon rece, merită amintite şi in-
vestiţiile în dotări pentru societa-
tea noastră de drumuri judeţene.
Parcul auto existent s-a îmbogăţit
de la sfârşitul anului trecut cu trei
noi sărăriţe – utilaje de care avem
nevoie în perioada de iarnă, pentru
deszăpezirea şoselelor. De aseme-
nea, au mai fost achiziţionate trei
autocamioane şi cinci autoutilitare
pentru transport. În ceea ce pri-
veşte anul 2014, aştept din partea
dumneavoastră, a conducătorilor
de instituţii, să transmiteţi către CJ
o listă cu proiectele şi obiectivele
pe care doriţi să le realizaţi în acest
an. Sigur că prioritate vor avea in-
vestiţiile care s-au început, care
sunt în derulare şi de care aveţi
nevoie pentru a vă ajuta în activi-
tatea pe care o desfăşuraţi”, a mai
afirmat preşedintele Consiliului Ju-
deţean Dolj, Ion Prioteasa.

MARGA BULUGEAN
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ANAF a publicat, luna trecu-
tã, un proiect de Ordin privind
aprobarea modelului ºi conþinu-
tului formularului (014) “Notifi-
care privind modificarea anului
fiscal” ºi care a intrat în vigoare
începând cu data de 1 ianuarie
2014. Astfel, de anul acesta, con-
tribuabilii pot opta, la plata im-
pozitului pe profit, pentru un an
fiscal diferit de anul calendaris-
tic, asigurându-se astfel corela-
rea legii fiscale cu cea contabilã.
Mai exact, legea contabilitatii per-
mite pentru urmãtoarele catego-
rii de entitãti sã opteze, în sco-
puri de raportare financiarã, pen-
tru un exerciþiu financiar diferit
de anul calendaristic: sucursalele

Un nou formular: “Notificare privindUn nou formular: “Notificare privindUn nou formular: “Notificare privindUn nou formular: “Notificare privindUn nou formular: “Notificare privind
modificarea anului fiscal”modificarea anului fiscal”modificarea anului fiscal”modificarea anului fiscal”modificarea anului fiscal”

Producþia de lapte de consum s-a cifrat
la 199.256 tone, în perioada 1 ianuarie – 30
noiembrie 2013, în creºtere cu 4,4% (8.337
tone) faþã de aceeaºi perioadã din 2012, deºi
cantitatea de lapte de vacã colectatã de uni-
tãþile procesatoare s-a diminuat cu 1,3% în
perioada menþionatã, conform datelor pu-
blicate de Institutul Naþional de Statisticã
(INS). Cantitatea de lapte de vacã colectatã
de unitãþile procesatoare a fost de 811.411
tone în primele 11 luni ale anului trecut, în
scãdere cu 10.285 tone faþã de perioada si-

Mazda a înregistrat o nouã performan-
þã, raportând o majorare semnificativã a
vânzãrilor în 2013 în România. Construc-
torul de automobile a comercializat 602
de unitãþi, cu 38% mai multe comparativ
cu 2012, aceasta fiind una dintre cele mari
creºteri pe segmentul automobilelor de
import. Cel mai bine vândut model în 2013
a fost CX-5, cu 253 de unitãþi, reprezen-
tând o creºtere de 53% comparativ cu
2012, în timp de noua Mazda3 a înregis-
trat o majorare de 33%, cu 182 de unitãþi

Cel mai bine vândut modelCel mai bine vândut modelCel mai bine vândut modelCel mai bine vândut modelCel mai bine vândut model
în 2013 a fost CX-5în 2013 a fost CX-5în 2013 a fost CX-5în 2013 a fost CX-5în 2013 a fost CX-5

comercializate. Cea mai mare creºtere în
procente a fost raportatã de noua Maz-
da6, cu o creºtere de 257% (157 unitãþi).
“Noile modele Mazda au continuat sã ra-
porteze creºteri semnificative pe tot par-
cursul anului trecut, deºi piaþa automobi-
lelor noi se confruntã în continuare cu di-
ficultãþi. Clienþii au ales Mazda pentru teh-
nologiile avansate implementate, design-
ul aparte, dar ºi performanþele de excep-
þie”, a declarat Dragoº Grapinoiu, Mar-
keting Manager Mazda România.

În perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2013,
Producþia de lapte de consum,

peste 199.200 tone
milarã din 2012.  Potrivit informaþiilor INS,
producþia de produse lactate a crescut în
cazul categoriilor analizate datoritã creºterii
cu 55,7% a cantitãþii de lapte brut importat
în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2013,
faþã de aceeaºi perioadã din 2012. În luna
noiembrie 2013, cantitatea de lapte de vacã
colectatã de la exploataþii agricole ºi centre
de colectare de cãtre unitãþile procesatoare
a scãzut faþã de luna precedentã cu 12,4%,
(9.298 tone), dar a crescut faþã de luna no-
iembrie 2012 cu 4,6%.

care aparþin unei persoane juridi-
ce cu sediul în strãinãtate, dacã
exerciþiul financiar pentru per-
soana juridicã de care aparþin di-
ferã de anul calendaristic; ºi fi-
lialele consolidate ale unei socie-
tãþi-mamã cu sediul în strãinãta-
te, dacã exerciþiul financiar al
societãþii-mamã diferã de anul
calendaristic.

Plãþi anticipate
efectuate
trimestrial

Pe de altã parte, legea fiscalã
impunea ca anul fiscal sã fie în
toate cazurile acelaºi cu anul ca-
lendaristic, ceea ce presupunea o

dublã evidenþã pentru societãþile
care puteau opta pentru un alt
exerciþiu financiar din punct de
vedere contabil. Contribuabilii
care opteazã ca anul fiscal sã co-
respundã exerciþiului financiar au
obligaþia sã depunã o declaraþie
anualã de impozit pe profit. Pri-
mul an fiscal modificat include ºi
perioada anterioarã din anul ca-
lendaristic cuprinsã între 1 ianua-
rie ºi ziua anterioarã primei zile a
anului fiscal modificat, acesta re-
prezentând un singur an fiscal.
Dacã anul fiscal modificat înce-
pe în a doua, respectiv în a treia
luna a trimestrului calendaristic,
prima lunã, respectiv primele
douã luni ale acelui trimestru ca-
lendaristic, vor constitui un tri-
mestru în urmãtoarele cazuri:
pentru care contribuabilul are
obligaþia declarãrii ºi plãþii impo-
zitului pe profit, pânã la data de
25, inclusiv, a primei luni urmã-
toare încheierii acelui trimestrul
calendaristic, în cazul contribua-
bilului care declarã ºi plãteste im-
pozitul pe profit trimestrial; pen-
tru care contribuabilul are obli-
gaþia declarãrii ºi efectuãrii plãþi-
lor anticipate, în sumã de 1/12 din
impozitul pe profit datorat pen-
tru anul precedent, pentru fieca-
re lunã a trimestrului, pânã la data
de 25, inclusiv, a primei luni ur-
mãtoare încheierii trimestrului
calendaristic respectiv; aceasta
prevedere o aplicã contribuabilii
care declarã ºi plãtesc impozitul

pe profit anual, cu plãþi anticipate
efectuate trimestrial; pentru anul fis-
cal modificat, ei continuã efectua-
rea platilor anticipate la nivelul ce-
lor stabilite inainte de modificare.

Formularul 014
se completeazã
în douã exemplare

Potrivit proiectului de Ordin
ANAF, formularul 014 se întoc-
meºte de cãtre contribuabil sau de
împuternicit sau de reprezentant
legal. De asemenea, personalul or-
ganului fiscal va trece numãrul de
înregistrare, data înregistrãrii ºi
numele persoanei care a verificat
formularul, la sfarsitul noului do-

cument propus de ANAF. Dupã
completare, formularul 014 “No-
tificare privind modificarea anu-
lui fiscal” se depune la organul
fiscal competent, cu cel puþin 30
de zile calendaristice înainte de în-
ceputul anului fiscal modificat.
Formularul 014 se completeazã în
douã exemplare, înscriindu-se cu
majuscule, citet ºi corect, toate
datele prevãzute: un exemplar,
semnat ºi ºtampilat conform le-
gii, se depune la unitatea fiscalã,
direct la registraturã sau la poºtã,
prin scrisoare recomandatã; un
exemplar se pãstreaza de cãtre
contribuabil. Astfel, originalul rã-
mâne la organul fiscal, iar copia
la contribuabil.
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Toate persoanele asigurate
cu vârsta cuprinsã între 18 ºi
39 de ani vor avea dreptul, o
datã la trei ani, la consultaþii
prin care medicul de familie sã
evalueze riscul apariþiei unor
afecþiuni. Mai exact, pacienþii
vor beneficia, în contul asigu-
rãrii la Sãnãtate, de una sau
douã consultaþii la medicul lor
de familie ºi de un set de in-

vestigaþii recomandate în func-
þie de grupa lor de vârstã.
Acest lucru se va întâmpla o
datã la trei ani pentru ca medi-
cul sã evalueze cât de expuºi
sunt aceºti pacienþi la anumite
boli. În schimb, cei care au pes-
te 40 de ani vor beneficia anual
de una pânã la trei consultaþii
de prevenþie la medicul de fa-
milie, împreunã cu investigaþii
în funcþie de vârstã ºi sex. Prin
aceste servicii medicale, medi-

Consultaþii la medic,Consultaþii la medic,Consultaþii la medic,Consultaþii la medic,Consultaþii la medic,
o datã la trei anio datã la trei anio datã la trei anio datã la trei anio datã la trei ani

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Luna februarie aduce o serie de schimbãri în siste-
mul sanitar românesc. Implementarea pachetului de
bazã în Sãnãtate va pune accent, potrivit autoritãþi-
lor sanitare, pe prevenþie, pe educaþia pentru sãnã-
tate, evitarea îmbolnãvirilor ºi depistarea precoce
a bolilor. Noul pachet a generat însã ºi destule con-
troverse, dupã ce s-a stabilit, spre exemplu, ca adul-
þii cu vârsta pânã la 40 de ani sã aibã dreptul la con-
sultaþii gratuite de rutinã doar o datã  la trei ani.

cul de familie va evalua riscul
de boalã al pacienþilor care au
peste 40 de ani.

Mai multe
consultaþii pentru
bolnavii cronic

O altã si tuaþie va f i ,  în
schimb, pentru cei care sunt
deja diagnosticaþi cu o afecþiu-

ne. Astfel, bolnavii care se aflã
în evidenþele medicului de fa-
milie cu boli cronice vor bene-
ficia de una pânã la douã con-
sultaþii de supraveghere a evo-
luþiei afecþiunii ºi de trimitere
la consult de specialitate. Pe
lângã acestea, bolnavii cronic
vor beneficia de un consult
anual de specialitate, un set de
analize o datã sau de douã ori
pe an, ºi de prescrierea medi-
camentaþiei.

Pacienþii care su-
ferã de o afecþiune
acutã au dreptul la
una sau douã con-
sultaþii pentru fieca-
re episod de boalã –
un episod de boalã
acutã dureazã între
douã luni ºi trei luni.
Aceºtia mai beneficiazã de una
pânã la patru analize paraclini-
ce, de prescrierea de medica-
mente, precum ºi de bilet de tri-
mitere la medicul specialist. În
plus, pacienþii cu risc crescut be-
neficiazã de una pânã la trei
consultaþii pentru fiecare episod
de boalã acutã, de unul-douã bi-
lete de trimitere la specialist ºi
de una-ºase analize paraclinice,
precum ºi de reþetã.

Noi atribuþii pentru
medicii de familie

Pachetul de servicii medicale
de bazã în Sãnãtate va genera o
serie de modificãri. Pentru me-
dicii de familie, spre exemplu, o
parte din atribuþii au fost recon-
firmate, altele sunt complet noi.
Aceºtia vor face consultaþii la
externarea din maternitate ºi la
vârsta de o lunã –urmând sã fie
acordate la domiciliul mamei sau
al copilului. Medicul de familie
are datoria sã mai consulte co-
pilul la douã luni, patru luni, ºase
luni, nouã luni, 12 luni, 15 luni, 18
luni, la un an ºi la 3 ani. Medicul
de familie va consulta gratuit o
datã pe an copiii cu vârste cu-
prinse între 4 ºi 18 ani. La capi-
tolul vaccinuri, pachetul de bazã
acoperã vaccinarea antidifterie,
antitetanos, antituse convulsivã,
antipoliomielitã, antihaemophilus
influenzae B, antihepatita B, an-
tipneumococica, antirujeolã, an-
tirubeolã, antioreion. Acestea vor
fi administrate gratuit în cabine-
tul medicului de familie, conform
calendarului naþional pentru vac-
cinãrile obligatorii. Medicul de
familie va acorda consultaþii pre-
ventive pentru supravegherea
stãrii de sãnãtate a copiilor ºi ado-
lescenþilor, cu vârste cuprinse
între 6 ºi 18 ani.

Asistenþã medicalã
pentru femeile
gravide

Totodatã, medicul de fami-

lie va acorda asistenþã medi-
calã femeilor gravide. În pa-
chetul de bazã sunt incluse opt
vizite prenatale pentru urmã-
rirea gravidei cu risc scãzut
care vor fi fãcute dupã un anu-
mit grafic: luarea în evidenþã în
primul trimestru de sarcinã
(prima vizitã), urmatã de vizi-
te la medic la 16 sãptãmâni de
sarcinã, la 24 de sãptãmâni de
sarcinã, la 28 de sãptãmâni de
sarcinã, la 32 de sãptãmâni de
sarcinã, la 36 de sãptãmâni de
sarcinã, la 38 de sãptãmâni de
sarcinã ºi la 40 de sãptãmâni
de sarcinã. De asemenea, în

pachetul de servicii medicale
de bazã intrã urmãrirea lehu-
zei la domiciliu: la externare
din maternitate ºi la patru sãp-
tãmâni de la naºtere. Gravide-
le vor fi testate gratuit pentru
HIV ºi consiliate.
Doar o parte din
medicii de familie
vor putea deþine
ecograf

Un capitol aparte în cadrul
pachetului de servicii medica-
le de bazã priveºte asistenþa
medicalã oferitã de medicii de
familie pacienþilor cu risc

crescut sau diagnosticaþi cu
diabet, depresie sau boalã car-
diovascularã. Medicii vor ur-
mãri pacienþii care sunt foarte
expuºi la astfel de afecþiuni,
care au fost deja diagnosticaþi
cu boalã cardiovascularã, cu
diabet zaharat tip 2, cu boalã
cronicã respiratorie obstructi-
vã, copii ºi adolescenþi cu tul-
burãri de creºtere ºi dezvolta-
re, precum ºi pacienþii care su-
ferã de depresie. Pacienþii cu
una dintre aceste afecþiuni vor
fi luaþi în evidenþa medicului,
vor primi patru consultaþii pe
an, cu programare la medicul

de familie, vor fi consiliaþi de
cãtre medic despre cum sã þinã
boala sub control, vor fi trimiºi
la analize specifice ºi la medi-
cul specialist ºi vor primi tra-
tament. Se stabileºte, de ase-
menea, ca doar medicii de fa-
milie cu competenþã atestatã
sã poatã avea ecograf sau sã
poatã face mici intervenþii chi-
rurgicale la cabinet ºi numai
pacienþilor din listã. Medicii de
familie cu competenþã atesta-
tã ºi care au dotãri corespun-
zãtoare la cabinet vor putea
efectua investigaþii precum
EKG, ecografii ºi intervenþii
de micã chirurgie.
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„Putem spune cu mândrie cã
Liga s-a impus prin rezultate in-
contestabile. Continuãm sã cre-
dem, cu tãrie, cã România de -
mâine depinde de generaþia tânã-
rã de astãzi. Ei sunt deja o forþã ºi
un mecanism pentru schimbare
pozitivã în România. Dragi prie-
teni, fiecare dintre voi – premian-

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

1.000 de invitaþi — personalitãþi
din mediile academic, cultural, pu-
blic ºi privat, studenþi ºi absolvenþi
români ºi membri LSRS din peste 50
de þãri s-au reunit miercuri, 8 ianua-

rie, la Palatul Parlamentului, pentru
a premia ºi recunoaºte excelenþa
academicã. Liga Studenþilor Români
din Strãinãtate (LSRS) a sãrbãto-
rit, totodatã, ºi 5 ani de activitate.

þii ºi finaliºtii Galei LSRS, volun-
tarii Ligii, susþinãtorii ºi partenerii
Ligii prezenþi aici în salã ºi cei
peste 8.200 de membri LSRS –
sunteþi tot atâtea motive de spe-
ranþã pentru viitorul României”, a
afirmat Dan Nechita, noul preºe-
dinte al Ligii Studenþilor Români
din Strãinãtate.

„Avem nevoie de un pact
al tinerilor, un pact

pentru acþiune”
La rândul sãu, Sebastian Bur-

duja, membru fondator ºi preºe-
dinte de onoare al Ligii Studenþi-
lor Români din Strãinãtate, a lan-
sat un apel la unitate cãtre tinerii
români de pretutindeni: „Gala
LSRS aduce acasã, în sufletele
noastre, energia a sute ºi mii de
tineri români din întreaga lume.
România are nevoie de voi – voi,
liderii autentici care vã distingeþi
nu prin funcþii, ci în primul rând
prin trei valori fundamentale: com-
petenþã, caracter ºi pasiune. Anii
care urmeazã trebuie sã fie un
semnal cã România este pregãti-
tã pentru voi, adevãraþii lideri –
liderii cu viziune, care gândesc
pozitiv ºi acþioneazã cu energie ºi
competenþã, pentru binele comun.
Astãzi, mai mult ca oricând, avem
nevoie de un pact al tinerilor, un
pact pentru acþiune. Numai astfel

România se va ridica, ºi vã invit
sã îl construim împreunã în luni-
le ºi anii care vin. Împreunã, u-
niþi, mergem înainte!”.

Premierea unor tineri
de excepþie

La Gala Studenþilor Ro-
mâni din Strãinãtate s-au
oferit 10 premii studenþilor
români cu rezultate excep-
þionale, astfel: Studentul
Anului din Europa, nivel
universitar – Diana Dan-
ciu – Craiova (Universita-
tea Cambridge, Marea Bri-
tanie); Studentul Anului
din Europa, nivel postu-
niversitar – Mircea Cim-
poi (Universitatea Ox-
ford, Marea Britanie);
Studentul Anului din Ame-
rica de Nord, nivel uni-
versitar – Luca Victor
Ilieºiu  (Universitatea
Princeton, SUA); Studen-
tul Anului din America de
Nord, nivel postuniversi-
tar – Ioana Literat (Uni-
versitatea Southern Cali-
fornia, SUA); Studentul
Anului de pe Alte Continente –
Marius Wamsiedel (Universi-
tatea Hong Kong, China); Stu-
dentul Român Erasmus al Anu-
lui – Andra-Maria Buþa (Uni-
versitatea „Babeº-Bolyai”, Cluj-
Napoca); Studentul Român
Erasmus al Anului, premiu spe-

cial oferit de ANPCDEFP – Ana
Maria Vîjdea (Universitatea
„Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca);
Studentul Anului în România –
Sorina Lupu (Universitatea Po-
litehnica din Bucureºti); Premiul

Special în Arte „Sergiu Nicola-
escu” – Sînziana Mircea (Univer-
sitatea de Muzicã ºi Dans din
Köln); Marele Premiu: Studentul
Român al Anului din Strãinãtate
– Sonia Cristina Coman (Uni-
versitatea Columbia, SUA) cu
specializare în artã francezã.

Craioveanca Diana Danciu, desemnatã Studentul Anului
din Europa, nivel universitar, urmeazã masterul la Cambrid-
ge. Tânãra ºi-a dorit mereu sã se autodepãºeascã, dobân-
dind o primã experienþã importantã în domeniul matematicii
prin participarea la olimpiadele naþionale de profil. A ales sã
urmeze studiile de licenþã în matematicã la prestigioasa
universitate britanicã pentru a-ºi clãdi o bazã solidã pe care
sã o poatã aplica ulterior în domeniul bio-ºtiinþelor. În
prezent, Diana urmeazã masterul Systems Biology tot la
Cambridge, fiind interesatã de modelarea matematicã ºi
computaþionalã a sistemelor biologice.  A lucrat în vara
anului 2013 la un proiect de cercetare finanþat de Biotec-
hnology and Biological Sciences Research Council la
Institutul de Bioinformaticã Cambridge, tânãra fãcând parte
din grupul de Genomicã Statisticã. Aceste interese de
cercetare se datoreazã atât orientãrii sale naturale cãtre
respectivele domenii de studiu, cât ºi dorinþei de a ajuta
oamenii. Diana este conºtientã de faptul cã descoperirile
fãcute în aceste direcþii vor avea un impact major în
medicinã ºi farmaceuticã.

Scopul proiectului TRY, or-
ganizat de AIESEC în partene-
riat cu ºcoala de limbi strãine
DAGMAR, este acela de dez-
voltare a competenþelor lin-
gvistice ale studenþilor prin in-
termediul educaþiei non-for-
male ºi creºterea nivelului lor
de înþelegere a unei limbi de
circulaþie internaþionalã. Ast-

Învaþã o limbã strãinã
de la un vorbitor nativ!

Cea de-a doua ediþie a proiectului
TRY (Teaching Romanian Youth) va în-
cepe pe 13 ianuarie a.c. Proiectul TRY
oferã studenþilor craioveni ºi persoa-
nelor cu vârsta de pânã la 30 ani ºansa

de a participa la cursuri de limbi strãi-
ne: englezã, germanã ºi spaniolã, susþi-
nute de stagiari internaþionali, vorbi-
tori nativi sau specializaþi în predarea
limbii strãine respective.

fel, aceºtia îºi vor putea îm-
bunãtãþi cunoºtinþele de limbi
strãine alãturi de patru inter-
naþionali din Spania, Australia,
Macedonia ºi Kazakstan. Aflat
la cea de-a doua ediþie, pro-
iectul se va desfãºura pe o
perioadã de douã luni, în in-
tervalul 13 ianuarie – 14 mar-
tie. În cadrul acestei ediþii,

studenþii vor participa la 16
cursuri de limbã strãinã pre-
date de internaþionali.

Înscrierile la proiectul TRY
se fac pânã la 12 ianuarie,
completând formularul online
ce poate fi gãsit pe site-ul pro-
iectului http://www.aiesec-
craiova.org/teaching-roma-
nian-youth.
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Personalitate marcantă a vieţii
muzicale italiene şi internaţionale,
maestrul Vincenzo Balzani dato-
rează pregătirea de specialitate Con-
servatorului „Giuseppe Verdi” din

Matineu muzical duminical,
cu trei concerte pentru pian şi orchestră

Filarmonica „Oltenia” vă invită mâine, 12 ia-
nuarie, ora 11.30, la un matineu muzical, cu con-
certe pentru pian şi orchestră de  Bee thoven,
Schumann şi Rahmaninov. Vor interpreta Orches-
tra Simfonică a instituţiei, condusă de dirijorul

În program:
 Ludw ig van Beethoven:

Concertul nr. 4 în Sol major, op. 58
 Robert Schumann: Concer-

tul în La minor, op. 54
 Serghei Rahmaninov: Con-

certul nr. 2 în Do minor, op. 18

Milano. Pe parcursul carierei artis-
tice a întreprins turnee în întreaga
lume, evoluând ca solist sau ca
membru în diferite formaţii came-
rale pe scene faimoase de concert

şi participând la festivaluri celebre
desfăşurate în Italia. Din 1973 este
profesor titular la catedra de pian
principal din cadrul amintitului Con-
servator, în prezent fiind frecvent

invitat în comisiile de jurizare a unor
renumite concursuri de profil. De
asemenea, susţine cursuri de per-
fecţionare şi de măiestrie artistică,
cursuri de master şi conferinţe atât
în Italia, cât şi în străinătate.

Chiara Orsetti este absolven-
tă a Conservatorului din La Spe-
zia, unde a studiat pianul sub în-
drumarea maestrului Ilio Barontini.
A participat la diferite cursuri de
măiestrie şi de perfecţionare artis-
tică susţinute de reputaţi pianişti,
iar în prezent frecventează cursu-
rile maestrului Vincenzo Balzani, în
cadrul Academiei „Prietenii Pianu-

lui” (Milano). S-a afirmat pe sce-
nele unor renumite concursuri na-
ţionale şi internaţionale de pian. În
anul 2011 a evoluat în România ca
solistă în compania Orchestrei Fi-
larmonicii „Mihail Jora” din Bacău.

Keiko Osawa a fost iniţiată în
studiul muzicii încă de la vârsta de
trei ani, ca beneficiară a progra-
mului educaţional intensiv al renu-
mitei şcoli japoneze de muzică „Ya-
maha”. Preocupările sale artistice
s-au extins mai târziu, tânăra vi-
zând şi realizarea unei cariere de
balerină profesionistă, alături de stu-
diul instrumentelor de suflat. Este
absolventă a Departamentului de
Pian din cadrul Colegiului de Mu-
zică din Osaka, în prezent conti-
nuând să aprofundeze studiul pia-
nului prin frecventarea diferitelor
cursuri internaţionale de perfecţi-
onare şi măiestrie artistică.

Alexandru Iosub, soliştii Vincenzo Balzani, Chia-
ra Orsetti (pian) şi Keiko Osawa (Japonia). Bile-
tele  se găse sc la Agenţia Filarmonicii (tel.
0351.414.697), la preţul de 15 lei (pentru elevi,
studenţi, pensionari – 10 lei).

Carol Popp de Szathmary s-a născut la Satu
Mare ş i a studiat la Seminarul Teologic  de la
Blaj, dar l-a întrerupt, plecând să studieze pic-
tura la Roma.  A imortalizat chipuri şi scene
din Războiul Crimeii (1853-1856), devenind
primul artist fotograf român şi primul foto-
reporter de război din lume.  În primăvara lui
1854, artistul s-a deplasat pe malul Dunării,
în preajma Olteniţei şi a Silis trei, unde se dă-
deau lupte, fotografiind bivuacurile,  fortif i-
caţiile şi combatanţii.

Staţionarea trupelor ruseşti, apoi a celor
turceş ti ş i austr iece la Buc ureş ti i-a oferit ar-
tistului fotograf o neaş teptată posibilitate de

11 ianuarie – Ziua Artei
Fotografice în România

Prin Hotărâre a de Guvern nr.  458 din 5 mai 2010, 11 ia-
nuarie a devenit în mod oficial Ziua Arte Fotografice în Ro-
mânia. Nu a fost  aleasă întâmplător, 11 ianuarie fiind ziua de
naştere  a lui Carol Popp de Szathmary (1812-1887),  recunos-
cut ca primul fotograf al Românie i.

afirmare.  Acest pionier al fotografiei a reali-
zat o bogată colecţie de chipuri militare. La
Cabinetul de s tampe al Ac ademiei Române se
păstrează mai multe c lişee pe sticlă şi foto-
grafii cu ofiţer i superiori din toate armele şi
din toate taberele. Lui îi aparţine şi portretul
generalului rus Mihail Dimitrievici Gorceakov,
public at în revista „The Illus trated London
News” din 3 oc tombrie 1855.

A fost premiat în cadrul Expoziţiei Universa-
le de la Paris din 1855, unde a prezentat albu-
mul care cuprinde imagini din Războiul Crime-
ii. Pe lângă acest album, Szathmary a oferit câte
un exemplar împăraţilor Napoleon al III-lea şi

Franz Iosif I, reginei Victoria, regelui Wurtem-
bergului şi marelui duce Carl Alexander de Saxa-
Weimar-Eisenach. Bun desenator, specialist în
tehnica acuarelei, a fost pictorul Curţii Regale
din Cotroceni. A fost pictor şi fotograf oficial
al regelui Carol I (1866-1914).

În perioada 1860-1870, Carol Popp de Szat-
hmary a publicat un volum cu 100 de fotogra-
fii. A fost printre primii zece fotografi din Eu-
ropa. A deschis expoziţii la Bucureşti (1864,
1868). La Viena (1873) a expus, cu ocazia Ex-
poziţiei Universale, costume naţionale şi peisaje
româneşti şi a obţinut Premiul al II-lea. A murit
la 14 martie 1887.

Momentele liturgice dedicate Sfintei Mu-
ceniţe vor începe astă-seară (11 ianuarie),
când sfintele sale moaşte vor fi purtate în
procesiune în jurul Catedralei mitropolitane.
Slujba Vecerniei unită cu Litia, care începe
la ora 17.00, va fi urmată de procesiunea cu
racla în care se găsesc moaştele Sfintei Ta-
tiana, ale Sfinţilor Mucenici Serghie şi Vah
şi ale Sfântului Ierarh Nifon.

După cum a informat Biroul de presă al
Mitropoliei Olteniei, mâine, 12 ianuarie, în
zi de praznic, Sfânta Liturghie va fi săvârşi-
tă de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhie-
piscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei,
împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.
Răspunsurile la Sfânta Liturghie vor fi date
de Grupul psaltic „Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie”, dirijat de prof. Victor Şapcă.

Moaştele Sfintei Tatiana au fost aduse în
ţara noastră de boierii Craioveşti de la Con-
stantinopol, după anul 1453. Ele au fost depu-
se iniţial la Mănăstirea Bistriţa, din judeţul Vâl-
cea. De aici au fost mutate de Sfântul voievod
Neagoe Basarab la Biserica Domnească din
Curtea de Argeş. După reorganizarea Mitro-
poliei Olteniei, la începutul anilor 1950, capul
Sfintei a fost adus la Catedrala mitropolitană
din Craiova, unde se găseşte şi astăzi spre cin-
stire şi închinare, alături de moaştele Sfinţilor
Mucenici Serghie şi Vah şi ale Sfântului Ierarh
Nifon, Patriarhul Constantinopolului.  

Procesiune cu moaştele Sfintei Muceniţe
Tatiana, la Catedrala mitropolitană din Craiova

În fiecare an, la 12 ianuarie, Sfânta
Muceniţă Tatiana diaconiţa este sărbă-
torită în mod deosebit la Craiova, la Ca-
te drala mitropolitană „Sfântul Mare
Mucenic Dimitrie”, care-i adăposteşte o
parte din sfintele moaşte.

Aniversările muzicale ale anului 2014,
la Clubul Melomanilor

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia
Aman” şi Clubul Melomanilor îi invită pe cra-
ioveni luni, 13 ianuarie, ora 17.00, să partici-
paţi la prima întâlnire din 2014. Aşa cum iubi-
torii de muzică s-au obişnuit deja la început
de an, prof. Maria Barbărasă va prezenta ani-
versările ori comemorările unor celebri com-
pozitori, şi nu numai, care urmează să aibă
loc. Richard Strauss (150 de ani de la naştere
şi 65 de ani de la moarte), Hans Leo Hassler
(450 de ani de la naştere), Carl Philipp Emanuel Bach (300 de ani de la naştere), Heinrich
Wilhelm Ernst (200 de ani de la naştere),  Pietro Antonio Locatelli şi Jean-Philippe Rameau
(250 de ani de la moarte), Giacomo Meyerbeer (150 de ani de la moarte) sunt numai câţiva
dintre străluciţii reprezentanţii ai muzicii ale căror nume vor fi rostite în context. Sunt invitaţi
să participe membri şi simpatizanţi ai Clubului Melomanilor, intrarea fiind liberă.

Ministerul Culturii a anunţat, recent, des-
chiderea sesiunii de depunere a cererilor de
finanţare pentru proiectele mari şi pentru
schema de granturi mici prin programul „Con-
servarea şi revitalizarea patrimoniului cultu-
ral şi natural”, sprijinul financiar nerambur-
sabil depăşind 16 milioane de euro. Proiecte-
le care au ca obiect protejarea, restaurarea,
conservarea şi facilitarea accesului publicu-
lui la patrimoniul cultural şi natural românesc
pot fi depuse până la data de 7 aprilie. Solici-

Peste 16 milioane de euro pentru proiecte
privind conservarea şi revitalizarea

patrimoniului cultural
tanţii eligibili sunt instituţiile publice, ONG-
urile din domeniul patrimoniului cultural şi al
minorităţilor etnice, cultele şi asociaţiile reli-
gioase legal recunoscute, precum şi institu-
ţiile de învăţământ superior şi de cercetare.
Activităţile ce vor fi finanţate în cadrul pro-
iectelor vizează punerea în valoare a patrimo-
niului cultural şi natural, amenajarea zonelor
de protecţie a obiectivelor de patrimoniu, cre-
area infrastructurii pentru digitalizarea resur-
selor culturale.
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În ordinul menţionat sunt pre-
văzute obligativitatea proprietari-
lor de a-şi identifica şi înregistra
câinii şi modul de funcţionare şi
de gestionare a Registrului de Evi-
denţă a Câinilor cu Stăpân. De
asemenea, sunt stabilite modalită-
ţile prin c are se realizează identi-
ficarea individuală şi înregistrarea
fiecărui câine şi a evenimentelor
din viaţa acestuia, a proprietaru-
lui animalului, înregistrarea infor-
maţiilor veterinare şi scoaterea din
evidenţă în cazul morţii, precum
şi înregistrarea utilizatorilor, iden-
tificatorilor şi operatorilor Regis-
trului de Evidenţă a Câinilor  cu
Stăpân.

Astfel, câinii cu stăpân vor pu-
tea circula pe teritoriul României
doar însoţiţi de proprietari ş i de
carnetul de sănătate,  care atestă
identificarea şi înregis trarea ani-
malului în Registrul de Evidenţă a
Câinilor cu Stăpân, precum şi ac-

ANSVSA: Toţi câinii cu stăpân trebuie identificaţi şi
înregistraţi în termen de 60 de zile de la publicarea normelor
Toţi câinii cu stăpân trebuie identificaţi şi înregistraţi în ter-

men de 60 de zile de la publicarea normelor metodologice emise
de Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Sigu-
ranţa Alimentelor (ANSVSA), acestea fiind transmise către
Monitorul Oficial al României în data de 8 ianuarie 2014, în
vederea publicării. Potrivit unui comunicat al ANSVSA, remis
Agerpres, ordinul pentru aprobarea normelor privind identifi-
carea şi înregistrarea câinilor cu stăpân va intra în vigoare în
termen de 60 de zile de la data publicării.

ţiunilor sanitare veterinare efectua-
te. Totodată, câinii se identific ă şi
se înregistrează respectând c âte-
va termene, respectiv câinii nou
născuţi cu proprietar  – în termen
de maximum 90 de zile de la făta-
re, dar în orice caz înainte de vân-
zarea, donarea cu titlu gratuit sau
scoaterea în spaţii publice a aces-
tora, iar c âinii adulţi cu proprietar
până la data de 1 ianuarie 2015 şi
în orice caz înainte de vânzarea,
donarea cu titlu gratuit sau scoa-
terea în spaţii publice a aces tora
şi c el mai târziu înaintea vacc ină-
rii c ontra rabiei. De asemenea,
câinii proveniţi din adăpos turile
publice vor fi identificaţi şi înre-
gistraţi în momentul adopţiei, îna-
inte de a părăsi adăpos tul.

Înregis trarea în Regis trul de
Evidenţă a Câinilor c u Stăpân a
câinilor identif icaţi se realizează
odată cu microciparea şi elibera-
rea carnetului de sănătate, în c a-

zul prezentării proprietarilor la se-
diul operatorilor Regis trului de
Evidenţă a Câinilor cu Stăpân (ca-
binete veterinare), respectiv în
maximum 5 zile de la implanta-
rea microcipului,  în cazul depla-
sării medicului veterinar la sediul
proprietarului sau în c azul în
care, din motive tehnice, nu a fost
posibilă înregistrarea în RECS.
Câinii identific aţi înainte de data
intrării în vigoare a ac estui act

normativ c u un microc ip c are nu
c orespunde s tandardelor  ISO
11784 sau 11785 vor fi identif i-
caţi, înregis traţi şi se vor emite
noi carnete de sănătate, c onform
prezentelor norme.

Pentru înregistrarea câinilor,
proprietarii vor prezenta medic i-
lor veterinari, operatori ai Regis-
trului de Evidenţă al Câinilor fără
Stăpân, documentele ş i informa-
ţiile de identificare necesare şi vor

solicita identificarea electronică
c u mic roc ip aprobat de AN-
SVSA. Proprietarii de câini au
obligaţia de a notif ica medicului
veterinar de liberă prac tică, ope-
rator al Registrului de Evidenţă
al Câinilor  fără Stăpân, în termen
de 7 zile de la produc erea lor,
evenimentele referitoare la ani-
mal, respectiv vânzarea, cumpă-
rarea,  pierderea,  dispariţia, fur-
tul, donaţia sau moartea.

„La nivelul forţelor aeriene se desfăşoa-
ră mai multe programe de modernizare a
dotării. Este vorba în primul rând de acel
program care îl finalizăm în acest an, de

dotare cu avioane de transport cargo şi
militar  pe distanţă medie. Este vorba de
programul Spartan. Urmează ca în viitoa-
rele două săptămâni să ni se livreze şi ulti-
mul avion, astfel că, din punctul de vedere
al misiunilor de transport trupe şi cargo,
avem asigurată capacitatea şi cele şapte
avioane, plus avioanele Hercules, pe care
le avem în dotare, fac faţă necesităţilor ac-
tuale ale Armatei române”, a afirmat Duşa.

Potrivit acestuia, Poliţia aeriană se asi-
gură cu avioane Mig Lancer 21, „care-şi
consumă resursa de zbor în anul 2017”.
„De aceea a fost imperios necesar ca anul
trecut să demarăm programul de înzestra-
te a aviaţiei de vânătoare cu avioane care
să poată să realizeze misiunile de poliţie ae-
riană şi nu numai. Primele avioane noi din
programul acesta de înzestrare cu avioane
multirol vor sosi în România în 2016. Nu

Duşa: Primele avioane F16 vor sosi în 2016
Ministrul Apărării Naţionale, Mircea Duşa, a declarat ieri, la Cluj, că primele avioane

F16 vor sosi în România în 2016, iar până atunci se va realiza pregătirea personalului.
din cauza faptului că nu se pot livra aceste
avioane. Ele se pot livra,  însă realizarea
capabilităţii de aviaţie de vânătoare este mult
mai complexă, nu înseamnă numai livrarea

avioanelor, ci şi pregătirea
personalului, a piloţilor, a
personalului tehnic . Peste
90 de oameni vor pleca, în-
cepând din această vară, la
pregătire în Portugalia, în
SUA, pentru ca atunci când
avem avioanele să avem şi
capacitatea umană de a le
opera”, a precizat ministrul
Apărării.

Mircea Duşa a adăugat
că în total este vorba de 12
avioane şi că până la sosi-
rea acestora trebuie pregă-
tite ş i aeroporturile.  „În
acelaşi timp, trebuie să ope-

raţionalizăm şi să facem compatibilă infras-
tructura aeroporturilor noastre militare cu
infrastructura necesară pentru a opera pe
avioane F16. De aceea, în colaborare cu
NATO am început anul trecut investiţia de
modernizare a aeroportului de la Feteşti,
care va fi şi el operaţional în 2015”, a men-
ţionat Duşa. Ministrul Apărării Naţionale a
participat ieri, la Cluj, la predarea-primirea
comenzii Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.

MApN informa, în 11 octombrie,  că
Guvernul României şi cel al Portugaliei au
semnat contractul de achiziţie în urma că-
ruia 12 aparate F-16 modernizate, din ex-
cedentul Forţelor Aeriene Portugheze, vor
intra în dotarea Forţelor Aeriene Române.
Ministerul preciza că aeronavele vor fi mo-
dernizate, motoarele vor fi reparate capital
şi va începe pregătirea, în Portugalia, a per-
sonalului român ce va opera pe acestea.

„Agricultura are o şansă reală de a de-
veni unul din cele mai puternice motoare
de c reştere economică. (. ..) Siguranţa ali-
mentară reprezintă un element important al
securităţii naţionale şi, de aceea, acest sub-
iect ar fi trebuit să se afle pe agenda CSAT
cu mult înainte de 1 ianuarie 2014. Deşi
târziu, aces t subiect ar trebui să fie pus pe
agenda CSAT cu cea mai mare urgenţă”,
susţine Geoană într-un comunicat de pre-
să remis, ier i, Agerpres.

Soc ial-democratul es te de părere c ă
această situaţie trebuie analizată cu atenţie,
fiindcă oric e stat are dreptul să-şi apere in-

Geoană: Situaţia terenurilor agricole
care pot fi vândute cetăţenilor străini

trebuie discutată urgent în CSAT
Senatorul PSD Mircea Geoană

consideră că situaţia terenurilor agricole
trebuie discutată urgent în Consiliul
Suprem de Apărare a Ţării (CSAT),
pentru a evita un posibil risc generat de
„vânzarea excesivă a terenului agricol
către cetăţeni străini, mai ales în
contextul unor iniţiative dubioase
precum cea a Ungariei”.

teresele, „c hiar şi cu riscul de a da naş tere
unor reacţii sau r idicări de sprâncene din
partea Bruxelles-ului”. „Zvonurile, alimen-
tate de dec laraţiile unui angajat al ambasa-
dei Ungariei la Bucureşti, conform cărora
Ungaria are un plan strategic de a cumpăra
teren agricol în Transilvania, sunt de-a drep-
tul îngrijorătoare.  (...) Nu vreau să fiu în-
ţeles greşit. Nu sus ţin o blocare a investiţii-
lor străine în agricultură. Dimpotrivă,  dar
la mijloc este sec uritatea alimentară a Ro-
mâniei, iar vânzarea exces ivă a terenului
agricol către cetăţeni străini este în viziu-
nea mea un risc pe care trebuie să îl con-
trolăm foarte bine, fiind o problemă de in-
teres naţional”, subliniază senatorul de Dă-
buleni.

Deşi admite că „ridicarea restr icţiilor la
cumpărarea de teren agricol de către per-
soanele rezidente în UE este o obligaţie asu-
mată de România prin tratatul de aderare la
Uniunea Europeană”, aces ta atrage atenţia
că „mi se pare inacceptabil ca un stat – în
cazul nostru Ungaria – să se implice des-

chis  în activitatea de
achiziţie a terenurilor
agricole din alt s tat.
Statul român, cu toa-
te instituţiile sale, tre-
buie să c ombată o
asemenea politic ă a
Ungariei. Obligaţia sta-
tului român este să se
protejeze prin toate
mijloacele legale şi in-
strumentele financiare
pentru a atenua c rea-
rea unui dezechilibru
pe piaţa funciară”.
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Israelul anunþã
construirea a peste 1.800
de noi locuinþe în colonii

Israelul a anunþat, ieri, construi-
rea a peste 1.800 de noi locuinþe în
Ierusalimul de Est ºi în Cisiordania,
în momentul în care secretarul de
stat american John Kerry încearcã
sã ajungã la un proiect de acord
între israelieni ºi palestinieni,
potrivit unei organizaþii neguverna-
mentale israeliene, relateazã AFP.
Ministerul Locuinþelor a publicat
planuri pentru construirea a 1.076
de locuinþe în Ierusalimul de Est,
anexat, ºi alte 80 în Cisiordania,
ocupatã, a declarat un purtãtor de
cuvânt al organizaþiei neguverna-
mentale „Pacea Acum”, Lio Amihai.
„Unele dintre acestea vor fi con-
struite în coloniile Efrat ºi Ariel, în
Cisiordania, ºi în cartierele Ramat
Shlomo, Ramot ºi Pisgat Zeev din
Ierusalimul de Est”, a precizat el.
John Kerry, care a pãrãsit la
începutul sãptãmânii Orientul
Mijlociu, dupã patru zile de discuþii
intense, fãrã sã reuºeascã sã
reuneascã Israelul ºi palestinieni în
cadrul unui plan de pace, a declarat
în mai multe rânduri cã SUA
considerã colonizarea ca fiind
„nelegitime”.

Preºedintele ºi premierul
din Republica
Centrafricanã au
demisionat

Preºedintele interimar Michel
Djotodia ºi premierul Nicolas
Tiangaye din Republica Centrafrica-
nã au demisionat, au anunþat ieri
participanþii la summitul extraordi-
nar din Africa Centralã, organizat în
capitala Ciadului, N’Djamena,
relateazã AFP ºi Reuters. Liderii
Comunitãþii Economice a Statelor
din Africa Centralã (CEEAC) „au
luat act de demisia” preºedintelui ºi a
premierului din Republica Centrafri-
canã, potrivit comunicatului final al
summitului, citit în sesiune plenarã.
Discuþiile pentru deciderea unei noi
conduceri vor avea loc la Bangui,
capitala Republicii Centrafricane, la
o datã ulterioarã, se menþioneazã în
comunicat. Liderii africani au fãcut
presiuni asupra lui Djotodia sã
demisioneze, dupã ce acesta nu a
reuºit sã punã capãt lunilor de
violenþe interreligioase care au forþat
peste un milion de persoane sã-ºi
pãrãseascã locuinþele.

Venezuela: Demisie
în bloc a miniºtrilor

Preºedintele Venezuelei, Nicolas
Maduro, a anunþat, joi, pe contul
sãu de Twitter cã toþi miniºtrii ºi-au
prezentat demisia, „pentru a facilita
o reînnoire a guvernului”. Potrivit
ºefului statului, remanierea Executi-
vului ar fi motivatã de „anul nou”,
nota ieri ziarul „ABC”. Adevãrul
este cã aceastã schimbare intervine
într-un moment în care întreaga þarã
este profund miºcatã de asasinarea
actriþei Monica Spear, fostã Miss
Venezuela 2004, ºi a soþului ei, o
crimã care a adus în atenþie
vertiginoasa creºtere a criminalitã-
þii, care plaseazã Venezuela pe locul
patru în clasamentul þãrilor cu cel
mai mare numãr de omucideri, dupã
Honduras, Salvador ºi Haiti. Þara se
aflã, totodatã, într-o îngrijorãtoare
crizã economicã ºi de aprovizionare,
cu o inflaþie galopantã ºi o penurie
a produselor de bazã. „Am primit
scrisori de la toþi miniºtrii, care ºi-au
pus la dispoziþie postul pentru a
facilita reînnoirea guvernului în
acest nou an care începe”, a scris
preºedintele pe contul sãu Twitter —
@NicolasMaduro.

La mai puþin de o sãptãmânã dupã atacurile
de la Volgograd, Moscova a lansat, joi, o nouã
operaþiune antiteroristã, în regiunea Stavropol,
de lângã Soci, oraºul care va gãzdui Jocurile
Olimpice de Iarnã peste mai puþin de o lunã.
Douã cartiere din aceastã regiune au fost pla-

Rusia: Noi atacuri teroriste lângã SociRusia: Noi atacuri teroriste lângã SociRusia: Noi atacuri teroriste lângã SociRusia: Noi atacuri teroriste lângã SociRusia: Noi atacuri teroriste lângã Soci
sate în stare de alertã dupã descoperirea, în
cursul zilei de miercuri, a cinci cadavre ciurui-
te de gloanþe sau dispozitive explozive. În timp
ce poliþia examina unul dintre cele patru vehi-
cule în care se afla un locuitor din regiune, o
bombã artizanalã a explodat la circa 20 de me-

tri, fãrã a face victime. O a doua bombã, des-
coperitã în apropiere, a fost distrusã de un ro-
bot al poliþiei, potrivit Serviciului Federal de Se-
curitate (FSB). O sursã din cadrul FSB a de-
clarat agenþiei Interfax cã douã dispozitive ex-
plozive au fost umplute cu bucãþi de metal pen-
tru a face cât mai multe victime, mod de ope-
rare identic cu cel folosit de rebelii islamiºti ai
Caucazului de Nord. Regiunea Stavropol se în-
vecineazã cu mai multe republici instabile ale
caucazului de Nord, printre care Daghestan, In-
guºetia ºi Cecenia. Confruntându-se cu rebe-
liunea islamistã, aceste republici sunt teatrul ex-
ploziilor ºi atentatelor aproape zilnice, care vi-
zeazã în primul rând forþele de ordine, dar ºi
responsabilii administrativi, politici ºi religioºi.
Rebelii islamiºti ai Caucazului de Nord încear-
cã sã împiedice prin toate mijloacele buna de-
rulare a competiþiei care debuteazã pe 7 februa-
rie, pentru douã sãptãmâni. Cele douã atentate
sinucigaºe, în numai douã zile, la sfârºitul lunii
decembrie, s-au soldat cu 34 de morþi la Volgo-
grad. Pentru menþinerea unui control deplin, un
ferm dispozitiv de securitate, cuprinzând 37.000
de agenþi, a intrat deja în vigoare la Soci.

China se considerã deja cea
mai mare putere comercialã din
lume, anunþând pentru anul tre-
cut un volum al schimburilor co-
merciale pentru prima datã su-
perior cifrei de 2.943 miliarde
euro, fãrã a se lua în calcul da-
tele lunii decembrie. Exporturile
chineze au crescut în 2013 cu
7,9%, adicã pânã la 1.626 mili-
arde euro, în timp ce importuri-
le au crescut cu 7,3%, adicã
pânã l1.435 miliarde euro, po-
trivit datelor publicate ieri de
Direcþia Vãmilor. Excedentul co-
mercial a fost de 12,8% în 2013,
adicã de 191 miliarde euro, o
creºtere de peste 50% faþã de
anul precedent. În total, volumul

Revista „Closer” susþine cã
preºedintele francez François
Hollande (59 de ani) ºi actriþa Ju-
lie Gayet (41 de ani) au o relaþie
amoroasã,  într-un dosar de
ºapte pagini însoþit de fotografii
publicat în ediþia de ieri. Joi, în
jurul orei 23.00 (24.00 ora Ro-
mâniei), revista a anunþat pe site-

Comerþ: China revendicã primul loc la nivel mondial
comerþului exterior a crescut cu
7,6% în 2013 (3.061 miliarde
euro), deºi obiectivul guvernu-
lui era o creºtere de 8%. Dar cu
acest nou record se confirmã
deja faptul cã China a detronat
SUA pentru prima datã, deþinând
primul loc mondial în termenii
schimburilor comerciale de mãr-
furi (excluzând serviciile), a pre-
cizat purtãtorul de cuvânt al Di-
recþiei Vãmilor, Zheng Yues-
heng. Comentatorii estimaserã în
luna februarie cã aceastã „bas-
culare” avusese loc în 2012.
Economia chinezã a înregistrat
o vigoare reînnoitã în al treilea
trimestru ºi autoritãþile au anun-
þat un ambiþios program de re-

forme pentru a reechilibra creº-
terea economicã a þãrii în detri-
mentul investiþiilor din infras-
tructurã ºi în favoarea consumu-

lui intern. Anul 2014 este pro-
gnozat ca unul de continuitate,
avându-se în vedere un mediu
internaþional „mai favorabil”.

Revista „Closer” susþine cã François Hollande
are o relaþie amoroasã cu actriþa Julie Gayet

ul sãu o ediþie specialã pentru vi-
neri, în care va dezvãlui, într-
un „dosar special de ºapte pa-
gini, fotografii despre relaþia din-
tre ºeful statului ºi actriþã”. Site-
ul prezintã o copertã neclarã în
care se ghiceºte silueta preºe-
dintelui ºi un început de titlu:
„Dragostea ...”. „În jurul Anului

Nou, ºeful statului, cu o ºapcã
pe cap, pleacã pe scuter pentru
a se întâlni cu actriþa în aparta-
mentul sãu, în care preºedintele
îºi petrece de obicei noaptea”,
scrie „Closer”. „Fotografii sur-
prinzãtoare, care ridicã întrebãri
ºi cu privire la securitatea pre-
ºedintelui. ªeful statului este în-
soþit de o singurã gardã de corp,
care pãzeºte secretul acestor în-
tâlniri cu actriþa ºi îi aduce chiar
croasante!”. Exprimându-se în
nume propriu ºi nu în calitate de
preºedinte al Republicii, François
Hollande a anunþat, ieri, cã „de-
plânge profund atingerile aduse
vieþii private, la care are dreptul
ca orice cetãþean”, adãugând cã
va „analiza rãspunsurile, inclu-
siv judiciare, dupã apariþia aces-
tui numãr” al Closer. Oficial,
ºeful statului are o partenerã, pe
jurnalista Valérie Trierweiler,
dupã ce o lungã perioadã de
timp a trãit alãturi de fosta can-
didatã la prezidenþiale Ségolène

Royal, cu care are patru copii.
Julie Gayet, în vârstã de 41 de
ani ºi care în prezent se aflã pe
afiºul filmului „Ames de papiers”
(„Suflete de hârtie”), a depus
plângere la sfârºitul lunii martie
2013 la Parchetul din Paris pen-
tru a identifica autorii zvonuri-
lor apãrute pe Internet, care îi
atribuiau o relaþie amoroasã cu
François Hollande. În 2012, ac-
triþa a participat la un clip de
campanie al lui François Hollan-
de, în care îl califica pe candi-
datul la prezidenþiale drept un
bãrbat „modest”, „formidabil” ºi
care „ºtie cu adevãrat sã ascul-
te”. Jurnalista Valérie Trierwei-
ler, partenera de viaþã a lui Fran-
cois Hollande, nu a avut nici o
reacþie publicã la dezvãluirile de-
spre relaþia amoroasã pe care
acesta ar avea-o cu Gayet, dar
nu îl va însoþi pe preºedinte în
vizita la Vatican din 24 ianuarie,
potrivit site-ului francez Fait-Re-
ligieux.com.
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Anunþul tãu!
I.I. DASCÃLU FLAVIU titular al pro-
iectului “STAÞIE PREPARARE BE-
TON” anunþã publicul interesat asu-
pra luãrii deciziei etapei de încadra-
re de cãtre APM Dolj, pentru proiec-
tul propus a fi amplasat în comuna
Fãcãi, Prelungirea Bechetului Km 7.
Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul APM Dolj, stra-
da Petru Rareº, nr. 1, în zilele de Luni-
Vineri, între orele 9-14, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet:
www.apmdj.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/obser-
vaþii la proiectul deciziei de încadra-
re pânã la data de 16.01.2014.
S.C. OMV PETROM MARKETING
SRL titular al proiectului “Amplasare
Sistem de distribuþie cu GPL la auto-
vehicule cu instalaþie MONOBLOC
Tip SKID ,,anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de înca-
drare de cãtre Agenþia pentru Protec-
þia Mediului Dolj în cadrul proceduri-
lor de evaluare a impactului asupra
mediului ºi de evaluare adecvatã pen-
tru proiectul „Amplasare sistem de
distribuþie cu GPL la autovehicule cu
instalaþie MONOBLOC tip SKID” pro-
pus a fi amplasat în Craiova, str. Cara-
cal nr. 162A, judeþul Dolj. Proiectul nu
se supune evaluãrii impactului asu-
pra mediului ºi nu se supune evaluã-
rii adecvate. Proiectul deciziei de în-
cadrare ºi motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj din
str. Petru Rareº nr. 1, judeþul Dolj în
zilele de luni-joi, între orele 9-16 ºi vi-
neri între orele 9-14 precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet http//:ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat poa-
te înainta observaþii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 5 zile de
la data publicãrii prezentului anunþ.

ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniver-
sãrii zilei de naºte-
re familia Costel
Bazãverde ureazã
bunului prieten
AUREL (RELU)
ROTARU din Cra-
iova „La Mulþi Ani”,
sãnãtate multã ºi
bucurii în viaþã.

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

PRESTÃRI SERVICII
ACORDÃM Credite
de consum cu dobân-
dã 0%, credite de ne-
voi personale salaria-
þilor, pensionarilor cu
vârste 18-75 ani. tele-
fon. 0731/035.501;
0727/321.850.
GRESIE, faianþã, ri-
gips, tencuieli, ºape. Te-
lefon: 0736/003.526.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE
Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada
Râului, nr. 162, vad co-
mercial, cadastru. Te-
lefon: 0764/735.304.
Vând casã recent re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în comu-
na Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.

Vând casã Ford, preþ
33000 Euro, 2 came-
re, 78 mp locuibili,
baie, bucãtãrie, teren
200 mp, puþ forat, cen-
tralã pe lemne. Tele-
fon: 0767/392.167.
Vând casã Craiova. Te-
lefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã Câmpia Is-
laz cu teren 320 m. Te-
lefon: 0351/178.898.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la 600
mp de Lacul Tanchiº-
tilor (între vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând teren 5500 Euro
lotul de casã în spa-
tele spitalului Balº-
Olt. Telefon: 0763/
690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã, apã, posibilita-
te energie + alte avan-
taje. Telefon: 0785/
336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p. Te-
lefon: 0770/222.518.

Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsonierã
Calafat, cu garsonierã
Craiova. Telefon:
0251/231.143.
Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu apar-
tament 2 camere + di-
ferenþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

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

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

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit etajat
patru feluri, fãrã ulei, cu
doar cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã deo-
sebit! Telefon. 0251/
415.863; 0765/027.337.
Vând goblenuri. Tele-
fon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit
cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând cãmãºi naþiona-
le, ceasuri de masã ºi
o pendulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând un injector pen-
tru un aparat de încãl-
zit 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,
dulap haine, aragaz
voiaj ºi butelie, apa-
rat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pãtu-
rã antistres. Telefon:
0351/461.140; 0785/
634.748.



cuvântul libertãþii / 13sâmbãtã, 11 ianuarie 2014 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 11 ianuarie 2014

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din
piele, maºinã de cu-
sut, galerii sculptate, 9
ha pãdure - Gorj. Te-
lefon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi ta-
ble bine întreþinute 25
lei, garniþã de unturã
cu capac smãlþuitã 20
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtor gaze
sobã Ø 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã po-
lizor 250/20/25 mm,
cauciucuri 155/13 cu
jantã noi, ansamblu ax
volan ºi contact cu
cheie Dacia 1310. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca, lângã
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 com-
plet. Telefon: 0251/
598.518.
Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig
micã defecþiune 50 lei,
cuptor cu microunde
geam spart 40 lei. Te-
lefon: 0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã  tip Coralex,
stare foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/
010.296.
Vând mozaic de mar-
murã, bitum, abric,
þeavã neagrã, schelã
metalicã. Telefon:
0731/989.215.

Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/ 291.628.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciuper-
cã), butoi pentru varzã.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, mar-
cã ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând nicovalã fierãrie
maºini de cusut nemþeºti,
româneºti, cãruþã. Tele-
fon: 0761/155.549.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezer-
vã, furnituri ptr. opticã.
Telefon: 0730/542.885.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei/buc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ
negociabil. 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. Te-
lefon: 0723/653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
SCHIMBURI

Schimb 1 ha pãdure si-
tuatã în Ocnele Mari
pe garsonierã în Cra-
iova, Vâlcea. Telefon:
0741/078.812.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz de
Satu Mare, vechi dar
funcþional. Telefon:
0251/457.204.
Cumpãr butelie aragaz
ofer 90 lei. Telefon:
0765/291.623.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartamnet 2
camere ultracentral, ul-
tralux, toate dotãrile,
internet, AC. Telefon.
0762/109.595.
Particular, închiriez
apartament 2 camere
zona Corniþoiu, 150
euro negociabil. Tele-
fon: 0770/935.848.

Garsonierã mobilatã et.
1/5, Bucureºti –Vitan.
Exclus agenþie, 230
Euro / lunã seriozitate.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Ofer gratuit camerã la bloc
unei studente (eleve). Te-
lefon: 0351/410.939.
APARTAMENT ul-
tracentral lux. Telefon:
0761/433.444.
Închiriez teren pentru Sta-
þie GPL, Centru vânzare
maºini sau parcare. Te-
lefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
MATRIMONIALE
Tânãr rezident Italia do-
resc cunoºtinþã tânãrã
în vederea prieteniei
eventual a cãsãtoriei.
Exclus aventurierele.
Telefon: 0760/556.804.

CITAÞII
Vlãdoianu Antoneta,
reclamantã în dosarul
Nr. 6438/215/2013 al
Judecãtoriei Craiova
cheamã în judecatã pe
pârâtul PÃPÃROIU
CASANDU, cu ter-
men la 23.01.2014,
complet CF 10.

CONDOLEANÞE
Compasiune, pios
ºi dureros omagiu,
neºtearsã amintire
la decesul iubitului
nostru naº, TEO-
DOROVICI CON-
STANTIN. Familia
Ilie Tuþã.
COMEMORÃRI

Cu adâncã tristeþe
în suflete ºi nemãr-
ginitã durere fami-
lia soþul Gheorghe
Miertescu, nora
Monica, nepoata
Ana Maria Irina,
cuscra Flori, rude-
le,  prietenii ºi veci-
nii, anunþã împlini-
rea a 6 sãptãmâni
astãzi, 11.01.2014,
de la decesul ful-
gerãtor  al celei ce
a fost soþie, buni-
cã, vecinã ºi priete-
nã ALEXANDRINA
MIERTESCU în
vârstã de 81 ani.
Dumnezeu sã o
odihneascã în li-
niºte ºi pace. Ii
vom pãstra o vie ºi
neºtearsã amintire.

La un an de când
SORESCU RODICA
MARIANA, magis-
trat la Curtea de
Apel Craiova, a tre-
cut în eternitate
Cornel- soþ, Mihae-
la Ovidia - fiicã, Li-
dia - sorã ºi tot nea-
mul împreunã cu
toþi cei care au cu-

noscut-o, ne în-
dreptãm întreaga
simþire spre devota-
ta soþie, mamã,
sorã, bunã colegã
ºi prietenã, cu dã-
ruire creºtinã. Amin-
tirea dragei noastre,
este vie aºa cum ne-
a ocrotit ºi ajutat cu
bunãtatea ei. Dum-
nezeu sã-i odih-
neascã sufletul ei
nobil ºi s-o ocro-
teascã!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
PRIMERA DIVISION –

ETAPA A 19-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Granada

– Valladolid;
Sâmbãtã: Bilbao – Almeria (17:00), Celta

– Valencia (19:00), Atletico – Barcelona
(21:00), Elche – Sevilla (23:00);

Duminicã: Getafe – Rayo (13:00), Betis –
Osasuna (18:00), Espanyol – Real Madrid
(20:00), Levante – Malaga (22:00):

Luni: Villarreal – Sociedad (23.00).
1. Barcelona 49 11. Malaga 20
2. Atletico 49 12. Levante 20
3. Real 44 13. Granada 20
4. Bilbao 33 14. Almeria 19
5. Sociedad 32 15. Osasuna 18
6. Villarreal 31 16. Elche 17
7. Sevilla 29 17. Valladolid 16
8. Valencia 23 18. Celta 16
9. Getafe 23 19. Rayo 13
10. Espanyol 22 20. Betis 11

LIGUE 1 –
ETAPA A 20-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei: Montpel-
lier – Monaco;

Sâmbãtã: Ajaccio – Paris SG (18:00), Bor-
deaux – Toulouse, Guingamp – St. Etienne,
Lyon – Sochaux, Rennes – Nice, Valencien-
nes – Bastia (toate ora 21:00);

Duminicã: Nantes – Lorient (15:00), Evian
TG – Marseille (18:00), Lille – Reims
(22:00).

1. Paris SG 44 11. Toulouse 25
2. Monaco 41 12. Guingamp 24
3. Lille 40 13. Bastia 24
4. St. Etienne 33 14. Nice 23
5. Bordeaux 31 15. Rennes 21
6. Marseille 29 16. Evian TG 20
7. Nantes 29 17. Montpellier 17
8. Reims 29 18. Valencien. 14
9. Lorient 27 19. Sochaux 11
10. Lyon 25 20. Ajaccio 9

PREMIER LEAGUE –
ETAPA A 21-A

Sâmbãtã: Hull – Chelsea (14:45), Cardiff –
West Ham, Everton – Norwich, Fulham – Sun-
derland, Southampton – West Brom, Totten-
ham – Crystal P. (toate 17:00), Man. United –
Swansea (19:30);

Duminicã: Newcastle – Man. City (16:05),
Stoke – Liverpool (18:10);

Luni: Aston V. – Arsenal (22:00).
1. Arsenal 45 11. Aston V. 23
2. Man. City 44 12. Stoke 22
3. Chelsea 43 13. Swansea 21
4. Liverpool 39 14. West Brom 21
5. Everton 38 15. Norwich 20
6. Tottenham 37 16. Fulham 19
7. Man. United 34 17. Cardiff 18
8. Newcastle 33 18. Crytal P. 17
9. Southampton 27 19. West Ham 15
10. Hull 23 20. Sunderland 14

SERIE A –
ETAPA A 19-A

Sâmbãtã: Livorno – Parma (19:00), Bo-
logna – Lazio (21:45);

Duminicã: Torino – Fiorentina (13:30),
Atalanta – Catania, Cagliari – Juventus, Ve-
rona – Napoli, Roma – Genoa (toate 16:00),
Sassuolo – Milan (21:45);

Luni: Sampdoria – Udinese (20:00), Inter
– Chievo (22:00).

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

CUPA REGELUI SPANIEI – OPTIMI DE FINALÃ –
PRIMA MANªÃ

Marþi: Valencia (I) – Atletico (I) 1-1 (Helder Postiga 90+3 /
Raul Garcia 72);

Miercuri: Alcorcon (II) – Espanyol (I) 1-0 (Dani Pacheco 72),
Betis (I) – Bilbao (I) 1-0 (Ruben Castro 42), Santander (III) – Al-
meria (I) 1-1 (Concha 64 / Corona 26), Barcelona (I) – Getafe (I)
4-0 (Fabregas 9, 63 pen., Messi 90, 90+2);

Joi: Sociedad (I) – Villarreal (I) 0-0, Rayo (I) – Levante (I) 0-0,
Real Madrid (I) – Osasuna (I) 2-0 (Benzema 19, Jese Rodriguez
60).

Manºa secundã se va disputa sãptãmâna viitoare, între 14 ºi 16
ianuarie.

CUPA ITALIEI – OPTIMI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ

Miercuri: Fiorentina (I) – Chievo (I) 2-0 (Joaquin 29, Rebici
45+2);

Joi: Roma (I) – Sampdoria (I) 1-0 (Torosidis 6; Bogdan Lo-
bonþ a fost rezervã la capitolini), Udinese (I) – Inter (I) 1-0
(Maicosuel 32);

14 ianuarie: Lazio (I) – Parma (I) – ora 22:00.
15 ianuarie: Catania (I) – Siena (II) – ora 17:00, Milan (I) –

Spezia (II) – ora 19:00, Napoli (I) – Atalanta (I) – ora 22:00.
Partida Juventus (I) – Avellino (II) s-a disputat în 18 decembrie

ºi s-a încheiat cu scorul de 3-0 (Giovinco 7, Caceres 17, Quaglia-
rella 35).

Doi jurnaliºti, ce se aflau în nordul Argentinei
pentru a scrie despre Raliul Dakar 2014, au murit,
joi, dupã ce maºina în care se aflau a cãzut într-o
râpã.

Persoanele decedate sunt Martin Delgado, un
student la jurnalism în vârstã de 20 de ani, ºi
Daniel Ambrosio, 51 de ani, amator de curse de
maºini.

Cei doi jurna-
liºti argentinieni
nu erau acreditaþi
de cãtre organi-
zatori pentru
Raliul Dakar.

În maºina care
a cãzut în râpã se
aflau ºi doi foto-
grafi de la Super
Rally, care au fost
rãniþi. Ei au fost
internaþi ulterior
într-un spital din
Tucuman.

Doi jurnaliºti ºi-au pierdut
viaþa la Raliul Dakar

Jupp Heynckes, care a
pregãtit-o pânã în iunie 2013
pe Bayern Munchen, pentru
ca apoi sã se retragã, a fost
ales cel mai bun antrenor de
echipã de club al anului tre-
cut, de cãtre un juriu de jur-
naliºti ºi experþi din 70 de
þãri, conform Federaþiei In-
ternaþionale de Istorie ºi
Sta t is t icã  a  Fotbalului
(IFFHS).

Heynckes, care în 2013 a
câºtigat Liga Campionilor,
campionatul Germaniei ºi
Cupa Germaniei, a obþinut
216 puncte.

El a fost urmat pe podium

Jose Mourinho riscã sã-ºi piardã cel mai bun ju-
cãtor din acest sezon. Belgianul Eden Hazard, mar-
cator a opt goluri în aceastã ediþie de campionat, ºi
cu cel mai mare indice realizat conform reuºitelor
din teren, potrivit statisticienilor de la Opta, va ple-
ca vara viitoare la Paris Saint-Germain, a notat Le
Parisien.

Publicaþia citatã a scris cã mijlocaºul belgian i-ar
fi mãrturisit unui coleg de echipã dorinþa sa de a
ajunge în capitala Franþei. „Vara viitoare plec cu si-
guranþã la PSG”, ar fi zis belgianul.

Aceeaºi sursã vorbit despre o sumã de transfer
de 60 de milioane de euro pentru mijlocaºul echipei
londoneze.

Fotbalistul de 23 de ani a sosit la Chelsea în vara
lui 2012, fiind achiziþionat cu 40 de milioane de euro
de la Lille.

de Jurgen Klopp (Borussia
Dortmund), cu 101 puncte, ºi
de Diego Simeone (Atletico
Madrid) – 61 de puncte.

Au venit la rând urmãto-
rii tehnicieni: 4. Alex Fergu-
son (Manchester United/re-
tras din activitate în luna
mai) – 33 de puncte, 5. Jo-
sep Guardiola (Bayern Mun-
chen) – 30 de puncte, 6.
Arsene Wenger (Arsenal) –
29 de puncte, 7. Jose Mou-
rinho (Real Madrid/Chelsea)
- 10 puncte, 8-9. Antonio
Conte (Juventus Torino)
(Benfica Lisabona) – ambii
cu câte 3 puncte.

Mourinho, în pericol de a rãmâne fãrã “perla coroanei”!

Hazard: “La varã plec sigur la PSG”
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Danemarca, þara campioa-
nã en-titre, va gãzdui înce-
pând de mâine, 12 ianuarie,
pânã în 26 ianuarie, a 11-a

Debuteazã ediþia cu numãrul 1Debuteazã ediþia cu numãrul 1Debuteazã ediþia cu numãrul 1Debuteazã ediþia cu numãrul 1Debuteazã ediþia cu numãrul 111111
a CE de handbal masculina CE de handbal masculina CE de handbal masculina CE de handbal masculina CE de handbal masculin

Grupa A Grupa B
Danemarca Spania
Cehia Islanda
Macedonia Ungaria
Austria Norvegia

Grupa C Grupa D
Serbia Croaþia
Franþa Suedia
Polonia Belarus
Rusia Muntenegru

În faza urmãtoare, cea a grupelor
principale, acced primele trei clasa-
te din fiecare grupã, urmând a se al-
cãtui douã grupe de câte 6, prin în-
cruciºarea grupelor A cu B ºi C cu D.
În grupele principale (I ºi II) se pãs-
treazã rezultatele directe, spre exem-
plu, o echipã din grupa A urmând sã
joace doar cu echipele din grupa B.

Merg mai departe primele douã
locuri, în semifinale jucându-se în-
cruciºat, I1 – II2 ºi II1 – I2.

ediþie a Campionatului Euro-
pean de handbal masculin,
competiþie la care, fapt deja
obiºnuit de mai mult timp în-
coace, selecþionata noastrã
nu a obþinut calificarea.

Douã reprezentante ale
ºcolii nordice vor dechide „ba-
lul”, Islanda ºi Norvegia ur-
mând sã se dueleze la Aal-

borg, în direct la TVR 2 (ora
17:00), într-un meci din cadrul
grupei B. Postul naþional va
transmite ºi cealaltã partidã a

acestei grupe, cea dintre semi-
finalista ediþiei precedente, Spa-
nia, ºi vecina Ungaria, meci pro-
gramat de la ora 19:15.

Tot duminicã va debuta ºi
grupa A (la Herning), Cehia
având de înfruntat Austria
(19:00), iar gazda Danemar-
ca, pe Macedonia (21:30).

Grupele C (Aarhus) ºi D
(Copenhaga) intrã în scenã luni,
programul fiind urmãtorul: Ser-
bia – Polonia (19:00) ºi Franþa
– Rusia (21:15), respectiv

Croaþia – Belarus (19:00) ºi
Suedia – Muntenegru (21:15).

Cea mai titratã echipã
din istoria de douã decenii
a competiþiei este Suedia, cu
4 titluri continentale (1994,
1998, 2000, 2002). Este se-
condatã de Franþa ºi Dane-
marca – ambele cu câte
douã trofee (2006, 2010 /
2008, 2012), respectiv Ru-
sia ºi Germania (care lip-
seºte acum) – cu câte un
trimf (1996 / 2004).

� Simona Halep (11 WTA) – (Jucãtoare
venitã din calificãri; n.r. meciuri s-au disputat
azi-noapte). În turul doi, Simona ar putea da
peste Lesia Tsurenko (Ucrai-
na, nr. 96) sau Varvara
Lepchenko (SUA, nr. 52).
� Sorana Cîrstea (22

WTA) – Marina Erakovic (50
WTA). În runda urmãtoare,
Sorana ar putea juca cu
Bojana Jovanovski (Serbia,
nr. 34) sau cu o jucãtoare
venitã din calificãri.
� Alexandra Cadanþu

(59 WTA) – Flavia Pennetta
(29 WTA). În turul urmãtor,
Cadanþu i-ar putea da piept
Monicãi Puig (Puerto Rico,
nr. 57) sau unei jucãtoare
venitã din calificãri.
� Monica Niculescu (60

A fost cu noroc

Români la Australian Open (13-26 ianuarie) –
rezultatele tragerii la sorþi de ieri

WTA) – Shahar Peer (77 WTA). Monica ar
putea sã o înfrunte în manºa secundã pe
Sabine Lisicki (Germania, nr. 15) ori pe

Mirjana Lucic (Croaþia, nr.
110).
� Victor Hãnescu (76

ATP) va întâlni un jucãtor
venit din calificãri, iar în turul
doi ar putea juca cu Milos
Raonic (Canada, nr. 11) sau
Daniel Gimeno-Traver (Spa-
nia, nr.80).

Pe tablolul principal,
posibil sã fi ajuns ºi Irina-
Camelia Begu, care a întâlnit-
o azi noapte, pe americanca
Madison Brengle.

Ceilalþi jucãtori din probele
de dublu, Horia Tecãu, Florin
Mergea ºi Raluca Olaru, îºi
vor afla adversarii luni.

Uriaºã surprizã!

Din afara primei sute mondiale,
Pironkova a câºtigat turneul de la Sydney

Venitã din calificãri, bulgãroai-
ca Þvetana Pironkova, numãrul
107 WTA, a dat toate calculele
hârtiei peste cap, impunându-se,
ieri, în finala turneului de la Syd-
ney, turneu ce precede Australian
Open, în dauna nemþoaicei Angeli-
que Kerber (a 5-a favoritã ºi nr. 9
mondial), scor 6-4, 6-4.

Mai mult, sportiva originarã din
Plovdiv n-a pierdut decât un set,
contra israeliencei Shahar Peer (nr.
77 WTA), în al treilea tur al califi-
cãrilor. În rest, Pironkova le-a de-
pãºit rând pe rând, pânã la duelul
cu Kerber, pe Ayumi Morita (Ja-
ponia, nr. 56), Maryna Zanevska
(Ucraina, nr. 119), Sorana Cîrstea
(nr. 22), Varvara Lepchenko (SUA,
nr. 52), Sara Errani (Italia, nr. 7)
ºi Petra Kvitova (Cehia, nr. 6).

Sâmbãtã

Digi Sport 1
18:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Ajac-

cio – Paris SG / 21:00 – FOTBAL – Camp.
Spaniei: Atletico Madrid – Barcelona.

Digi Sport 2
16:45 – POLO – Liga Campionilor: VK

Radnicki – CSM Digi Oradea / 19:00 –
FOTBAL – Camp. Spaniei: Celta – Valen-
cia / 21:00 – BASCHET (F) – Cupa Ro-
mâniei: ICIM Arad – CSU Alba Iulia / 23:00
– FOTBAL – Camp. Spaniei: Elche
– Sevilla.

Digi Sport 3
17:15 – BASCHET (M) – Liga

Naþionalã: Gaz Metan Mediaº – SCM
„U” Craiova / 19:00, 21:45 – FOT-
BAL – Camp. Italiei: Livorno – Par-
ma, Bologna – Lazio.

Dolce Sport 1
18:00 – FOTBAL – Camp. Fran-

þei: Ajaccio – Paris SG / 21:45 – FOT-
BAL – Camp. Italiei: Bologna – Lazio.

Dolce Sport 2
19:00 – FOTBAL – Camp. Italiei:

Livorno – Parma.
Eurosport

10:30 – SANIE – Cupa Mondialã

de la Oberhof / 11:15 – SCHI ALPIN – CM,
la Adelboden / 12:30 – SCHI ALPIN – CM,
la Altenmarkt-Zauchensee.

Eurosport 2
11:45 – SANIE – Cupa Mondialã de la

Oberhof / 13:00 – COMBINATA NOR-
DICÃ – CM, la Chaux-Neuve / 14:30 –
SCHI ALPIN – CM, la Adelboden / 15:15
– SANIE – CM, la Oberhof / 15:45 –
COMBINATA NORDICÃ – CM, la Chaux-
Neuve / 16:45 – DARTS – CM, la Frim-
ley Green.

Duminicã

Digi Sport 1
13:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Geta-

fe – Rayo / 16:00 – FOTBAL – Camp. Ita-
liei: Cagliari – Juventus / 20:00, 22:00 –
FOTBAL – Camp. Spaniei: Espanyol – Real
Madrid, Levante – Malaga.

Digi Sport 2
12:00 – HANDBAL (M) – Under 18, Pre-

liminarii CE 2014: România – Turcia / 13:30,
16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Torino –

Fiorentina, Roma – Genoa / 18:00,
19:45 – BASCHET (M) – Cupa
României: BC Timiºoara – CSM
Oradea, „U” Mobitelco Cluj –
BCM „U” Piteºti / 21:45 – FOT-
BAL – Camp. Italiei: Sassuolo –
Milan.

Digi Sport 3
16:00 – FOTBAL – Camp. Ita-

liei: Verona – Napoli / 18:00, 22:00
– FOTBAL – Camp. Franþei: Evian
TG – Marseille, Lille – Reims.

Dolce Sport 1
13:30, 16:00, 21:45 – FOT-

BAL – Camp. Italiei: Torino – Fio-
rentina, Cagliari – Juventus, Sas-
suolo – Milan / 2:00 – BASCHET

NBA: San Antonio – Minnesota.
Dolce Sport 2

16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Roma
– Genoa / 19:30 – FOTBAL – Camp. Gre-
ciei: Atromitos – Olympiakos.

TVR 2
17:00, 19:15 – HANDBAL (M) – Camp.

European: Islanda – Norvegia, Spania – Un-
garia.

Eurosport
10:30 – SCHI ALPIN – Cupa Mondialã

de la Altenmarkt-Zauchensee / 11:30 – SCHI
ALPIN – CM, la Adelboden / 12:15 – BIA-
TLON – CM, la Ruhpolding / 13:00 – SA-
NIE – CM, la Oberhof / 14:15 – BIATLON
– CM, la Ruhpolding / 20:15 – DARTS –
CM, la Frimley Green / 21:00 – SNOOKER
– Mastersul de la Londra / 2:00 – TENIS –
Australian Open: prima zi.

Eurosport 2
11:30 – SANIE – Cupa Mondialã de la

Oberhof / 12:30 – SCHI FOND – CM, la
Nove Mesto / 13:45 – SCHI ALPIN – CM,
la Altenmarkt-Zauchensee / 14:30 – SCHI
ALPIN – CM, la Adelboden / 16:00 – COM-
BINATA NORDICÃ – CM, la Chaux-Neuve
/ 21:00 – SCHI ACROBATIC – CM, la Bre-
ckenridge / 2:00 – TENIS – Australian Open:
prima zi.
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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)

Perioada aglomerată din acest
început de an s-a declanşat deja
pentru baschetbaliştii de la SCM
U Craiova. După eşecul din Liga
Balcanică în faţa israelienilor de la
Galil Gilboa,  ec hipa lui Marius
Toma s-a deplasat la Mediaş, pen-
tru restanţa cu Gaz Metan, con-
tând pentru etapa a zecea. Partida
este programată în Sala Sporturi-
lor, de la ora 17.15 şi va transmis
în direct de Digisport 3. Sibienii
au eliminat în sezonul trecut Cra-
iova din primul tur al play-off-ului,
câştigând primele trei meciuri ale
seriei, însă echipa selecţionerului
Marcel Ţenter nu mai are anver-
gura de atunci, în timp ce lotul
Ştiinţei s-a upgradat. În plus, clu-
bul condus de Ioan Horoba este

Familia lui Silviu Lung şi-a luat angajamentul de a
suporta toate cheltuielile de înmormântare ale victi-
mei accidentului de miercuri, Constantin Niţu, care
va avea loc astăzi la Moţăţei. De asemenea, familia
decedatului va beneficia de sprijin financiar din partea
familiei Lung pentru restul vieţii. În acest timp, fiica
lui Constantin Niţu este vizitată zilnic la spital de soţia
şi fiul cel mare al lui Silviu Lung, Tiberiu, iar medicii
spun că starea ei s-a ameliorat vizibil şi va fi recupera-
tă rapid. Tânărul aflat în maşina avariată a fost deja
externat. Silviu Lung a părăsit joi Spitalul Judeţean de
Urgenţă din Craiova, dar se declară în continuare ex-

Familia Lung se ocupă de
funeraliile victimei accidentului

FRF a anunţat, ieri, că a
primit din partea federaţii-
lor din Uruguay şi Chile
scrisori oficiale privind dis-
putarea a două jocuri ami-
cale cu naţionala României,

un răspuns la aceste invitaţii
urmând a fi dat după o discuţie

cu selecţionerul Vic tor Piţurcă şi directorul tehnic
Anghel Iordănescu. „Partidele propuse sunt Uruguay
- România (29 sau 30 mai, la Montevideo) şi Chile -
România (4 iunie, la Santiago de Chile). În răspunsu-
rile trimise forurilor fotbalistice ale celor două ţări,
Federaţia Română de Fotbal şi-a exprimat interesul de
a disputa cele două partide, un răspuns definitiv ur-
mând să fie dat, în cel mai scurt timp, după consulta-
rea selecţionerului echipei noastre naţionale şi a direc-
torului tehnic al FRF, aceştia urmând să aibă o discu-
ţie în acest sens cu preşedintele Federaţiei Române de
Fotbal şi, apoi, în cadrul Comitetului Executiv al FRF” ,
se arată pe site-ul forului de la Casa Fotbalului.

Piţurcă îl ignoră pe Iordănescu
Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Mircea

Soţia şi copiii lui Constantin Niţu vor beneficia
de sprijin material pentru tot restul vieţii

trem de afectat de tragedia în care a fost implicat.
„Durerea cea mai mare este că a murit un om, iar
lucrul acesta mă afectează foarte mult. Mă bucur că
fetiţa este mai bine, o să mă duc când o să pot să o
vizitez. Îmi pare nespus de rău pentru că în viaţă am
încercat să fac numai bine şi a fost acum accidentul
acesta şi îmi pare foarte rău” spune Silviu Lung, care
îşi doreşte să se prezinte la antrenamentele echipei CS
Universitatea, care vor fi reluate luni, pentru a încerca
să se detaşeze cât de cât de starea în care se află, asta
după ce în urmă cu o lună şi jumătate antrenorul cu
portarii al CSU Craiova şi-a pierdut mama.

România, invitată să joace amicale
cu Uruguay şi Chile

Sandu, a declarat că directorul tehnic al forului, An-
ghel Iordănescu, a încercat să îl contacteze pe Victor
Piţurcă pentru a discuta cu el o ofertă de meciuri
amicale, însă selecţionerul nu i-a răspuns la telefon.
„Acum zece zile, Gică Popescu m-a sunat şi-a zis că
un agent ne propune pentru luna mai două jocuri în
America de Sud. L-am informat pe Puiu Iordănescu
şi l-am rugat să-l anunţe şi pe Victor Piţurcă. Din pă-
cate, acesta nu i-a răspuns lui Iordănescu. Deocam-
dată nu s-a semnat nimic, nu s-a perfectat nimic. Este
genul de acţiune la care trebuie verificate multe legate
de calendarul competiţional, plus că trebuie vorbit cu
jucătorii, deoarece este timpul lor de vacanţă. Sper să
nu se repete situaţia paradoxală din 2011, când la
meciurile cu Paraguay şi Brazilia am avut fotbalişti
care n-au vrut să meargă. Consider că fotbaliştii care
refuză să ia parte la asemenea acţiuni nu mai au ce să
caute vreodată la prima reprezentativă! Nu se va lua
însă o decizie fără punctul de vedere al lui Piţurcă.
Iordănescu a luat legătura cu Florin Marin şi l-a rugat
să-i transmită lui Piţi să-i răspundă la telefon, deoare-
ce este nevoie ca ei să comunice. Până pe 20-22 ia-
nuarie trebuie să dăm un răspuns. Mi se pare anormal
ca Piţurcă să nu-i răspundă lui Iordănescu, dar poate
nu-i ştie numărul de telefon”, a spus Mircea Sandu.

Baschetbaliştii dispută astăzi restanţa
din turul Ligii Naţionale

Prilej de revanşă
pentru craioveni la Mediaş

bântuit de probleme financiare, mai
mulţi jucători intenţionând să pă-
răsească echipa din cauza restan-
ţelor salariale. As tfel se explică
parcursul modest de până acum al
Gazului, care a obţinut doar 5 vic-
torii din 12 meciuri, singurele echi-
pe depăşite în clasament fiind cele
trei care nu emit nici o pretenţie în
actuala stagiune: Chiajna, Farul şi
Timba. Mediaşul ocupă astfel lo-
cul 11 în acest moment, c u 17
puncte, în timp ce alb-albaştrii se
află pe poziţia a şasea, cu 20 de
puncte. Totuşi, Mediaşul poate ali-
nia o formulă competitivă, fiind una
dintre echipele care au învins Ase-
softul în acest campionat, iar în
ultimul meci din 2013 a trecut fără
probleme acasă de BC Timişoara.

Primul cinci al lui
Marc el Ţenter ar
putea fi: Mandache,
Shiloh, Kemp, Ma-
rojevic şi Tsiaras,
iar  la dispoziţie
sunt: Liviu Dumi-
tru,  Dumitrescu,
Okosun ş i Boga-
vac. De partea cea-
laltă, Craiova mer-
ge la Mediaş  c u
dorinţa de revanşă
după eliminarea ra-
pidă pe care a suferit-o în play-
off-ul de anul trec ut, dar şi cu
motivaţia de a urca pe podium în
cazul unui succes. Asta în ciuda
unui palmares net favorabil gazde-
lor, care conduc cu 12-1 în istoria

întâlnirilor directe, singurul succes
al Ştiinţei venind în 2012, înainte
de Crăciun, în Sala Polivalentă. De
asemenea, penultima dispută direc-
tă, de la Craiova, s-a încheiat cu o
bătaie, iar dintre principalii prota-
gonişti vor fi teren Travis Bureau
şi Reinar Hallik, fiindcă Dzambic şi
Krstanovic  s-au transferat între
timp. „Nu va fi un meci uşor la
Mediaş, în ciuda poziţiei din clasa-
ment a adversarului. Întâlnim o
echipă bună, cu un antrenor foarte
bun, dar ne vom bate pentru victo-
rie, fiindcă aceasta ar conta foarte

mult  în lupta pentru play-off” a spus
team-managerul Marius  Toma.
Americanul James Tyler va debuta
cu acest prilej în Liga Naţională, iar
formula de start a cuplului Toma-
Nisic ar putea arăta astfel: Sokk,
Seals, Kovac, Bureau, Popescu, pe
bancă fiind: Tyler, Maric, Căpuşan
şi Hallik. Vor arbitra Sorin Drugău,
Doru Vinaşi şi Alexandru Olaru. Alt-
fel, fostul pivot al Craiovei, Sasha
Topchov, şi-a găsit un nou angaja-
ment după despărţirea de Craiova,
semnând pentru formaţia bulgară
Spartak Pleven.


