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„Charlie Hebdo”:
Serviciile
franceze
de informaţii
nu ies deloc bine!

Despre o „falie” în serviciile fran-
ceze de informaţii a vorbit, vineri,
premierul Manuel Valls, făcând alu-
zie şi la „afacerea Merah”, mai ve-
che, care a impus o reformă a in-
telligence-ului, şi bineînţeles la cei
20 de morţi, din care 3 terorişti,
înregistraţi în săptămâna neagră
care s-a încheiat. Franţa n-a cunos-
cut asemenea atentate de la războ-
iul din Algeria. Cum a putut fi negli-
jată echipa Kouachi-Coulibaly după
ce se aflase în atenţia structurii cen-
trale a Direcţiei Generale de Secu-
ritate Interioară (DGSI), fiind con-
sideraţi „ca periculoşi”?

Poliţiştii de la
Rutieră au organi-
zat, la acest sfârşit
de săptămână, o
acţiune de am-
ploare în cadrul
căreia au fost
„traşi pe dreapta”
vitezomanii, dar şi
şoferii care nu
acordă prioritate
pietonilor. Oame-
nii legii au aplicat
amenzi în valoare
de peste 7.000 lei
şi au reţinut 33 de
permise de condu-
cere, un tânăr de
24 de ani fiind
depistat gonind
cu... 175 km/h pe
DN 6.
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„Bild”: Atacurile
din Franţa,
posibil preludiu
la un val
de atentate
în Europa

Atacurile comise în Franţa ar
putea fi începutul unui val de aten-
tate la nivel european, potrivit co-
municaţiilor liderilor organizaţiei Sta-
tul Islamic (SI) interceptate de ser-
viciile secrete americane, afirma zia-
rul german „Bild”, în ediţia de ieri.
Potrivit tabloidului, citând surse ano-
nime din cadrul serviciilor de infor-
maţii americane, unul dintre aceste
servicii, NSA (Agenţia Naţională de
Securitate), ar fi interceptat la scurt
timp după atacurile de la Paris co-
municaţii în care liderii SI anunţă un
viitor val de atentate.

Începe selecţia
pentru studenţii
care doresc
să lucreze
în Germania

Craiova
celebrează
Ziua Naţională a
Artei Fotografice
în România
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ANRE: Consumul

de gaze naturale

a depãºit 87

milioane MWh,

în primele 9 luni

din 2014

Consumul de gaze
naturale în România a
totalizat 87,080 milioane
MWh în primele nouã luni
din 2014, în scãdere cu
5,4% faþã de cel din
perioada similarã a anului
trecut, care s-a ridicat la
92,047 milioane MWh,
conform unui raport
publicat pe site-ul Autori-
tãþii Naþionale de Regle-
mentare în domeniul
Energiei (ANRE). Produc-
þia internã de gaze natura-
le ce intrã în consum a
reprezentat, în septembrie,
98,34% din totalul surse-
lor, primii doi producãtori
(Romgaz ºi OMV Petrom)
acoperind 95,73% din
aceastã sursã. Importul ce
a intrat în consum a
reprezentat diferenþa,
respectiv 1,66%. Primii
trei importatori-furnizori
interni au realizat împreu-
nã 60,63%. Preþul gazelor
de import a variat în
primele nouã luni între
390 dolari/1.000 mc
(122,56 lei/MWh) ºi 348
dolari/1.000 mc (106,59
lei/MWh). În septembrie,
preþul a fost de 361 dolari/
1.000 mc (114,31 lei/
MWh).

Direcþia Naþionalã Anticorupþie
(DNA) aratã, într-un comunicat de
presã transmis sâmbãtã agenþiei
Mediafax, cã procurorii DNA Bra-
ºov au dispus punerea în miºcare
a acþiunii penale ºi luarea mãsurii
controlului judiciar, pe o duratã de
30 de zile, din 10 ianuarie pânã în
8 februarie inclusiv, faþã de sena-
torul Tudor Alexandru Chiuariu.
Fostul ministru al Justiþiei este acu-
zat de trafic de influenþã, spãlare
de bani ºi aderare la un grup in-
fracþional organizat, în dosarul pri-
vind retrocedarea a peste 43.000
de hectare de pãdure, în care sunt
arestaþi preventiv fostul deputat Viorel Hre-
benciuc, deputatul Ioan Adam ºi beneficiarul
retrocedãrii, Gheorghe Paltin Sturdza. Potri-
vit ordonanþei de dispunere a controlului ju-
diciar, în contextul demersurilor infracþiona-
le depuse pentru retrocedarea unor mari su-
prafeþe de teren forestier cãtre Paltin Stur-
dza, în noiembrie 2012, Ioan Gheorghe Var-
ga ºi Daniel Constantin Cãlugãr s-au înþeles
cu Tudor Chiuariu sã primeascã suma de 2,5
milioane de euro pentru a interveni pe lângã
funcþionarii publici ai Comisiei Judeþene de
aplicare a legilor fondului funciar din cadrul
Instituþiei Prefectului Judeþului Bacãu, RNP
Romsilva - Direcþiei Silvice Bacãu ºi Oficiul
de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã Bacãu,
„cu scopul de a-i determina pe aceºtia fie sã
urgenteze, fie sã-ºi îndeplineascã în mod de-
fectuos (ex. sã nu exercite acþiuni în justiþie)
atribuþiile de serviciu privind punerea în exe-
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cutare a unei decizii a Tribunalului Covas-
na”. Decizia avea ca obiect reconstituirea
dreptului de proprietate asupra suprafeþei de
43.227 de hectare de teren forestier ce a apar-
þinut fostului domeniu Ghica-Comãneºti. Ul-
terior, susþin anchetatorii, cumpãrarea de in-
fluenþã a fost disimulatã prin încheierea unui
contract de asistenþã juridicã, potrivit cãruia
suma de 2 milioane de euro urma sã îi fie
plãtitã lui Chiuariu cu titlu de onorariu fix ºi
500.000 de euro ca onorariu de succes la data
predãrii titlurilor de proprietate. „Prin coop-
tarea inculpatului Chiuariu Tudor în interio-
rul grupului infracþional organizat, acesta a
dobândit ºi asumat un rol esenþial, în sensul
cã, sub coordonarea inculpaþilor Adam Ioan
ºi Paltin Gheorghe Sturdza, ºi-a folosit influ-
enþa politicã datã de calitatea de parlamentar
ºi fost ministru al Justiþiei, pentru a interveni
pe lângã funcþionarii publici din cadrul Insti-

tuþiei Prefectului Judeþului Bacãu,
OCPI Bacãu, Direcþia Silvicã Ba-
cãu, în scopul urgentãrii punerii în
executare a deciziei Tribunalului
Covasna”, au scris procurorii an-
ticorupþie în ordonanþã. În timpul
controlului judiciar, Tudor Chiua-
riu poate pãrãsi România doar cu
încuviinþarea procurorului ºi are in-
terdicþie sã se apropie ºi sã comu-
nice, direct sau indirect, cu per-
soanele menþionate în ordonanþã.
Totodatã, este obligat sã se pre-
zinte la poliþie conform programu-
lui de supraveghere stabilit sau de
câte ori este chemat, sã meargã la
anchetatori când este citat, sã

anunþe dacã îºi schimbã locuinþa ºi sã nu de-
þinã, sã nu foloseascã ºi sã nu poarte arme.
Procurorii i-au atras atenþia fostului ministru
cã dacã încalcã aceste obligaþii, mãsura con-
trolului judiciar poate fi înlocuitã cu arestul
la domiciliu sau arestarea preventivã.

În dosarul retrocedãrii ilegale de pãduri sunt
arestaþi fostul deputat Viorel Hrebenciuc, de-
putatul Ioan Adam, Gheorghe Paltin Sturdza
ºi judecãtorul Lorand Andras Ordog. În de-
tenþie a fost, pânã în seara zilei de 22 decem-
brie 2014, ºi fiul lui Hrebenciuc, Andrei, însã,
dupã judecarea contestaþiei sale faþã de pre-
lungirea mãsurii preventive, instanþa supremã
a decis ca acesta sã fie cercetat în arest la
domiciliu. În acelaºi dosar sunt urmãriþi penal
ºi senatorii Dan ªova ºi Ilie Sârbu (socrul pre-
mierului Victor Ponta), precum ºi directorul
general al Romsilva, Adam Crãciunescu.

PNL a solicitat, ieri, Avocatu-
lui Poporului, sã sesizeze Cur-
tea Constituþionalã a României
(CCR) cu privire la Ordonanþa
de Urgenþã a Guvernului nr.94/
2014 referitoare la renunþarea la
titlurile ºtiinþifice, deoarece ini-
þierea acesteia a fost determina-
tã de interesele private ale pre-
mierului Victor Ponta. Potrivit
unui comunicat de presã remis
Agerpres, prim-vicepreºedinte-

PNL cere Avocatului Poporului sã sesizeze CCR cu privire
la OUG referitoare la renunþarea la titlul de doctor

le ºi vicepreºedintele PNL, Cã-
tãlin Predoiu ºi Raluca Turcan,
au trimis o scrisoare Avocatului
Poporului în care precizeazã cã,
potrivit Constituþie, Guvernul
poate adopta ordonanþe de ur-
genþã numai în situaþii extraor-
dinare, a cãror reglementare nu
poate fi amânatã, având obliga-
þia de a motiva urgenþa în cu-
prinsul acesteia. „Nici unul din-
tre argumentele invocate de Gu-

vern în sprijinul adoptãrii ordo-
nanþei de urgenþã criticatã  nu
se referã la prevederile invocate
mai sus, în alte cuvinte nu este
motivatã urgenþa adoptãrii aces-
tor texte, ceea ce încalcã preve-
derile art.115 alin.(4) din Con-
stituþie. De asemenea, decizia
primului-ministru de a iniþia
aceastã ordonanþã a fost deter-
minatã de interesele private ale
lui Victor Viorel Ponta, cel con-

fruntat personal cu riscurile de-
curgând din deþinerea unei diplo-
me de doctor în drept al Univer-
sitãþii Bucureºti, în condiþii frau-
duloase (n.r. – referire la acuza-
þiile de plagiat care i-au fost adu-
se premierului, infirmate însã de
ICCJ). Natura privatã a actului
normativ este, în acest context,
evidentã. Iar procedura de ini-
þiere a lui, neconstituþionalã”,
susþin semnatarii sesizãrii.

Preþurile actuale la sistemul de
asigurãri RCA sunt excesive pen-
tru puterea financiarã de care dis-
pun tinerii, iar o maºinã nu ar tre-
bui sã fie consideratã un lux pe
care doar unii sã ºi-l permitã, spu-
ne premierul Victor Ponta, preci-
zând cã sprijinã cererea ministru-

Ponta: Preþurile RCA sunt excesive pentru tinerii sub 25 de ani
lui Finanþelor, Darius Vâlcov, de
reanalizare a sistemului. „Sprijin
iniþiativa ministrului Darius Vâlcov
de a cere ASF reanalizarea siste-
mului RCA pentru a veni în spriji-
nul tinerilor! Preþurile actuale sunt
excesive pentru puterea financiarã
de care dispun aceºtia, þinând cont

cã mulþi dintre ei sunt stu-
denþi sau la început de
carierã. O maºinã nu ar
trebui sã fie consideratã
un lux pe care doar unii
sã ºi-l permitã!”, a scris
Ponta pe Facebook. Mi-
nistrul Finanþelor Publi-
ce, Darius Vâlcov, a so-
licitat conducerii Autori-
tãþii pentru Supraveghe-
re Financiarã (ASF) sã
reanalizeze ºi sã regân-
deascã sistemul de asi-

gurãri RCA pentru tinerii sub 25
de ani, pentru cã majoritatea aces-
tora nu-ºi permit sã plãteascã tari-
fe de peste 2.000 lei. „Actuala rea-
litate este una care îi pune pe ti-
neri în dificultatea de a plãti niºte
poliþe RCA care pot ajunge sã fie
chiar mai scumpe decât maºina
pe care o conduc. Trebuie identi-
ficatã o soluþie pentru a nu pune
presiune pe tineri. Sunt convins
cã marea parte a acestora nu îºi
vor putea permite sã plãteascã un
RCA de peste 2.000 de lei. Am
încredere cã speþa va fi reanaliza-
tã de cãtre ASF, astfel încât sã ve-
nim în sprijinul tinerilor ºi nu îm-
potriva lor”, a declarat ministrul
Finanþelor, într-un comunicat de
presã. În decembrie anul trecut,
preºedintele ASF, Miºu Negriþo-
iu, a declarat la comisia pentru

buget din Camera Deputaþilor cã
va reanaliza pânã în februarie si-
tuaþia poliþelor RCA pentru tineri,
pentru a vedea de ce sunt atât de
mari. El a arãtat cã în anul 2015
va fi o monitorizare permanentã a
acestei probleme, dar cã va tre-
bui sã se defineascã noþiunea de
tineret. „Toþi au standarde diferi-
te ºi vrem sã uniformizãm ºi vrem
sã punem o presiune ºi sã elimi-
nãm excesele ºi tratamentele dife-
renþiale. Vrem sã tratãm problema
tinerilor ca fiind una specialã ºi noi
ne propunem o analizã la nivelul
societãþilor de asigurãri, va fi în tri-
mestrul I anul viitor, când încep
sã ne notifice cu preþul, ºi o sã ne
uitãm eventual la o standardizare
sau la o modulare la nivelul socie-
tãþilor de asigurãri a acestor pre-
þuri”, spunea atunci Negriþoiu.
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Despre o „falie” în serviciile
franceze de informaţii a vorbit,
vineri, premierul Manuel Valls, fă-
când aluzie şi la „afacerea Merah”,
mai veche, care a impus o refor-
mă a intelligence-ului, şi bineînţe-
les la cei 20 de morţi, din care 3
terorişti, înregistraţi în săptămâna
neagră care s-a încheiat. Franţa n-
a cunoscut asemenea atentate de
la războiul din Algeria. Cum a pu-
tut fi neglijată echipa Kouachi-Cou-
libaly după ce se aflase în atenţia
structurii centrale a Direcţiei Ge-
nerale de Securitate Interioară
(DGSI), fiind consideraţi „ca pe-
riculoşi”? Şi-au pierdut memoria
serviciile de informaţii antiteroris-
te? Fraţii Cherif şi Said Kouachi,
dar şi Amedy Coulibaly, erau nume
cunoscute de toţi specialiştii în te-
rorism, de jurnalişti, magistraţi sau
poliţişti, aflaţi pe „no-fly list” de
47.000 de nume cu interdicţie de
intrare în SUA. O simplă căutare
pe Google, un click în arhiva unor

MIRCEA CANŢĂR

„Charlie Hebdo”: Serviciile franceze de
informaţii nu ies deloc bine!

publicaţii şi ar fi fost suficiente.
Numele lui Muhamed Merah n-ar
fi spus mare lucru dacă nu era
căutat pe Internet înainte de fap-
tele sale din martie 2012. Servicii-
le franceze de informaţii ştiau că
fraţii Kouachi, prezenţi în 2011 în
Yemen, fuseseră identificaţi într-
o tabără de antrenament al-Qae-
da, figurând inclusiv în registrul
federal al persoanelor bănuite de
legături cu terorismul internaţional.
Ac eastă bază de date, intitulată
Terrorist Identities Datamart En-
vironment (TIDE), regrupa în
2013 1,1 milioane nume în 2013,
TIDE fiind rezultatul cooperării a
17 agenţii de informaţii america-
ne, printre care CIA, FBI, NSA,
aflate sub egida Direcţiei Naţiona-
le de Informaţii (DNI). Iată ele-
mente care atestă mai mult decât
„o falie”. Poate chiar un abis. Ji-
hadiştii, cu fiecare zi mai nume-
roşi în Franţa, c ontează pe c el
puţin 50-100 de activişti suscepti-

bili a trece la acte de terorism. Aşa
că aparatul informativ şi-a demon-
strat capacitatea de reacţie după
producerea evenimentelor, fără a
insista pe necesitatea anticipării lor.
Abordarea premierului Manuel
Valls, fost ministru de Interne în
Guvernul Jean Mark Ayrault, nu
este lipsită de fundament, mai ales
că există convingerea, de acum
formată, că barbaria de la „Char-
lie Hebdo” a fos t „semnalul de-
clanşării mai multor operaţiuni te-
roriste” mult mai largi, existând o
reţea determinată în a produce
maximum de victime. Şi acum? Va
trece şi marşul republican de la
Paris, unul „pe ntru istorie ” –
cum îl consideră „Le Monde” –,
cu o participare fără prec edent,
sugestiv pentru mesajul său, dar
şi prin prezenţa atâtor lideri euro-
peni, prec um ş i afric ani.  Toate
marile capitale, resimţind un fior
rece, şi-au exprimat uimirea, soli-
daritatea şi refuzul de a ceda pre-

siunii teroriste, celor care ar dori
să vadă libertatea de exprimare li-
chidată. Partizanii legii americane
Patr iot Act,  una dintre cele mai
controversate în SUA, votată fără
vreo mare dezbatere sau opoziţie,
la 45 de zile de la atentatele din 11
septembrie 2001,  ce legitimează
autorităţile să facă percheziţii, să
caute documente, să supraveghe-
ze corespondenţa pe Internet şi să
procedeze la ascultări telefonice
ş.a.m.d., susţin necesitatea unei
supravegheri ranforsate. Dacă o
ţară ca Franţa, cu un program an-
titerorism printre cele mai dezvol-
tate într-o democraţie, este în con-
tinuare vulnerabilă, atunci trebuie
făcut ceva, deşi premierul Manuel
Valls a spus  răspic at că nu sub
imperiul emoţiei se va iniţia o nouă
lege. Îngrijorarea este mare. Fiind-
că, discret, se ajunge la inevitabila
dilemă între libertate şi îngrădirea
ei, pentru binele comun, deloc uşor
de rezolvat când e vorba de drep-

turile omului. Dar emoţiile persistă.
Şeful serviciului britanic de infor-
maţii interne, MI 5, Andrev Parker,
de regulă discret, a anunţat că are
cunoştinţă de faptul că un grup de
terorişti al-Qaeda din Siria pregăteşte
atentate de mare amploare contra
Occidentului. Cel puţin 600 de bri-
tanici se găsesc în organizaţii tero-
riste precum Statul Islamic, dar şi
altele de aceeaşi factură. La rândul
său, ministrul britanic al Finanţelor,
George Osborne, a anunţat la BBC
că 128 milioane euro s-au alocat în
ultimele săptămâni supravegherii
britanicilor tentaţi să plece în Siria
sau Irak, combaterea terorismului
devenind „o prioritate naţională”. Pe
acest fundal, nimic nu mai poate fi
ca înainte. Mai întâi şi pentru faptul
că din imaginarul naţional francez
şi nu doar, pericolul iminent nu mai
poate fi alungat. Pe de altă parte,
dacă ţinem cont de ameninţările
unor lideri ai mişcărilor islamiste,
ajungem tot acolo.

După gerul din preajma sărbă-
torilor de Bobotează, meteorologii
spun că vin câteva zile frumoase,
în care craiovenii se vor bucura,
în primul rând, de soare. De altfel,
cam toată săptămâna va fi una căl-
duroasă, temperaturile urcând cu
câte un grad în fiecare zi. Cerul s-
ar putea să fie noros şi să cadă
precipitaţii slabe, dar care nu se vor
transforma în lapoviţă sau ninsoa-
re, pentru că vremea va fi într-un
proces continuu de încălzire, deşi
unul slab. Nici sfârşitul de săptă-

Ne aşteaptă o săptămână
de iarnă... cu soare!După zile le ge roase  de până acum, craiove nii

vor ave a parte  de o săptămână cu soare.  Meteo-
rologii vin cu ve şti bune  şi spun că fiecare  zi a
săptămânii va fi caldă pe ntru această perioadă a
anului,  f iind aşte ptate  tempe raturi de  până la 7
grade  Celsius .  Iarna se va re simţi din plin pe  t im-
pul nopţilor,  când vremea se va răci de stul de mult.

mână nu va fi unul friguros, ci unul
care va aminti puţin de zilele blân-
de de primăvară. Cu toate acestea,
iarna nu se dă bătută de pe-acum,
temperaturile din timpul nopţilor
coborând sub zero grade.

Un început de săptămână
călduros

Meteorologii anunţă pentru as-
tăzi o vreme frumoasă, care va
începe de la 3 grade Celsius, cât
se va înregistra în timpul dimine-
ţii, şi va ajunge pe zi la 6 grade

Celsius. Noaptea  de luni spre marţi
va fi ceaţă, vântul va bate slab din-
spre partea de sud, iar minima din
timpul nopţii va ajunge la minus 5
grade Celsius. În ziua de marţi,
cerul va fi mai mult noros, iar tem-
peratura va porni de la valoarea de
4 grade Celsius şi va ajunge, pe zi,
la o maximă de 7 grade Celsius.
Ca şi în noaptea de luni spre marţi,
în cea de marţi spre miercuri tem-
peratura va scădea până la valoa-
rea de minus 6 grade Celsius.

Miercuri şi joi, temperaturi
de până la 7 grade Celsius
Miercuri va fi o zi c u un soa-

re s trălucitor  la Craiova.  Meteo-
rologii spun c ă es te posibil c a,
pe timpul zilei, să c adă prec ipi-
taţii slabe,  dar temperatura nu va
scădea, ba,  din c ontră,  se va
menţine la valoarea de 7 grade
Celsius. În schimb,  minima nop-
ţii de mierc uri spre joi va f i de
minus 2 grade Cels ius. Vremea
se va menţine la fel şi pentru ziua
de joi.  Meteorologii anunţă c ă
es te posibil să fie ploaie, dar cu
toate ac estea temperaturile să
urce de la o valoare de minus  3
grade Celsius,  cât se va înregis-
tra în timpul dimineţii,  ş i până la
7 grade Celsius.  Şi temperatura
din timpul nopţii se va înc ălzi cu
câteva grade, as tfel că în noap-
tea de joi spre vineri temperatu-

ra nu va coborî mai jos  de mi-
nus 1 grad Cels ius.

Şi week-end-ul va fi cu soare
Atât vineri, cât şi în cele două

zile de sfârşit de săptămână, vom
avea parte de o vreme caldă. Me-
teorologii spun că, în timpul zile-
lor, este posibil să cadă ploi slabe,
dar fără a se transforma în lapovi-
ţă şi asta deoarece temperaturile
vor fi, în continuare, ridicate pen-
tru această perioadă a anului. Ast-
fel, vineri, pe 16 ianuarie, tempe-

ratura va urca până la valoarea de
6 grade Celsius,  iar noaptea, în
Craiova, va scădea până la valoa-
rea de minus un grad Celsius. În
timpul zilei de sâmbătă vor fi 7 gra-
de Celsius. De duminică, vremea
va începe să se răcească uşor, ast-
fel că, pe timpul zilei specialiştii se
aşteaptă la o maximă de 5 grade
Celsius, cu un cer noros. Minima
din timpul nopţii va fi de minus 3
grade Celsius.

LAURA MOŢÎRLICHE
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La acest sfârºit de sãptãmânã,
poliþiºtii rutieri doljeni au acþionat
pe principalele drumuri din judeþ
pentru conºtientizarea conducãto-
rilor auto cu privire la riscurile la
care se expun atunci când încalcã
regimul legal de vitezã. De aseme-
nea, în municipiul Craiova, poliþiºtii
Biroului Rutier au acþionat pentru
prevenirea accidentelor rutiere ge-
nerate de neacordarea de priorita-
te de cãtre conducãtorii auto pie-
tonilor angajaþi în traversarea strã-
zii regulamentar. Pe parcursul
acestor activitãþi au fost constata-
te ºi aplicate 183 sancþiuni contra-
venþionale în valoare de peste 7.000
lei, dintre care 25 pentru încãlca-
rea regimului legal de vitezã, iar alte
25 pentru neacordare prioritate pie-
toni. Totodatã, poliþiºtii au reþinut
în vederea suspendãrii dreptului de
a conduce autoturisme 33 permi-
se de conducere.

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj,
între cei rãmaºi fãrã permis se aflã

Primarul comunei doljene Daneþi,
Constantin Spiridon, judecat în douã
dosare pentru abuz în serviciu con-
tra intereselor publice, a ajuns în
arest la domiciliu înainte de Reve-
lion, mãsura fiind dispusã de ma-
gistraþii Tribunalului Dolj. ªi ace-
eaºi instanþã a decis, joi, 8 ianuarie
a.c., revocarea arestãrii preventive
a partenerului sãu din primul dosar,
Vasile Anghel zis Amar, fratele in-
terlopului oltean Sandu Anghel zis
Bercea Mondial. Tribunalul Dolj a
admis contestaþia lui Vasile Anghel
împotriva hotãrârii din 5 ianuarie a
Judecãtoriei Craiova prin care i s-a
menþinut arestarea preventivã ºi a
dispus revocarea arestãrii preven-
tive a acestuia, hotãrârea fiind defi-
nitivã. Numai cã, pe 17 iulie 2014,
Vasile Anghel era condamnat defi-
nitiv de Curtea de Apel Craiova la 5
ani ºi 20 de zile de închisoare cu
executare pentru cã înºelase mai
multe primãrii doljene, astfel cã bãr-
batul va rãmâne în penitenciar pen-
tru a-ºi ispãºi pedeapsa.

Reamintim cã pe 30 iulie 2014
s-a înregistrat la Judecãtoria Cra-
iova dosarul în care primarul co-

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, vineri dimineaþa, în jurul orei
7.00, poliþiºti din cadrul Postului
de Poliþie Gherceºti, în timp ce se
aflau în serviciul de patrulare, l-
au depistat pe Alin Florea, de 31
de ani, din satul Ungurenii Mici,
comuna Gherceºti, în timp ce se
deplasa prin comuna Gherceºti
având asupra sa un televizor LCD
ºi un rucsac.

Oamenii legii l-au luat la între-
bãri pe bãrbat cu privire la bunu-
rile pe care le cãra, iar acesta n-
a fost în stare sã precizeze pro-
venienþa acestora, astfel cã au
intrat la bãnuieli. Florea a fost

Prins cu televizorulPrins cu televizorulPrins cu televizorulPrins cu televizorulPrins cu televizorul
furat în braþefurat în braþefurat în braþefurat în braþefurat în braþe

Un bãrbat de 31 de ani din comuna doljeanã Gherceºti
s-a ales cu dosar penal dupã ce poliþiºtii l-au prins pe

drum cu televizorul pe care îl furase în braþe.

condus la Postul de Poliþie, iar din
cercetãrile efectuate poliþiºtii au
stabilit cã bãrbatul a sustras tele-
vizorul ºi rucsacul, în noaptea de
joi spre vineri, din locuinþa lui
Florin D., de 40 ani, din satul
Ungurenii Mici, unde a pãtruns
prin forþarea unei ferestre.

„Prejudiciul, în valoare de
aproximativ 1.000 de lei, a fost
recuperat în totalitate ºi restituit
pãrþii vãtãmate, iar în cauzã  s-a
întocmit dosar penal pentru sã-
vârºirea infracþiunii de furt cali-
ficat”, a precizat subcomisar
Alin Apostol, purtãtorul de cu-
vânt al IPJ Dolj.

Fratele lui Bercea Mondial a scãpat de arestul
preventiv în dosarul prejudicierii Primãriei Daneþi

Magistraþii Tribunalului Dolj au dispus, la sfârºi-
tul sãptãmânii trecute, revocarea arestãrii preven-
tive a lui Vasile Anghel zis Amar, fratele lui Sandu
Anghel, cunoscut drept Bercea Mondial, în dosarul
în care este judecat împreunã cu primarul comunei
Daneþi, Constantin Spiridon, ºi cu contabila Primã-
riei, pentru prejudicierea bugetului local cu peste
360.000 lei. Deºi pus în libertate în aceastã cauzã,
Vasile Anghel rãmâne în penitenciar pentru cã este
condamnat definitiv la 5 ani ºi 20 de zile de deten-
þie pentru cã a înºelat mai multe primãrii doljene.

munei Daneþi, Constantin Spiridon,
de 58 de ani, împreunã cu contabi-
la Primãriei, Elena Biþu, de 53 de
ani, cu fratele lui Bercea Mondial,
Vasile Anghel zis Amar, ºi cu Ma-
rius Vasile Savu, de 28 de ani, din
Craiova, au fost trimiºi în judecatã
pentru abuz în serviciu contra inte-
reselor publice. Asta dupã ce, pe 8
iulie, poliþiºtii Serviciului de Inves-
tigarea Fraudelor împreunã cu pro-
curorii Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova au fãcut cinci
percheziþii, la Primãria Daneþi, la
locuinþa primarului ºi a contabilei,
dar ºi la Vasile Anghel, în Drãgã-
neºti Olt, primarul, contabila Elena
Biþu ºi Vasile Anghel fiind reþinuþi
pentru 24 de ore.

Potrivit Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova, „s-a reþinut
cã, în perioada aprilie 2007 – sep-
tembrie 2011, primarul comunei
Daneþi, inculpatul Spiridon Con-
stantin, prin procedura de achizi-
þii directe de produse ºi servicii, a
acceptat la platã facturi pentru
produse ºi servicii care nu au fost
recepþionate în totalitate ºi a cã-
ror valoare a fost supraevaluatã,

preþurile acestora depãºind cu mult
preþurile existente pe piaþã la mo-
mentul efectuãrii achiziþiilor, plã-
tind din bugetul local suma totalã
de 452.959 lei, din care suma to-
talã de 361.627 lei a fost achitatã
în mod nejustificat pentru opera-
þiuni nelegale, ineficiente ºi nee-
conomicoase”.

În al doilea dosar deschis pe nu-
mele sãu, primarul Constantin Spi-
ridon este acuzat cã, împreunã cu
Ionel Goagã, de 47 de ani, fost di-
rector al ªcolii Profesionale Daneþi,
ºi Gheorghe Tãnãsescu, de 62 ani,
contabil la aceeaºi unitate ºcolarã,
în perioada decembrie 2009 – apri-
lie 2011, au achiziþionat bunuri la
preþuri supraevaluate ºi au acceptat
la platã facturi emise fictiv pentru
lucrãri de reparaþii sau amenajãri
interioare care nu s-au efectuat în
realitate, expertiza contabilã stabi-
lind un prejudiciu creat unitãþii de
învãþãmânt în valoare de 120.637
lei. Cei trei inculpaþi au fost eliberaþi
din penitenciar pe 26 decembrie,
când Tribunalul Dolj le-a admis con-
testaþiile ºi le-a înlocuit arestarea pre-
ventivã cu arestul la domiciliu.

VVVVVitezoman prins „gonind” cu 175 km/hitezoman prins „gonind” cu 175 km/hitezoman prins „gonind” cu 175 km/hitezoman prins „gonind” cu 175 km/hitezoman prins „gonind” cu 175 km/h
Poliþiºtii de la Rutierã au organizat, la acest sfârºit

de sãptãmânã, o acþiune de amploare în cadrul cãreia
au fost „traºi pe dreapta” vitezomanii, dar ºi ºoferii
care nu acordã prioritate pietonilor. Oamenii legii au
aplicat amenzi în valoare de peste 7.000 lei ºi au
reþinut 33 de permise de conducere, un tânãr de 24
de ani fiind depistat gonind cu... 175 km/h pe DN 6.

Mihãiþã Petrescu, de 24 de ani, din
Caracal, judeþul Olt, depistat de
poliþiºti în timp ce conducea un
autoturism Alfa Romeo pe D.N. 6,
în afara localitãþii Leu, cu viteza de
175 km/h, dar ºi Gabriel Neghinã,
de  21 ani, din Craiova, prins în timp
ce conducea un autoturism Audi pe
bulevardul „Decebal”, din munici-
piu, cu viteza de 107 km/h.

„Cei doi conducãtori auto au fost
sancþionaþi cu amendã în valoare
de 877,50 lei fiecare, iar ca mãsu-
rã complementarã li s-au reþinut
permisele de conducere pentru 90
de zile”, ne-a declarat subcomisar
Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj.
La volan cu 1,19 mg/l alcool
pur în aerul expirat

Au fost, însã, depistaþi ºi con-
ducãtori auto circulând bãuþi, mo-
tiv pentru care s-au ales cu dosare
penale. Astfel, în noaptea sâmbãtã
spre duminicã, pe strada „Dreptã-

þii”, din Bãileºti, poliþiºtii au oprit
pentru control un autoturism Vol-
kswagen, condus de Florin Titiri-
gã, de 27 ani, din comuna Afumaþi,
în urma testãrii cu aparatul alcool-
test rezultând o concentraþie de
1,19 mg/l alcool pur în aerul expi-
rat. Tânãrul a fost condus la Spita-
lul ,,Dr. Irinel Popescu”, din Bãi-

leºti, unde i-au fost recoltate probe
biologice de sânge în vedere  stabi-
lirii alcoolemiei. În aceeaºi noapte
ºi tot în Bãileºti, pe strada „Aviator
Petre Ivanovici”, poliþiºtii au oprit
în trafic un autoturism Volkswagen
condus de Florentin Jifcu, de 28
de ani, din localitate, aflat, de ase-
menea, sub influenþa bãuturilor al-

coolice, în urma testãrii rezultând o
concentraþie de 0,73 mg/l alcool pur
în aerul expirat.

 Celor în cauzã li s-au întocmit
dosare penale sub aspectul sãvâr-
ºirii infracþiunii de conducere sub
influenþa bãuturilor alcoolice, dupã
cum au mai precizat reprezentan-
þii IPJ Dolj.
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GEORGE POPESCU „Miresele” lui Allah„Miresele” lui Allah„Miresele” lui Allah„Miresele” lui Allah„Miresele” lui Allah
Între atâtea mistere ce însoþesc aten-

tatele de la Paris soldate cu douãzeci
de victime, potrivit ultimului bilanþ, cel
mai intrigant o are ca protagonistã pe
tânãra de 26 de ani, Hayat Boumedien-
ne, al cãrei statut civil încã n-a fost
omologat: soþie, logodnicã ori doar ca-
maradã a lui Amedy Coulibaly, uciga-
ºul cu sânge rece al unei poliþiste ºi,
ulterior, al ostaticilor din supermarke-
tul din Porte de Vincennes. Un detaliu,
poate, dar cu o semnificaþie la fel de
marcatã simbolic ca toate celelalte ele-
mente ale actului terorist. Fiindcã, dis-
pãrutã de o manierã pe cât de nevero-
similã pe atât de acuzatoare la adresa
profesionalismului serviciilor franceze
de securitate, ea continuã sã rãmânã
un eventual martor-cheie al întregului
ºir de întâmplãri ce s-au succedat în
cele cincizeci de ore de teroare pari-
zianã.

Locul ºi rolul femeilor în structurile
jihadiste, mai precis în reþeaua teroris-
mului cu diversele centre, celule ori cum
se vor numi acestea, deºi constatat ºi

verificat, nu s-a constituit, cu rare ex-
cepþii, într-un subiect de analizã profun-
dã, ceea ce explicã, cred, o parte a eºe-
curilor serviciilor occidentale. Ignora-
rea acestui aspect se explicã ºi prin blo-
carea oricãrei tentative investigative la
nivelul condiþiei femeii în societatea is-
lamicã, reduse sub limita demnitãþii.

Cu toate acestea, nu sunt puþine
exemplele de atentate sinucigaºe înfãp-
tuite de femei, în Israel, în alte locuri
din zona Orientului Mijlociu, mai puþin
ori deloc în Occident.

În zone islamist-jihadiste din Africa,
în Yemen sau în Nigeria, acest aspect
oarecum singular se prezintã încã ºi mai
bulversant. Chiar sâmbãtã, a doua zi
dupã carnagiul de la Paris, din nordul
Nigeriei aflat sub stãpânirea uneia din-
tre cele mai sãlbatice celule jihadiste,
s-a difuzat informaþia  potrivit cãreia o
fetiþã de 10 ani a fost victima unui act
sinucigaº într-o piaþã aglomeratã ce-a
fãcut 24 de victime ºi 28 de rãniþi. Nu

se ºtia pânã acum câteva ore dinamica
acelui act, dar se presupune cã încãr-
cãtura ce-o purta cu ea ar fi fost deto-
natã de la distanþã.

De ce investigarea acestor realitãþi ce
au în centrul femeia din statele islamice
ar trebui sã capete o prioritate în cadrul
programelor anti-teroriste occidentale ºi
nu numai?

Întâi, deoarece, eludate ori expulza-
te în marja condiþiei „speciale”, în fond
inumane, a femeii în acele state, se
sfârºeºte într-un impas, aºa cum s-a
întâmplat cu Hayat Boumedienne zilele
trecute: antrenate sã ucidã cu sacrifi-
ciul propriei vieþi închinate Profetului,
ele pot acoperi acele zone de umbrã ale
teroriºtilor complici care favorizeazã
cãile de fugã ale acestora din urmã.

Pe de altã parte, se ºtie cã una din
cele mai ciudate determinãri-promisiuni
ale jertfei sinucigaºe jihadiste este ace-
ea cã, dupã sacrificiu, „eroului” i se vor
dãrui în „Raiul” Profetului ºapte „mire-

se” virgine. Motiv ºi prilej de… fante-
zie demnã de atâtea basme ºi de credin-
þe de origine tribalã, însã adânc cultiva-
te în conºtiinþele plãpânde ale unor co-
pii ºi adolescenþi, încât devin convin-
geri necondiþionate.

Cât despre femeile atrase în zona te-
rorismului instituþionalizat, ele sunt deja
educate ca fiind nemijlocit „mirese” ale
Profetului, iar logodna lor eventualã cu
companionii crimei e fie un fel de pariu
iniþiatic, fie un pact de a lãsa progeni-
turi în perspectiva mai largã a prozeli-
tismului ca mijloc de islamizare a între-
gii lumi.

Misterioasa jihadistã prezentã alãturi
de unul dintre teroriºtii ce-au înspãi-
mântat Parisul, Franþa ºi întregul Occi-
dent în ultimele zile nu pare strãinã de
scenariul mai amplu al imersiunii femeii
în cadrul „ideologic” ºi torþionar al „rãz-
boiului sfânt” declarat – ºi de-acum în
plinã activitate – de cãtre radicaliºtii
musulmani.

Prin implementarea acestui
program autoritãþile urmãresc,
în primul rând, depistarea bolii
în stadii cât mai precoce, vin-
decabile, ºi îndrumarea pacien-
telor cu leziuni precursoare sau
incipiente pentru investigaþii
suplimentare ºi tratament de
specialitate. Programul gratuit
al Ministerului Sãnãtãþii se
adreseazã tuturor femeilor cu
vârste cuprinse între 25 ºi 64
de ani, indiferent de statutul de
asigurat al femeii, care nu au
un diagnostic confirmat de can-
cer de col uterin. În cadrul pro-
gramului existã un numãr 97 de
reþele unde se recolteazã pro-
be pentru testarea Babeº-Papa-
nicolau.

Spitalul Judeþean din Craiova va
continua, anul acesta, programul naþi-
onal gratuit de depistare activã a can-
cerului de col uterin alãturi de cele-
lalte unitãþi sanitare din þarã incluse
în acest proiect. Medicii îºi propun ca

în cinci ani de program sã testeze 65%
din populaþia eligibilã. Din pãcate,
pânã în prezent doar 40% din medicii
de familie sunt implicaþi în activita-
tea de mobilizare a femeilor pentru
participarea la screening.

Ce condiþii trebuie
îndeplinite
pentru a beneficia
de analize?

Pentru efectuarea testului
Babeº-Papanicolau în cadrul
programului, o femeie care este
eligibilã trebuie sã se prezinte la
medicul de familie unde  solicitã
eliberarea formularului pentru re-
coltare ºi pentru a obþine date
despre centrul de recoltare. Dupã
recoltarea într-un centru specia-
lizat, femeile primesc rezultatul
dupã 30 de zile, la medicul de
familie. Dacã acesta este pozi-
tiv, vor fi îndrumate pentru in-
vestigaþii suplimentare. Dacã re-
zultatul este negativ, vor fi re-

programate la o nouã testare dupã
cinci ani.

Programul a beneficiat anul
trecut de peste 18 milioane de
lei, iar pentru 2015 s-a planifi-
cat o creºtere a bugetului cu
peste 50%.

România se situeazã pe pri-
mul loc în Europa, în ceea ce
priveºte mortalitatea prin can-
cer de col uterin. Acesta repre-
zintã a doua cauzã de mortali-
tate prin cancer la femeile din
România, dupã cancerul mamar
ºi prima cauzã de mortalitate la
femeile tinere între 25 ºi 44 de
ani. Conform Organizaþiei Mon-
diale a Sãnãtãþii, rata mortalitã-
þii prin cancerul de col uterin în
România este de 2-2,7 ori mai
mare decât în majoritatea þãri-
lor Europei Centrale ºi de Est,
ºi de 6,3 ori mai mare decât me-
dia þãrilor U.E. Aceasta se ex-
plicã în primul rând prin faptul
cã în România, diagnosticul
este pus în stadii tardive ale bolii,
când neoplazia este invazivã. O
posibilã explicaþie a acestei si-
tuaþii ar fi cã multe femei nu au
informaþii referitoare la modali-
tãþile de prevenire a cancerului
de col uterin. Ca atare, acestea
nu beneficiazã de programele
preventive disponibile si nu mi-
liteazã pentru implementarea
acestor programe.

Anual, în spitalele din toatã
þara se înregistreazã 3.000 de
cazuri noi, un total de 40.000
de femei primind pânã acum di-
agnosticul de cancer de col ute-
rin. Zilnic, opt femei sunt dia-

gnosticate cu cancer de col ute-
rin, iar ºase mor din cauza aces-
tei boli.

Programul,
coordonat de nouã
unitãþi regionale

Programul de testare gratui-
tã a femeilor este coordonat de
nouã unitãþi regionale de mana-
gement organizate la nivelul In-
stitutelor Oncologice „Prof. dr.
Alexandru Trestioreanu” din
Bucureºti ºi „Prof. dr. I. Chiri-
cuþã” din Cluj-Napoca, Institu-
tul Regional Oncologic Iaºi, Spi-
talul Clinic de Urgenþã „Sf. Pan-
telimon”, Institutul pentru
Ocrotirea Mamei ºi Copilului
„Prof. dr. Alfred Rusescu”, Spi-

talul Universitar de Urgenþã
Bucureºti, Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã Craiova, Spita-
lul Clinic Judeþean de Urgenþã
Timiºoara, Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã Tg. Mureº.

Programul de screening a
debutat în luna iunie a anului
2012. Potrivit raportãrilor trans-
mise de Unitatea de asistenþã
tehnicã ºi management (UATM)
a Institutului Naþional de Sãnã-
tate Publicã (INSP), unitate care
coordoneazã Programul naþio-
nal, în cei doi ani de la începe-
rea programului au fost efectua-
te 468.000 de teste, din care
44.000 au ieºit pozitive. Din tes-
tele pozitive, 1.970 s-au dove-
dit a fi maligne.

RADU ILICEANU
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Agenþia Municipalã pentru Ocu-
parea Forþei de Muncã Bucureºti
anunþã organizarea selecþiei pentru
studenþii ºi masteranzii care doresc
sã desfãºoare o activitate lucrati-
vã pe teritoriul Germaniei pe pe-
rioada vacanþei de varã – minimum

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Începând de astãzi, studenþii din România care
vor sã obþinã un job pe durata vacanþei în Ger-
mania pot sã-ºi depunã dosarele ºi sã susþinã tes-
tul de limbã. Depunerea dosarelor ºi susþinerea
testului de limba germanã vor avea loc în perioa-

da 12 ianuarie 2015 – 6 februarie 2015, în inter-
valul luni – joi, orele 9.00 – 15.30, ºi vineri, între
orele 9.00 ºi 13.00, la sediul Agenþiei din strada
„Spãtaru Preda” nr.12, corp clãdire A, parter, sec-
tor 5, Bucureºti.

douã luni. Cei care
ar fi tentaþi de un
astfel de loc de
muncã trebuie sã
aibã vârsta cuprin-
sã între 18 ºi 35 ani
ºi sã fie studenþi
sau masteranzi la o
facultate de stat
sau particularã,
acreditatã conform
legii, la cursuri de
zi. De asemenea, sã
aibã cunoºtinþe

bune ºi foarte bune de limbã ger-
manã (cel puþin 3 ani de studiu).
Tinerii trebuie sã depunã la dosar
o copie dupã actul de identitate (cu
o valabilitate de minim 6 luni); op-
þional,copie paºaport (cu o valabi-
litate de minimum 6 luni).

Recomandare de la unul
din profesorii de la facultate

De asemenea, dosarul trebuie
sã mai cuprindã fiºa de solicitare
– Bewerbung 2015 – completatã
în douã exemplare la calculator ºi
semnatã (formularul tipizat se re-
gãseºte pe site-ul A.M.O.F.M. Bu-
cureºti, www.bucuresti.anof-
m.ro, rubrica Actualizãri în site).
De la facultate studenþii trebuie sã
solicite o adeverinþã în care sã se
specifice anul de studii ºi ce tip
de studii urmeazã. „Adeverinþa de
la facultate (formularul tipizat,
precum ºi instrucþiunile de com-
pletare sunt postate pe site-ul A.-
M.O.F.M. Bucureºti, www.bucu-
resti.anofm.ro, secþiunea Actua-

lizãri în site”, se precizeazã într-

un comunicat de presã al AJOFM
Dolj. Studenþii care învaþã la o fa-
cultate particularã mai trebuie sã
ataºeze ºi dovada acreditarii.

Pentru a fi dosarul complet, ti-
nerii trebuie sã facã rost de co-
pie a foii matricole (cu excepþia
studenþilor din anul I de studiu).

Este necesarã ºi o recomandare
de la unul din profesorii de la fa-
cultate. Conducãtorii auto au un
avantaj, dar trebuie sã facã do-
vada acestui act prin depunerea
unei copii xerox dupã carnetul de
conducere. ªi, bineînþeles, trei
fotografii.

Contribuabilii care des-
fãºoarã activitãþi indepen-
dete în sistem real vor
avea obligaþia de a com-
pleta Registrul de eviden-
þã fiscalã în vederea de-
terminãrii venitului net
anual, în loc de registrul
jurnal de încasãri ºi plãþi
ºi registrul-inventar. Con-
tribuabilii care desfãºoa-
rã activitãþi independete pe
bazã de norme de venit
vor avea de asemenea
obligaþia completãrii Re-
gistrului de evidenþã fis-
calã, dar doar pentru par-
tea de venituri. Contribuabilii care reali-
zeazã venituri din închirierea camerelor
în scop turistic, în cazul în care au optat
pentru determinarea venitului în sistem
real, au de asemenea obligaþia completã-
rii Registrului de evidenþã fiscalã.

„Mai sunt obligate sã completeze Re-
gistrul persoanele fizice care obþin veni-

România a avut în primele 11 luni ale anu-
lui trecut un deficit comercial de 5,3 miliar-
de euro, cu 91,7 milioane euro mai mare de-
cât cel înregistrat în aceeaºi perioadã din
2013, dupã ce importurile au urcat cu 6%,
iar exporturile cu 6,5%. Astfel, conform es-
timãrilor preliminare ale INS, în perioada ia-
nuarie-noiembrie 2014, exporturile au însu-
mat 216,29 miliarde lei (4,86 miliarde euro),
iar importurile au fost de 239,82 miliarde lei
(5,39 miliarde euro). Valoarea schimburilor
intracomunitare de bunuri (Intra-UE28) în
perioada analizatã a fost de 153,9 miliarde
lei (34,66 miliarde euro) la expedieri ºi de
180,54 miliarde lei (40,65 miliarde euro) la
introduceri, reprezentând 71,2% din total
exporturi ºi 75,3% din total importuri. Va-
loarea schimburilor extracomunitare de bu-
nuri (Extra-UE28) a însumat 62,33 miliarde

turi din silviculturã ºi pisciculturã, pre-
cum ºi cei care obþin venituri din agri-
culturã pentru care nu au fost stabilite
norme de venit”, se precizeazã într-un co-
municat de presã al Ministerului Finanþe-
lor Publice.

Nu sunt obligate sã completeze Re-
gistrul de evidenþã fiscalã persoanele

care obþin venituri din
cedarea folosinþei bu-
nurilor ºi determinã ve-
nitul net pe baza cotei
forfetare de cheltuieli,
persoanele fizice care
obþin venituri din închi-
rierea camerelor în
scop turistic determina-
te pe baza normei anua-
le de venit, persoanele
fizice care obþin veni-
turi din activitãþi agrico-
le determinate pe baza
normei anuale de venit,
persoanele fizice care
obþin venituri din alte
surse.

În perioada ianuarie-noiembrie 2014,

Exporturile au însumat 216,29 miliarde lei

lei (13,99 miliarde euro) la exporturi ºi de
59,28 miliarde lei (13,31 miliarde euro) la
importuri, reprezentând 28,8% din total ex-
porturi ºi 24,7% din total importuri.

BRD Groupe Société Générale desfãºoa-
rã pânã pe 27 ianuarie 2015 o ofertã promo-
þionalã la creditele de nevoi personale în lei.
Clienþii pot beneficia de o perioadã de graþie
totalã de 3 luni (perioadã în care nu vor plãti
dobânda, capitalul ºi asigurarea), dar ºi de o
dobândã de 9,75% pe an. În cazul în care

Pânã pe 27 ianuarie,

BRD vinde credite de nevoi personale
cu perioadã de graþie totalã de 3 luni

clienþii opteazã pentru încasarea venitului în
cont BRD, dobânda este redusã la 8,78% pe
an. Condiþiile promoþionale sunt oferite tu-
turor celor care solicitã creditele de nevoi
personale „Expresso” ºi creditele de refinan-
þare „Expresso ReStart”, pentru valori mai
mari de 5.000 RON.  Solicitanþii de credite

„Expresso” care opteazã pentru în-
casarea veniturilor la BRD beneficia-
zã de o Dobândã Anualã Efectivã de
9,82% (10,77% fãrã încasarea veni-
turilor)*. „Clienþii pot beneficia de
consiliere ºi asistenþã personalizatã
atât în unitãþile din reþeaua bãncii, pe
www.brd.ro, cât ºi la MyBRD Con-
tact, serviciu disponibil 24/7 la Tel-
Verde 0800 803 803 sau *BANCA
(*22622)”, se precizeazã într-un co-
municat de presã al BRD.
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Pe o v reme cu  toane primăvăra-
tice, dar cu vânt în rafale, am co-
lindat  p rin curtea Palatu lu i Hof-
burg, situat în plin centrul Vienei,
ţinta pred ilectă a numeroşilor tu-
rişti care s e îmbulzes c de fiecare
dată la sfârş itul s ăptămânii. În vas-
tu l perimetru al fostei Curţi impe-
riale îşi are s ediu l Preşed inţia Aus-
triei, dar ş i o serie de muzee, Bi-
blioteca Naţională, precum şi ob-
iective turist ice de mare valoare.
În  treacăt  fie  spus, am no tat faptul
că tot  aici îşi are s e-
diul OSCE: steagu-
rile celor 57 de ţări
membre erau spul-
berate de vân tul în
rafale, culmea, repet,
pe o vreme când pu-
teai sta la  iarbă ver-
de, cum de alt fel am
şi văzut că fac oame-
n ii în  aceas tă pe-
rioadă neaşteptat de
blândă a anulu i. Bi-
blio teca Naţională,
pe care nu  am vizi-
tat-o încă, ocupă o
aripă centrală a fos-
tu lui palat imperial,
în aceeaşi incintă cu
Muzeul „Ephesos”
şi doar la câteva mi-
nu te d is tan ţă de
„S c h a t z ka me r ” ,
unde sunt adunate
comori ale fos tu lu i imperiu de-a
lungul a peste un  mileniu.

Împăratul Franz Josef  I este cel
care a avut ideea de a construi un
muzeu de proporţii şi astfel a apărut,
în 1891, „KunsthistorichesMuseum”
(KHM). Urgenţa construirii acestei
clădiri uriaşe a fost determinată de
nevoia de a proteja o serie de co-
mori ale coroanei habsburgice, între
care comoara Sfântului Imperiu Ro-
man şi a Ordinului Lâna de aur. Mai
multe comori de artă ale acestui im-
periu au fost aduse aici din diferite
puncte ale Europei, unde erau de-
pozitate, iar „Kunsthistoriches Mu-
seum” a fost deschis la finele sec.
XIX, alături de „Naturh isto riches
Museum”. Clădirile  s omptuoas e,
care seamănă până la a fi gemene, se
află situate în Piaţa „Maria Tereza”.
La ieşirea din sediul „Museum Quar-
tier”, sediul unde mă aflu, „Kunsthis-
toriche Museum” se află peste stra-
dă, pe partea dreaptă, iar în stânga
este „NaturhistorichesMuseum”. În
centrul pieţei se ridică amplul monu-
ment al împărătesei Maria Tereza,
unde poate fi văzută şi figura baro-
nului Samuel von Brukenthal, guver-
nator al Transilvaniei. Aces t com-
plex de muzee cuprinde şapte locaţii
dedicate artei: KHM, Neue Burg
(adăposteşte Muzeul Ephesos, co-
lecţia de arme şi muzeul de instru-
mente muzicale), „Kaiserliche Schat-
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corespondenţă din Viena

Între lancea lui
Longinus şi crucea
lui Lech Kaczinsy

zkamer”, de care voi vorbi mai înco-
lo, „Kaiserliche Wagenburg”, adă-
postit la Palatul Schonbrun, caste-
lul Ambras din Insbruck, „Weltmu-
seum” şi „TheaterMuseum”. Pentru
un bilet de 34 de euro, aşa numitul
„Jahres karte”, poţi vizita tot anul
aces te colecţii impresionate. Face
toţi banii, vă asigur.

Coroana lui Rudolf II
şi crucea lui Lech Kaczinsy
Cum vă puneam, am fost pentru

început la „Schatzkamer”, cea mai im-
portantă colecţie de obiecte de artă

din Europa, care cuprinde medalii şi
însemne ale Sfântului Imperiu Ro-
man, predecesorul Imperiului Roma-
no-German, având ca atracţ ie fai-
moasa coroană imperială datând de
prin anul 950, după moartea lui Ca-
rol cel Mare, al cărui mormânt aflat
la Catedrala din Aachen l-am vizitat
prin 2003. Tot aici, la Viena, se află şi
mult discutata şi râvnita „Heillige
Lanze”, lancea considerată a fi a lui
Longinus cu care acesta l-ar fi îm-
puns pe Iisus Cristos pe cruce. În
aripa cea mai veche a palatului intri
pe poarta elveţiană („Schweizertor”),
iar din curtea interioară, pornind pe
sub o arcadă, cale de vreo 10 metri,
ajungi la ceea ce se numeşte Tezau-
ru l imperial. Habsburgii au găs it
această locaţie pentru tezaur pe vre-
mea Mariei Tereza, deşi el a fost con-
stituit ca atare mai devreme, în tim-
pul împăratului Ferdinand I. Mai
multe încăperi luminate cu spoturi
adăpostesc comori inegalabile ofe-
rite privirii în spaţii protejate. În spa-
ţiul dedicat părţii laice a tezaurului,
Imperial Regalia, pot fi văzute coroa-
na împăratului Rudolf al II-lea, reali-
zată la Praga în 1602, bătută cu 144
de pietre preţioase, şi care din 1804
a devenit coroana Imperiului Aus-
triac, dar şi sceptrul şi globul impe-
rial, însemnele puterii acestui împă-
rat la care Mihai Viteazul a căutat aju-
tor, la Praga, în lupta sa împotriva

turcilor. Un bust al lui Rudolf II, exe-
cutat mai târziu, străjuieşte aceste
comori extraordinare, chiar dacă or-
bitele goale ale ochilor par să nu
vadă cine l-ar putea primejdui. Ele
au fost, de altfel, de mai mult ori în
pericol extrem, în timpul războaielor
napoleoniene, când comorile au fost
ascunse de teama unor jafuri, sau în
perioada cât Austria a fost alipită de
Hitler Germaniei, dar şi la sosirea ar-
matei eliberatoare sovietice la Vie-
na. Ca un amănunt, în Schwartzen-
bergplatz am putut  vedea u riaş ul
cenotaf ridicat în memoria ostaşilor

sovietici care au eliberat
oraşul în 1945. Puţin mai
departe, pe Renngasse, la
câteva zeci de metri distan-
ţă, nu de parte de poarta
de acces a Palatului Bel-
vedere, poate fi văzută
statuia Papei Ioan Paul al
II-lea, ridicată la biserica
poloneză din zonă, alături
de p iatra tombală care
aminteşte lumii întregi de
masacrul înfăptuit de ruşi
la Katyn, precum şi de ac-
cidentul aviatic căruia i-a
căzut victimă preşedintele
polonez Lech Kaczinsky,
în aceeaşi zonă. Astfel se
scrie istoria, la doar câte-
va străzi distanţă – între
două concepţii net diferite
despre viaţă şi libertate.

Revenind  la tezaurul
imperial, trebuie să spun

că ele este fabulos şi în astfel de
situaţii imaginea este to tul. Am re-
ţinut  splendidele mant ii regale ale
lui Ferdinand I la instalarea ca rege
al Lombardo-Veneţiei, ca şi însem-
nele şi acces oriile purtate de con-
ducătorii Casei de Habsburg de-a
lungul veacurilor: h lamide, tunici,
săbii, dar şi coroana lui Istvan  Boc-
skay, cel care l-a înfrânt  pe genera-
lul Basta şi s-a proclamat con te de
Transilvania şi chiar
prin ţ al Ungariei, în
admiraţia şi cu spriji-
nul turcilor. De alt fel,
multe însemne impe-
riale aparţ inând Ordi-
nulu i Sf. Ştefan al Un-
gariei pot fi admirate
aici. Colane şi săbii ale
lui Maximilian I, nefe-
ricitul rege al Mexicu-
lui, frate al lui Franz Jo-
sef, sunt relicve u lui-
toare care amintesc de
o  pu tere imperială
apusă, dar nu  mai puţin vie în  ima-
ginaţ ia publicului. Leagănul „rege-
lui Romei”, acel supranumit „l’Ai-
glon”, nefericitul fiu al lu i Napoleon
cu Marie Louise, arhiducesa Maria
Ludovica, fiica împăratului Ferdi-
nand  al II-lea, este expus  aici, ca şi
portretul împăratului şi al soţiei sale,
alături de obiecte de botez, faimoa-
sele Taufkanne şi Taufschussel, dar

şi un s marald u riaş  des coperit în
mina Muzu din  Columbia, pent ru
care habsburgii au primit în timp nu-
meroase oferte pe care nu le-au ac-
ceptat niciodată.

„Heillige Lanze”
Dintre toate artefactele pe care le-

am putut vedea aici, „Heillige Lan-
ze”, lancea sfântă, este cea care mă
interesa cel mai mult, în bună parte
şi datorită faptului că citisem câteva
lucruri despre ea şi are o faimă con-
solidată în timp. Considerată a fi lan-
cea Împăratului Constantin sau lan-
cea Sf. Mauriciu, patronul protector
al imperiului, acestui obiect frumos
meşteşugit, protejat de o foiţă de aur
în partea sa mediană, în care este
prins un cui care i-a fost bătut lui
Cristos la crucificare, i-au fost atri-
buite puteri magice începând cu se-
colul al XIII-lea. De atunci există ide-
ea că a aparţinut, de fapt, lui Longi-
nus, centurionul roman care l-a înţe-
pat pe Mântuitor în coastă pentru a
se convinge că şi-a dat duhul. Stră-
pungerea cu lancea este considerat
un gest caritabil, deoarece tradiţia
romană cerea ca picioarele să-i fie
zdrobite, pentru ca soldaţii să se asi-

gure că murise. Lancea face obiec-
tul multor poveşti, în parte de natu-
ră mitologică (recomand romanul
antrenat al lui Trevor Ravenscroft,
„Lancea destinu lui”), deşi i s-au
acordat studii ştiinţifice impresio-
nante, iar un dictator ca Hitler a fost
foarte p reocupat de deţinerea sa
după ce a devenit cancelar al Ger-
maniei. Există mărturii că el era foar-

te preocupat de lance în perioada cât
a locuit în Austria şi că vizita des mu-
zeul unde era expusă şi i-a dedicat
mai multe desene şi schiţe. După ce
a devenit omul forte al Germaniei, a
căutat să pună mâna pe lance, sfă-
tuit de un mentor al său care-l iniţia
în taine ale ocultis mului. Legenda
spunea că deţinătorul său ar putea
cuceri lumea întreagă, deşi Francisc
I al Austriei a fost mai mereu înfrânt
de Napoleon. După Anschluss, lan-
cea a fost răpită şi adusă în Germa-
nia, unde a fost expusă la Catedrala
„Sf. Ecaterina” din Nurenberg. Când
a oraşul a fost bombardat de aliaţi,
Hitler a ordonat cons truirea unui
buncăr special pen tru  p rotejarea
acesteia. Cu toate acestea, america-
nii au pus mâna pe oraş, iar la 30 apri-
lie, după detonarea buncărului, lan-
cea a fost găsită de un militar ameri-
can, în ziua de 30 aprilie 1945. Era
chiar ziua când Hitler se sinucidea.
Lancea şi alte obiecte luate de ger-
mani a fost returnată de generalul Pat-
ton Vienei şi se află acum la „Schat-
zkammer”, ca un remember al ardorii
şi poftei umane pentru putere şi văr-
sare de sânge. Totuşi, această lance,
aşa-zisă a lui Longinus, nu a putut fi

cercetată ca atare de specia-
lişti (precum giulgiul din To-
rino, să zicem), deoarece ar
fi fost cândva curăţată de
un membru al muzeulu i cu
o solu ţie foarte puternică
care ar fi distrus urmele de
posib il ADN ce puteau fi
prelevate pent ru o cerceta-
re minuţ ioasă. E poate un
mod ironic de a îngropa po-
s ib ilitatea rezo lvării unei
enigme, deşi cred că anali-
za metalu lui din care es te
făcută lancea ar putea pune

capăt specu laţiilo r, mai ales că mai
există astfel de presupuse autenti-
ce lăncii la Roma, Enchiadzin  (Ar-
menia), Ant iohia ş i Polon ia. Cu toa-
te acestea, legenda e vie şi asta con-
tează, iar oamenii sun t dispuşi să
acorde credit legendelor, mai ales de
când istoria modernă a demolat mi-
turile şi le-a pres upus a fi doar „po-
veşti” pentru  copii şi oameni mari.



În perioada 11 ianuarie – 10 februa-
rie se desfăşoară Festivalul Interna-
ţional de Fotografie „Carol Pop de
Szathmari”, eveniment ce marchea-
ză Ziua Artei Fotografice din Româ-
nia (11 ianuarie), precum şi cele două

zile ale Culturii, româ-
nă (15 ianuarie)  ş i
maghiară (22 ianua-
rie), din acest inter-
val. Festivalul cuprin-
de 30 de manifestări
expoziţionale vernisa-
te în Serbia, Slovacia,
România, Ucraina şi Ungaria, mai multe expoziţii anuale
ale organizaţiilor partenere în galeriile din Bucureşti, Ora-
dea şi Târgu Mureş şi expoziţii personale ale unor artişti
fotografi reputaţi. Printre acestea, expoziţia „Sate ale Uni-
unii Europene”, cu 98 de fotografii alb-negru şi color
premiate la ediţia a IX-a a Salonului Internaţional al Ar-
tiştilor Fotografi Români şi Maghiari de Pretutindeni or-
ganizat în parteneriat cu Clubul Fotografic „Nufărul”
Oradea. Festivalul a debutat ieri, la Ujhgorod, în Ucrai-

na, cu vernisajul expoziţiei de fotografii digitalizate, realizată cu lucrările
reputatului artist fotograf. „A devenit o tradiţie ca în fiecare an să fie
invitaţi artiştii fotografi dintr-o ţară. După ce anul trecut au fost invitaţi
cei din Republica Moldova, în acest an invitaţii de onoare sunt artiştii
fotografi din Ucraina”, a precizat Ştefan Toth, directorul festivalului şi
preşedintele Asociaţiei „Euro Foto Art” din Oradea.

A început Festivalul
Internaţional de
Fotografie „Carol
Pop de Szathmari”
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„Ziua Fotografiei trebuie să fie
un prilej pentru organizarea de acţi-
uni culturale, simpozioane, expo-
ziţii, mese rotunde şi alte acţiuni
cu tematică inspirată de arta foto-
grafică”, susţin reprezentanţii Fo-
toclubului „Mirc ea Faria”, motiv
pentru care şi organizează la Cra-
iova o expoziţie dedicată acestui
eveniment. Lucrările a 20
de artişti vor fi prezentate
pe s imezele Galeriei
„ARTA”: Remus Badea,
Cristian Bălă, Victor Boldâr,
Ştefania Buzatu, Horaţiu
Buzatu,  Florin Chirea,
Doru Dădălău, Constantin
David, Sorin Danciu, Do-
rian Delureanu, Mihai Dia-
conu, Sorin Goanţă, Con-
stantin Ticu Gruescu, Ma-
rius Niţipir, Marius Ologu,
Vlad Ţigănilă, Oana Ţigă-
nilă, Dan Ţigănilă, Marinei
Ţîră şi Claudiu Vulpan.
Carol Popp de Szathmary,
printre primii
10 fotografi din Europa

Pictor şi fotograf, Carol Popp
de Szathmary s-a născut la 11 ia-
nuarie 1812, la Satu-Mare. A stu-

Craiova celebrează Ziua Naţională
a Artei Fotografice în România

Fotoclubul „Mircea Faria” din Craiova vă in-
vită astăzi, ora 18.00, la vernisajul unei expoziţii
de fotografie dedicate Zilei Naţionale a Artei Fo-
tografice în România .   Găzduită de Gale ria
„ARTA” a Uniunii Artiştilor Plastici din Româ-
nia, Filiala Craiova (Calea Unirii nr. 16), aceasta

reuneşte lucrările a 20 de artişti craioveni. 11 ia-
nuarie a fost declarată, prin Hotărârea de Gu-
vern nr. 458/5 mai 2010, Ziua Artei Fotografice în
România. Data reprezintă ziua de naştere a lui
Carol Popp de Szathmary (1812-1887), recunos-
cut ca primul fotograf al României.

diat la Seminarul Teologic din Blaj,
dar l-a întrerupt, plecând să studie-
ze pictura la Roma. A imortalizat
chipuri şi scene din Războiul Cri-
meii (1853-1856), devenind primul
artist fotograf român şi primul fo-
toreporter de război din lume. În
primăvara lui 1854, artistul s-a de-
plasat pe malul Dunării, în preajma

Olteniţei şi a Silistrei, unde se dă-
deau lupte, fotografiind bivuacuri-
le, fortificaţiile şi combatanţii. Sta-
ţionarea trupelor ruseşti, apoi a ce-
lor turceşti şi austriece la Bucureşti
i-a oferit artistului fotograf o neaş-
teptată posibilitate de afirmare.

Acest pionier al fotografiei a rea-

lizat o bogată colecţie de chi-
puri militare. La Cabinetul de
stampe al Academiei Româ-
ne se păstrează mai multe
clişee pe sticlă şi fotografii
cu ofiţeri superiori din toate
armele şi din toate taberele.
Lui îi aparţine şi portretul ge-
neralului rus, Mihail Dimitrie-

vici Gorceakov, publicat în revista
„The Illustrated London News” din
3 octombrie 1855.

A fost premiat în cadrul Expozi-
ţiei Universale de la Paris din 1855,
unde a prezentat albumul care cu-
prinde imagini din Războiul Crimeii.
Pe lângă acest album, Szathmary a

oferit câte un exemplar împăraţilor
Napoleon al III-lea şi Franz Iosif I,
reginei Victoria, regelui Wurtember-
gului şi marelui duce Carl Alexander
de Saxa-Weimar-Eisenach. Bun de-
senator, specialist în tehnica acua-
relei, 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 Szathmary a publicat un
volum cu 100 de fotografii. A fost
printre primii 10 fotografi din Eu-
ropa. A deschis expoziţii la Bucu-
reş ti (1864,  1868).  La Viena
(1873) a expus, cu ocazia Expozi-
ţiei Universale, costume naţionale
şi peisaje româneşti şi a obţinut
Premiul al II-lea. A murit la 3 iunie
1887.

Două pasiuni pe care le are plus  spri-
jinul Muzeului Olteniei l-au determinat pe
craioveanul Marius Bogdan să desc hidă
prima sa expoziţie.  Una es te pentru arta
plastică, cealaltă, nu atât de comună, pen-
tru… avifaună.

Huhurezul mare, vulturul cu c ap alb,
răţuşca mandarin, pinguinul imperial, scoi-
carul, vânturelul ori păunul – aceasta din
urmă fiind una dintre cele mai laborioase
lucrări, realizată în aproape un an, căci fie-
care pană a fost desenată în detaliu – sunt
doar câteva dintre păsările surprinse de
Marius Bogdan îndeosebi în culori acrilice,

Două pasiuni, o expoziţie: „De rerum naturae”

Până la 20 ianuarie (data
poştei), Uniunea Teatrală din
România (UNITER) pri-
meşte piese de teatru pen-
tru înscrierea la Concursul
de dramaturgie „Cea mai
bună piesă românească a
anului” – ediţia 2014.  

Autorii vor trimite tex-
tele prin poştă sau prin de-
punere individuală la Se-
cretariatul UNITER în format electronic (salvate pe un CD,
nu prin e-mail), într-un singur exemplar, nesemnate, cu un
motto scurt pe pagina de titlu. CD-ul ce conţine piesa în-
scrisă la competiţie va fi însoţit de un plic închis în care
vor figura datele de identificare ale autorului (nume, adre-
să, telefon, e-mail). Acelaşi motto de pe pagina de titlu a
piesei va fi înscris şi pe plicul închis cu datele de identifi-
care. În cazuri bine motivate, piesele pot fi trimise în for-
mat dactilografiat, prin poştă sau depuse direct la Secreta-

„Cartea
timpului”,
lansată la
Biblioteca
Judeţeană

Agenda culturală a anu-
lui 2015 se deschide la Bi-
blioteca Judeţeană „Ale-
xandru şi Aristia Aman”
din Craiova cu o lansare
de carte. Este vorba de-
spre „Cartea timpului”,
avându-l autor pe Ion Ră-
duţ, care va fi prezentată
mâine, 13 ianuarie,  în
Sala „Acad. Dinu C. Giu-
rescu”. Evenimentul va
avea loc cu începere de
la ora 16.00 şi este organizat sub egida „Craiova – Capitală
Culturală Europeană 2021”, cu susţinerea Consiliului Jude-
ţean Dolj. Invitaţii lui Ion Răduţ sunt conf. univ. dr. Gabriela
Rusu-Păsărin, prof. univ. dr. Cezar Avram, prof. univ. dr. Dinică
Ciobotea şi prof. dr. Toma Rădulescu, care vor vorbi despre
acest recent volum al autorului.

ca şi în acuarelă. Talentul său şi interesul
pentru lumea păsărilor, pe care o cunoaşte
foarte bine, i-au convins pe reprezentanţii
instituţiei craiovene să-i acorde sprijinul.
Intitulată „De rerum naturae”, expoziţia de
pictură semnată Marius Bogdan va fi verni-
sată joi, 15 ianuarie, ora 19.00, la Sala „Şte-
fan Ciuceanu” a Muzeului Olteniei.

Craioveanul este absolvent al Colegiului
Naţional „Fraţii Buzeşti” şi al Facultăţii de
Electromecanică din cadrul Universităţii din
Craiova. Este tatăl a două fete, cea mai mare
dintre ele urmând, în prezent, un master în
Teorie şi Analiză Politică.

Încă o săptămână de înscrieri la Concursului de dramaturgie
„Cea mai bună piesă românească a anului 2014”

riatul UNITER. 
Nu se pri-

mesc în concurs
piese sc urte
(într-un ac t) ,
dramatizări, pie-
se publicate sau
r ep r ez e nt a te .
Adresa poştală
pentru înscriere
es te s trada

„George Enescu” nr. 2-4, sector 1, Bucureşti, cod poştal
010305, cu menţiunea „Pentru Concursul Cea mai bună
piesă românească a anului 2014”.

Juriul va anunţa piesa câştigătoare la sfârşitul lunii mar-
tie, iar Editura UNITEXT o va publica într-un volum ce va
fi lansat la Gala Premiilor UNITER din aprilie a.c., mo-
ment în care va fi înmânat şi premiul. Concursul, premiul
şi tipărirea piesei câştigătoare sunt finanţate prin efortul şi
sub egida Casei Regale a României.
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Între timp, autoritãþile franceze
încearcã sã o gãseascã pe Hayat
Boumeddiene (26 de ani), soþia lui
Amedy Coulibaly, autorul atacului
de vineri, de la magazinul evreiesc
din Paris, care s-ar afla în Turcia
sau în Siria, potrivit informaþiilor
obþinute de presa francezã. Aceas-
ta a trecut prin Turcia, însã nu a
fost arestatã de cãtre autoritãþile de
la Ankara „în lipsa unor informaþii
din partea Parisului”, dupã cum a
declarat o sursã turcã, citatã de AFP.
„Ea a intrat în Turcia pe 2 ianuarie
(...). Noi credem cã ea a fost la Urfa
(sud-est) o sãptãmânã mai târziu,
însã nu avem dovezi. În prezent,
suspecta se aflã probabil în Siria”,
a menþionat sursa citatã, adãugând
cã tânãra avea un bilet de avion pen-
tru cursa Madrid-Istanbul ºi cã nu
a fost arestatã deoarece autoritãþile
turce nu au fost informate de cãtre

cele franceze privind „caracterul pe-
riculos” al acesteia. „Nu a avut loc
nici un schimb de informaþii care
ne-ar fi permis sã împiedicãm (in-
trarea ei în Turcia). (...) Dacã am
fi avut informaþii la timp, am fi pu-
tut sã o extrãdãm”, a spus aceastã
sursã din domeniul securitãþii. An-
terior, ºi o sursã din cadrul poliþiei
franceze a afirmat cã Hayat Bou-
meddiene se afla pe teritoriul Tur-
ciei începând din 2 ianuarie.

Este sau nu Boumeddiene
complice?

Potrivit ediþiei electronice a coti-
dianului „Le Parisien”, cea mai cã-
utatã femeie din Franþa s-ar afla în
prezent în Siria, dupã ce ar fi cãlã-
torit la 2 ianuarie la bordul unui
avion pe ruta Madrid-Istanbul, în
compania unui bãrbat al cãrui frate
este cunoscut de serviciile france-
ze de informaþii. Serviciile de infor-
maþii turce noteazã cã femeia a tra-
versat frontiera turco-sirianã joi, 8

Ucraina:

Merkel a discutat

cu Putin

ºi Poroºenko

Cancelarul german
Angela Merkel a discutat,
sâmbãtã, prin telefon, cu
preºedinþii ucrainean, Petro
Poroºenko, ºi rus, Vladimir
Putin, asupra situaþiei din
Ucraina, a anunþat purtãto-
rul de cuvânt al guvernului
german. Aceste douã
discuþii au intervenit cu
douã zile înaintea unei
întâlniri, programatã
astãzi, la Berlin, a miniºtri-
lor Afacerilor Externe rus,
ucrainean, german ºi
francez, noteazã AFP.
Situaþia din Ucraina ºi
punerea în aplicare a
acordurilor de la Minsk au
fost în centrul acestor
discuþii, a declarat într-un
comunicat Steffen Seibert,
purtãtorul de cuvânt al
guvernului. „Cancelarul s-
a arãtat preocupat de
tensiunile continue ºi
situaþia umanitarã din
estul Ucrainei”, potrivit lui
Seibert. În discuþia cu
Poroºenko, cancelarul a
subliniat angajamentul sãu
faþã de principiul unei
reuniuni viitoare a ºefilor
de stat sau de guvern în
cadrul formatului numit
„Normandia” (Rusia,
Ucraina, Franþa ºi Germa-
nia), insistând în acelaºi
timp asupra necesitãþii
obþinerii unor „progrese
concrete”. Preºedintele
Poroºenko a anunþat la
sfârºitul lunii decembrie
desfãºurarea unui summit
în format „Normandia” pe
15 ianuarie a.c., la Astana,
capitala Kazahstanului,
însã Merkel a menþionat,
joi, cã data acestei întâlniri
trebuie încã confirmatã,
„dupã discuþiile prevãzute
în zilele urmãtoare”. În
discuþia cu Putin, cancela-
rul german a subliniat cã
fiecare parte trebuie sã
contribuie „rapid, pentru a
se face progrese pe baza
acordurilor de la Minsk”,
semnate în septembrie anul
trecut. În legãturã cu acest
punct, Moscova ar trebui sã
se foloseascã de influenþa
sa asupra separatiºtilor
proruºi, a mai spus Seibert.

„Bild”: Atacurile din Franþa,„Bild”: Atacurile din Franþa,„Bild”: Atacurile din Franþa,„Bild”: Atacurile din Franþa,„Bild”: Atacurile din Franþa,
posibil preludiu la un val de atentate în Europaposibil preludiu la un val de atentate în Europaposibil preludiu la un val de atentate în Europaposibil preludiu la un val de atentate în Europaposibil preludiu la un val de atentate în Europa
Atacurile comise în Franþa ar putea fi în-

ceputul unui val de atentate la nivel euro-
pean, potrivit comunicaþiilor liderilor orga-
nizaþiei Statul Islamic (SI) interceptate de
serviciile secrete americane, afirma ziarul
german „Bild”, în ediþia de ieri. Potrivit ta-
bloidului, citând surse anonime din cadrul
serviciilor de informaþii americane, unul din-
tre aceste servicii, NSA (Agenþia Naþiona-
lã de Securitate), ar fi interceptat la scurt
timp dupã atacurile de la Paris comunicaþii

în care liderii SI anunþã un viitor val de aten-
tate. În aceste comunicaþii, Parisul ar fi fost
citat ca fiind semnalul pentru o serie de aten-
tate asupra altor oraºe europene, printre
care Roma, scrie ziarul, potrivit cãruia nici
un plan concret de atac nu este cunoscut.
Serviciile americane ar dispune de infor-
maþii potrivit cãrora fraþii Cherif ºi Said
Kouachi, autorii masacrului comis la sãp-
tãmânalul satiric francez „Charlie Hebdo”
(soldat cu 12 morþi), ar fi avut contacte în

Olanda, afirmã, de asemenea, „Bild”.
Franþa a trãit 53 de ore de coºmar, de la
atentatul comis miercuri la redacþia „Char-
lie Hebdo”, pânã la luarea de ostatici sân-
geroasã de vineri, dintr-un magazin evre-
iesc din Paris. În total, 17 persoane au murit
în aceastã serie de atacuri comise de trei
jihadiºti francezi, fraþii Kouachi ºi Amedy
Coulibaly, care au afirmat cã s-au coordo-
nat ºi care au fost uciºi de forþele de ordi-
ne vineri seara.

ianuarie. Ea avea un bilet retur pe
ruta Istanbul-Madrid pentru vineri,
9 ianuarie, dar nu s-a aflat la bordul
acestui avion. Cotidianul „Libera-
tion” scrie, de asemenea, cã Hayat
Boumeddiene s-ar putea afla în

Turcia sau în Siria. Vineri
însã, tot presa francezã
scria cã femeia a partici-
pat, alãturi de soþul sãu,
la atacul de la magazinul
evreiesc din Paris, unde
acesta a ucis patru per-
soane ºi a luat ostatici, ºi
cã ar fi reuºit sã fugã în
cursul asaltului forþelor de
ordine asupra magazinu-
lui. De asemenea, surse
apropiate anchetei au de-
clarat anterior cã Bou-
meddiene ºi Coulibaly au
fost vãzuþi împreunã într-
un taxi, la Paris, joi sea-
ra, dupã ce bãrbatul a ucis

o poliþistã la Montrouge ºi înainte
de a comite atacul de la magazinul
evreiesc. Presa francezã a publicat
mai multe fotografii cu femeia, în
timp ce trage cu arbaleta sau pur-
tând un vãl islamic integral, care îi
acoperã întregul corp, cu excepþia
ochilor.

Înregistrare video cu Coulibaly
în care se declarã susþinãtor al SI

Amedy Coulibaly ºi-a detaliat ac-
þiunile ºi ºi-a revendicat apartenen-
þa la gruparea Stat Islamic (SI) într-
o înregistrare video care a fost di-
fuzatã ieri pe Internet. În înregis-
trarea care dureazã puþin peste ºapte
minute ºi care nu a putut fi autenti-
ficatã, Coulibaly este prezentat ca
un „soldat al califatului”, relateazã
site-ul rts.ch. El este numit „Abou
Bassir Abdallah Al-Ifriqi” ºi îºi pre-
zintã jurãmântul de credinþã faþã de
„califatul islamic al lui Al-Baghdadi”,
califul autoproclamat al SI. „Dacã
atacaþi califatul, vã atacãm”, expli-

cã el calm ºi având alãturi o armã,
într-o referire la participarea Fran-
þei la coaliþia împotriva grupãrii SI,
subliniind cã acþiunea sa este per-
fect legitimã. Coulibaly precizeazã,
de asemenea, cã s-a sincronizat cu
fraþii Kouachi, cã lucrurile au fost
fãcute „puþin împreunã, puþin se-
parat, pentru a avea un impact cât
mai mare” ºi cã le-a dat bani celor
doi pentru a finaliza operaþiunea.

Mama ºi surorile lui Amedy Cou-
libaly au „condamnat” atentatele de
la Paris, prezentând „sincere con-
doleanþe” familiilor victimelor. „Eu,
mama lui Amedy Coulibaly, ºi toate
fiicele mele transmitem sincere
condoleanþe familiilor victimelor de
la magazinul Hyper Cacher, fami-
liei poliþistului ucis la Montrouge,
precum ºi victimelor de la «Charlie
Hebdo»”, potrivit unui comunicat.
„Condamnãm aceste acte. Nu sus-
þinem deloc aceste idei extremiste.
Sperãm cã nu va exista nici o con-
fuzie între aceste acte odioase ºi
religia musulmanã”, au afirmat ele.

Peste 5.500 de poliþiºti ºi militari
mobilizaþi pentru marºul
de la Paris

Ieri, Parisul a devenit capitala
mondialã a luptei împotriva teroris-

mului, printr-o reuniune internaþio-
nalã ºi un marº republican la care se
estima cã ar fi participat peste un
milion de persoane. Printre acestea,
lideri politici din toatã lumea, parti-
de, sindicate, grupuri religioase evre-
ieºti, creºtine, musulmane, asocia-
þii, personalitãþi. La marº, care s-a
desfãºurat pe o distanþã de trei kilo-
metri, între Piaþa Republicii ºi cea a
Naþiunii, din estul Parisului, începând
cu ora 15.00 (16.00 ora României),
au fost prezenþi preºedintele ucrai-
nean, Petro Poroºenko, ºi ministrul
rus de Externe, Serghei Lavrov, opt
preºedinþi africani ºi numeroºi lideri
europeni, printre care preºedintele
român Klaus Iohannis, preºedintele
Consiliului European, Donald Tusk,
ºi al Parlamentului European, Mar-
tin Schulz, premierul Marii Britanii,
David Cameron, ºi cel spaniol, Ma-
riano Rajoy, premierul Italiei, Mat-
teo Renzi, precum ºi preºedintele
Comisiei Europene, Jean-Claude
Juncker, ºi cancelarul german An-
gela Merkel. Nu au lipsit nici pre-
mierul Turciei, Ahmet Davutoglu,
cel ungar, Viktor Orban, preºedinta
Elveþiei, Simonetta Sommarugale, ºi
prim-miniºtrii danez, Helle Thorning-
Schmidt, belgian, Charles Michel,
olandez, Mark Rutte, grec, Antonis
Samaras, portughez, Pedro Passos
Coelho, ceh, Bohuslav Sobotka, ºi
leton, Laimdota Straujuma.

În total, au fost aproape 50 de
ºefi de state ºi de guvern, pe care
Francois Hollande i-a primit întâi la
palatul prezidenþial Elysee. Familiile
victimelor au deschis cortegiul, ur-
mate de Hollande ºi oaspeþii strãini,
apoi de personalitãþile politice fran-
ceze. Peste 5.500 de poliþiºti ºi mili-
tari au fost mobilizaþi la Paris ºi în
regiunea capitalei, dintre care 2.200
pentru a asigura securitatea la mani-
festaþia istoricã, a anunþat sâmbãtã
ministrul de Interne, Bernard Caze-
neuve, citat de AFP.
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METEO

Parþial
înnoratluni, 12 ianuarie - max: 6°C - min: -1°C

$
1 EURO ...........................4,4887 ............. 44887
1 lirã sterlinã................................5,7577....................57577

1 dolar SUA.......................3,8001........38001
1 g AUR (preþ în lei)........147,9363.....1479363

Cursul pieþei valutare din 12 ianuarie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Hoþul de cãrþi

Se difuzeazã la HBO, ora 12:45

Ecranizarea unui roman de mare succes,
HOÞUL DE CÃRÞI spune povestea
dãtãtoare de inspiraþie a unei fete pline
de viaþã ºi curajoase, pe nume Liesel,
care transformã vieþile tuturor celor din
jurul ei când este trimisã sã locuiascã la o
familie adoptivã, în Germania celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial.

Pentru Liesel, puterea cuvintelor ºi a
imaginaþiei devine un mijloc de a evada
din vâltoarea evenimentelor de care sunt
înghiþiþi ea ºi toþi oamenii pe care îi
cunoaºte ºi pe care îi iubeºte, ba chiar
un mijloc de a gãsi bucurie. Ea este
inima ºi sufletul poveºtii din HOÞUL DE
CÃRÞI

Balul absolvenþilor

Se difuzeazã la PRO  Cinema,
ora 20:30

Balul absolvenþilor rãmâne o searã de
neuitat - mai ales pentru Donna Keppel. Pe
când se pregãteºte pentru balul care
marcheazã despãrþirea sa de liceu, Donna
nici nu bãnuieºte cã psihopatul care-i
înjunghiase familia a scãpat din închisoare
ºi se aflã în drum spre ea pentru a termina
ceea ce începuse. Cu trei ani în urmã,
Donna era unica supravietuiþoare a unui
multiplu asasinat comis de Richard Fenton,
un profesor obsedat de frumuseþea ei
neprihanitã. Dupã ce pãrinþii ei obþinuserã
un ordin judecãtoresc de interdicþie, pentru
a-ºi proteja copila, Fenton a pãtruns în casa
lor ºi i-a mãcelarit pe toþi, inclusiv pe fratele
mai mic al Donnei. Donna a supravieþuit
atacului pentru cã a reuºit sã se ascundã de
atacator, iar mãrturia sa l-a aruncat pe
Fenton într-un azil de maximã securitate.

Apa caldã
de sub podul roºu

Se difuzeazã la TVR 2, ora  23:10

Regizatã de cãtre apreciatul maestru al
cinematografiei japoneze Shohei Imamu-
ra (Tiparul), aceastã stralucitã parabolã
pentru adulþi urmãreºte cãlãtoria unui
comerciant rãmas fãrã serviciu spre un
sat de pescari izolat în cautarea unei
comori.

Casa unde este ascunsã comoara este
locuitã de o femeie frumoasã ºi bunica ei.

Incercând sã intre în graþiile femeii,
obþine mai mult decat spera. O remarcabi-
lã explorare a dorinþei feminine.

LUNI - 12 ianuarie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Gala Umorului
10:00 Dupa 25 de ani (R)
10:30 Prin Þara Zânelor
10:50 Teleshopping
11:30 Vocea lui Caruso (R)
12:20 Discover România
12:30 În grãdina Danei
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Discover România
17:00 Wild Carpathia
18:00 Eroi necesari
18:30 Discover România
18:35 Clubul celor care

muncesc în România
18:45 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
19:40 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 Cenuºã ºi sânge
2009, Franþa, Romania, Dramã
01:30 Eroi necesari
02:00 Telejurnal
02:45 Sport
03:05 Vorbeºte liber!
03:55 DUPÃ 25 DE ANI
04:25 Biziday
05:05 Zestrea românilor

TVR 1

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Rezistenta prin cultura
08:30 Pescar hoinar
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate zilele
11:10 Ediþie specialã (R)
1980, România, Comedie
12:50 Cartea cea de toate zilele
13:00 Bon anniversaire,

Monsieur Chopin
14:00 Credinta si celebritate
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Replay
20:10 Ce facem cu violoncelul ?
21:00 Arte , carte ºi capricii
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Apa caldã de sub podul

roºu
2001, Japonia, Comedie, Dramã
01:20 Replay
02:10 Bon anniversaire,

Monsieur Chopin
03:00 Citeºte româneºte!
03:30 Ieri-Azi-Mâine
04:20 Mistere ºi conspiraþii

TVR 2

07:55 Aºa se scrie istoria!
09:35 Pasiune inocentã
11:15 Roboti
12:45 Hotul de cãrþi
14:55 Vântul prin sãlcii
16:25 Cel mai bun meci al lui

Muhammad Ali
18:05 Pe platourile de filmare
18:35 Crãciun fericit
20:00 Îndrãgostiþii mor ultimii
22:00 Sub acelaºi acoperiº
22:30 Fetele
23:00 Baieþi frumoºi
23:30 Umbre
00:15 Trenul de noapte spre

Lisabona

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La Mãruþã (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
12:30 Dadaca
1993, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Trandafirul negru
2013, Turcia, Drama
15:00 Fete rele 2 (R)
2011, SUA, Comedie
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Puterea destinului
2006, Dramã
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: New York -

Criminaliºtii
2004, SUA, Actiune, Crima,

Drama, Mister, Thriller
00:00 XIII: Spion de sacrifi-

ciu
2011, Canada, Franþa,

Actiune, Crima
01:00 Apropo Tv (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Cununa de lacrimi (R)
08:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
09:15 Clona (R)
10:30 Pasiune interzisã (R)
11:30 Regina inimilor (R)
13:00 Îngeri pãzitori (R)
14:30 Complicea (R)
15:30 Cununa de lacrimi
16:30 Tânãr ºi Neliniºtit
17:30 Clona
18:30 Pasiune interzisã
19:30 Regina inimilor
20:30 Îngeri pãzitori
22:00 Complicea
23:00 Terra Nostra
00:00 Clona
01:00  Iubire ca în filme

08:45 La Mãruþã
10:15 La bloc
11:45 Doamne de poveste
12:45 Cumplitul adevãr (R)
14:30 Ultimul orizont (R)
17:00 Micuþa Picasso - O

poveste controversatã
18:45 Roxanne
20:30 Balul absolvenþilor
22:15 Gattaca
00:15 Balul absolvenþilor (R)
01:45 Lumea Pro Cinema
02:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Poftiþi pe la noi!
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Poftiþi pe la noi! (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Campionul
2006, Israel, Comedie, Dramã,

Romantic
10:00 Uºã-n uºã (R)
2008, România, Comedie
10:30 Suleyman Magnificul (R)
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Uºã-n uºã (R)
2008, România, Comedie

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Iubiri Secrete (R)
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Secrete de stil (R)
10:30 Levintza prezintã (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Fii pe fazã!
12:00 Codul magicienilor
12:30 Casa: construcþie ºi

design (R)
13:15 Mondenii
2006, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Mondenii
2006, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Legãturi de sange
2010, Dramã, Romantic
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Familii la rãscruce
20:30 Revendicarea
21:30 Dosarele DNA
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Fii pe fazã! (R)
01:00 Salvaþi iubirea
02:30 Revendicarea (R)
03:30 Dosarele DNA (R)
04:30 Casa: construcþie ºi

design (R)
05:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Focus din inima României

(R)
06:00 Familii la rãscruce (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Spãrgãtorii de râs
19:30 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Jackass. Nebuni de

legat!
23:00 Wrestling WWE Super-

stars
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling SMACK
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

10 / cuvântul libertãþii luni, 12 ianuarie 2015programe TV / utile



cuvântul libertãþii / 11luni, 12 ianuarie 2015 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Cursuri pentru calificare ºi iniþiere

pentru“Administrator de imobile”ºi “Ma-
seur”. Fundaþia “Acþiunea Ecologicã Româ-
nã” anunþã redeschiderea cursurilor ”Ad-
ministrator de imobile” pentru persoanele
care lucreazã în cadrul Asociaþiilor de pro-
prietari sau care doresc sã ocupe postul
de Administrator sau Preºedinte. De ase-
menea, se continuã seria pentru iniþiere în
masaj ºi reflexoterapie, princursul de “Ma-
seur”, organizat împreunã cu ªcoala Post-
licealã Ecologicã. Cursurile sunt autorizate
de CNFPA iar înscrieriºi informaþi se pot
obþine la telefonul nr. 0351 40.40.77 (luni-
vineri, intre 10:00 ºi 17:00) pânã la data de
31.01.2015.

A.N.A.F. – Direcþia Generalã Regiona-
lã  a  Finanþelor  Publice  Craiova - Admi-
nistraþia Judeteanã a Finanþelor Publice
Dolj organizeazã licitaþii publice în condi-
þiile precizate de O.G. nr. 92/2003 rep. pri-
vind Codul de procedurã fiscalã cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare, la sediul
A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit Firmilian, nr.
2, cam. 206  pentru debitorii: 1. SC PIRVU
CAT SRL,Craiova, str. Gheorghe Titeica, nr.
8, bl. D26b, sc. 2, ap. 9, jud Dolj, cod identi-
ficare fiscal 18675469 în data de 23.01.2015,
ora 11,00 pentru vânzarea bunurilor: cup-
tor electric Eloma Multimax A10-11, preþ
pornire licitaþie 14.325 lei; maºinã de gatit
pe gaz Emme GIG-M76FFXG, preþ pornire
licitatie 1.875 lei; maºinã de spãlat vesela
Lamber DSP4, preþ pornire licitaþie 5.250
lei; hotã de perete Eco EP2M 9/38, preþ
pornire licitaþie 6.150 lei; frigider Liebheer
Profiline Gkv6460, preþ pornire licitaþie
3.075 lei; congelator Liebheer Profiline
GG5260, preþ pornire licitaþie 3.225 lei;
maºinã de curãþat cartofi Sirman PP4, preþ
pornire licitaþie   3.450 lei; maºinã de tocat
legume Sirman TM2 inox, preþ pornire lici-
taþie 2.025 lei; masã refrigerantã Antartika
TLX 2PTN, preþ pornire licitaþie 4.350 lei;
grãtar cu rocã vulcanicã Imperial EBA-
2223, preþ pornire licitaþie 3.975 lei; masã
rotundã 6 persoane – 24 buc, preþ pornire
licitaþie  195 lei/ buc; masã dreptunghiula-
rã 8 persoane – 7 buc, preþ pornire licitaþie
270 lei/buc; scaun pliant – 200 buc, preþ
pornire licitaþie 68 lei/buc; autoturism Fiat
Doblo , nr înmatriculare DJ-01-PRV, an fa-
bricaþie 2007, preþ pornire licitaþie 13.050
lei. 2.SC IVALMI SRL Cernele, sat Rovine,
nr. 53, jud Dolj, cod identificare fiscalã
15205292 în data de 26.01.2015, ora 10,00
pentru vânzarea bunurilor: compresor aer
tip YN-500KTT, preþ pornire licitaþie 1.640
lei, maºinã de frezat teu cu un circuit, preþ
pornire licitaþie 920 lei; maºinã de lipit la

un cap, preþ pornire licitaþie 1.745 lei; ma-
ºinã de debitat bagheta, preþ pornire lici-
taþie 1.205 lei, maºinã de debitat, preþ por-
nire licitaþie 1.470 lei, maºinã de debavu-
rat, preþ pornire licitaþie 2.265 lei; cazan
VIADRUS U22C10, preþ pornire licitaþie 815
lei; maºinã pentru extrudat Holmelt
BMT1000, preþ pornire licitaþie 2.680 lei;
presa BMT, preþ pornire licitaþie 2.545 lei;
ciocan hidraulic, preþ pornire licitaþie 4.460
lei. Amplasare sediul societãþii. 3.SC CLAN
INVEST SRL, Craiova, str. Doljului, nr. 43,
bl. A1, sc.3, ap. 8, jud Dolj, cod identificare
fiscalã 14558016 in data de 26.01.2015, ora
13,00 pentru vânzarea bunului: sistem de
dozare volumetric tip AFP cu melc pentru
produse pulverulente, preþ pornire licita-
þie 3.935 lei. Amplasare: com. Grozeºti, sat
Pasararu, nr. 91, jud Mehedinþi. 4.SC CICO
TEX SRL,Craiova, str Gogu Constantines-
cu, nr.9, bl F22, sc.1, ap.2, jud Dolj, cod
identificare fiscalã 17221316 în data de
26.01.2015, ora 15,00 pentru vânzarea bu-
nurilor: maºinã de croit verticalã Yamata,
preþ pornire licitaþie 385 lei; maºinã de cu-
sut Jack 5550 – 2buc, preþ pornire licitaþie
405 lei/buc.Amplasare: Craiova, str. Toam-
nei, nr. 84. 5. SC DANROB FRUCT SRL, Cra-
iova, str. Caracal, nr. 172B, jud Dolj, cod
identificare fiscalã 30644372 în data de
27.01.2015, ora 11,00 pentru vânzarea bu-
nului: maºinã ambalat zahar EGEROM E-
03, preþ pornire licitaþie 21.460 lei. Ampla-
sare: Craiova, str. Cl. Severinului, nr. 27. 6.
SC AUTOMECANICA SRL, Tuglui, sat Jiul,
jud Dolj, cod identificare fiscalã 18025750
în data de 27.01.2015, ora 14,00 pentru vân-
zarea bunurilor: instalaþie de irigat(tambur)
2buc, preþ pornire licitaþie 10.600 lei/buc.
Amplasare: Maceºu de Jos, jud Dolj. 7. SC
PEIVAND  IMPEX SRL, Craiova, cart  Craio-
vita Noua, bl.63, parter 2, jud Dolj, cod iden-
tificare fiscal 15995868  în data de
28.01.2015, ora 11,00  pentru vânzarea bu-
nurilor: autoutilitar marca Volvo, tip FH 12-
460, an fabricacie 2005, nr. înmatriculare
B-08-TGY, prec pornire licitacie 60.250 lei;
semiremorc KOGEL, tip SNC024, an fabri-
cacie 2004, nr înmatriculare DJ-68-DNI,
prec pornire licitacie 14.200 lei; autotrac-
tor marca MAN, tip TGA18.480, an fabrica-
cie 2004, nr înmatriculare DJ-67-DNI, prec
pornire licitacie 31.100 lei. Amplasare: se-
diul societãþii. 8.SC KIMELA IMPORT EX-
PORT SRL, Craiova, str Fagaras, nr.7, jud
Dolj, cod identificare fiscalã 11392457 în
data de 29.01.2015, ora 11,00  pentru vân-
zarea bunului: autoturism Hyundai Coupe,
an fabricaþie 1996, nr înmatriculare DJ-77-
ELA, preþ pornire licitaþie 2.440 lei. Ampla-

sare: sediul societcii. Preþurile nu includ
TVA. Invitãm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri  sã înºtiinþeze de-
spre aceasta A.J.F.P. DOLJ înainte de da-
tele stabilite pentru vânzare, menþionate
mai sus. Cei interesaþi în cumpârarea  bu-
nurilor sunt invitaþi sã  prezinte, pînã  la
termenele de vânzare sau, în cazul vanzã-
rii prin licitaþie, pânã în ziua precedentã
termenelor de vânzare: oferte de cumpã-
rare; în cazul vânzãrii la licitaþie, dovada
plãþii taxei de participare sau a constituirii
garanþiei sub forma scrisorii de garanþie
bancarã reprezentând 10% din preþul de
pornire a licitaþiei care se plãteºte în lei, în
contul IBAN RO16 TREZ 291.50.67XXX005062,
cod fiscal 4830007 deschis la Trezoreria
A.J.F.P. DOLJ; împuternicirea persoanei
care-l reprezintã pe ofertant; pentru persoa-
nele juridice de naþionalitate românã, copie
de pe certificatul unic de înregistrare elibe-
rat de ORC; pentru persoanele juridice strãi-
ne, actul de înmatriculare tradus în limba
românã; pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovadã emi-
sã de creditorii fiscali cã nu au obligaþii fis-
cale restante (Consiliul Local ºi Adminis-
traþia Financiarã în raza cãrora se afla do-
miciliul sau sediul ofertantului), urmând sã
se prezinte la datele stabilite pentru vânza-
re ºi la locurile fixate în acest scop. Impotri-
va prezentului înscris,cel interesat poate
introduce contestaþie la instantã judecato-
reascã competenþa, în termen de 15 zile de
la comunicare sau luare la cunoºtiinþã , în
conformitate cu prevederile art.172 ºi art 173
din OG nr. 92/2003 privind Codul de proce-
durã fiscalã, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare. Licitaþia începe
de la cel mai mare preþ din ofertele de cum-
pãrare scrise, dacã acesta este superior
preþului de pornire la licitaþie, iar în caz con-
trar va începe de la acest din urmã preþ.
Adjudecarea se face în favoarea partici-
pantului care a oferit cel mai mare preþ,
dar nu mai puþin decît preþul de pornire.
Taxa de participare nu se restituie ofer-
tantilor care nu s-au prezentat la licitaþie,
celui care a refuzat încheierea procesului-
verbal de adjudecare, precum ºi adjude-
catarului care nu a plãtit preþul. Potrivit dis-
poziþiilor art.9 alin(2) lit. d) din O.G. nr. 92/
2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicatã, cu modificãrile ºi completãri-
le ulterioare, când urmeazã sã se ia mã-
suri de executare silitã, nu este obligato-
rie audierea contribuabilului. Pentru infor-
maþii suplimentare vã puteþi adresa A.J.F.P.
- Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam.
206 sau la tel: 0251/402.207.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ªCOALA Gimnazialã Fratoºtiþa, cu se-

diul în Localitatea Fratoºtiþa, str. Valea Bi-
sericii, nr. 8, jud. Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea a 1/2 normã temporar va-
cantã de Secretar II S pe data de 28.01.2015
ora 9.00. Dosarele de înscriere la concurs
se depun la secretariatul ªcolii Gimnaziale
Fratoºtiþa în perioada 12.01.2015-16.01.2015.
Informaþiile suplimentare se pot obþine în
zilele lucrãtoare, telefonic la nr. 0251.444.784
sau personal la secretariatul ºcolii, între ore-
le 8.00-16.00.

CONVOCATOR. Al Adunãrii Generale
Ordinare a Acþionarilor Societãþii PROIECT S.A.
CRAIOVA cu sediul în Craiova, Bd-ul. ªtirbei
Vodã nr. 30, Cladirea Malmo, etaj XI CUI
2291704, înmatriculata sub nr. J16/130/1991.
Administratorul Unic al societãþii PROIECT
S.A. CRAIOVA, (“Societatea”),  convoacã Adu-
narea Generalã Ordinarã a Acþionarilor, la data
de 16.02.2015, ora 10.00, la sediul Societãþii
din Craiova, bd-ul ªtirbei Vodã nr. 30, Cladi-
rea Malmo, etaj XI, judeþul Dolj, la care sunt
îndreptatiti sã participe toþi acþionarii Socie-
tãþii înregistraþi în Registrul Acþionarilor al
PROIECT S.A. CRAIOVA la sfârºitul zilei de
17.01.2015 (data de referinþã), având urmã-
toarea: ORDINE DE ZI 1.  Revocarea din func-
þia de Administrator Unic al societãþii PRO-
IECT SA a dlui Luca Gabriel-Iosif. 2. Descar-
carea de gestiune a administratorului unic
revocat. 3. Numirea unui nou Administrator
Unic al societãþii PROIECT S.A. Lista cuprin-
zând informaþii cu privire la numele, localita-
tea de domiciliu ºi calificarea profesionalã a
persoanelor propuse pentru funcþia de ad-
ministrator se aflã la dispoziþia acþionarilor,
putând fi consultatã ºi completatã de aceº-
tia. 4. Aprobarea contractului de management
pentru noul Administrator Unic. 5. Desemna-
rea reprezentantului Societãþii PROIECT S.A.
CRAIOVA care va semna, în numele ºi pentru
aceasta contractul de management al nou-
lui Administrator. În caz de neîntrunire a cvo-
rumului la data convocãrii, se reconvoacã
Generalã Ordinarã a Acþionarilor în aceleaºi
condiþii cu aceeaºi ordine de zi pentru data
de 17.02.2015, ora 10.00, la sediul Societãþii.
Acþionarii pot participa la ºedinþa Adunãrii
Generale Ordinare a Acþionarilor personal
sau prin reprezentanþi, în baza unei procuri
speciale, conform dispoziþiilor legale, mode-
lul procurii putând fi disponibil  la sediul
societãþii mai sus indicat. Un exemplar origi-
nal al procurii de reprezentare se depune la
sediul societãþii, cel tarziu cu 48 de ore
înainte de adunare. Administratorul Unic
al Societãþii PROIECT S.A. CRAIOVA LUCA
GABRIEL-IOSIF.

CONVOCATOR Al Adunãrii Generale Or-
dinare a Acþionarilor Societãþii IDP PROIECT
S.A cu sediul în Craiova, str. ªtirbei Vodã nr.
30, Cladirea Malmo, birou 705, etaj 7, CUI
30454254, înmatriculata sub nr. J16/1137/
2012. Administratorul Unic al societãþii IDP
PROIECT S.A., (“Societatea”), convoacã Adu-
narea Generalã Ordinarã a Acþionarilor, la data
de 17.02.2015, ora 13.00, la sediul Societãþii
din Craiova, str. Stirbei Vodã nr. 30, Clãdirea
Malmo, etaj 7, judeþul Dolj, la care sunt în-
dreptãþiþi sã participe toþi acþionarii Societã-
þii înregistraþi în Registrul Acþionarilor al  IDP
PROIECT S.A. la sfârºitul zilei de 18.01.2015
(data de referinþã), având urmãtoarea: ORDI-
NE DE ZI: 1. Revocarea din funcþia de Admi-
nistrator Unic al societãþii  IDP PROIECT SA
a dlui Bancu Dumitru. 2. Descãrcarea de ges-
tiune a administratorului unic revocat. 3. Nu-
mirea unui nou Administrator Unic al socie-
tãþii IDP PROIECT S.A. Lista cuprinzând in-
formaþii cu privire la numele, localitatea de
domiciliu ºi calificarea profesionalã a persoa-
nelor propuse pentru funcþia de administra-
tor se aflã la dispoziþia acþionarilor, putând fi
consultatã ºi completatã de aceºtia. 4. Apro-
barea contractului de management pentru
noul Administrator Unic. 5. Desemnarea re-
prezentantului Societãþii IDP PROIECT S.A.
care va semna, în numele ºi pentru aceasta
contractul de management al noului Admi-
nistrator. În caz de neintrunire a cvorumului
la data convocãrii, se reconvoacã AGA Ordi-
narã în aceleaºi condiþii cu aceeaºi ordine
de zi pentru data de 18.02.2015, ora 13.00, la
sediul Societãþii. Acþionarii pot participa la
ºedinþa Adunãrii Generale Ordinare perso-
nal sau prin reprezentanþi, în baza unei pro-
curi speciale, conform dispoziþiilor legale, mo-
delul procurii putând fi disponibil  la sediul
societãþii mai sus indicat. Un exemplar origi-
nal al procurii de reprezentare se depune la
sediul societãþii, cel tarziu cu 48 de ore îna-
inte de adunare. Administratorul Unic al So-
cietãþii IDP PROIECT S.A. BANCU DUMITRU.

CONVOCATOR Al Adunãrii Generale Ex-
traodinare a Acþionarilor Societãþii IDP PRO-
IECT S.A cu sediul în Craiova, str. ªtirbei Vodã
nr. 30, Clãdirea Malmo, birou 705, etaj 7, CUI
30454254, înmatriculatã sub nr. J16/1137/
2012. Administratorul Unic al societãþii IDP
PROIECT S.A., (“Societatea”), convoacã Adu-
narea Generalã Extraordinarã a Acþionarilor,
la data de 17.02.2015, ora 15.00, la sediul
Societãþii din Craiova, str. ªtirbei Vodã nr. 30,
Clãdirea Malmo, etaj 7, judeþul Dolj, la care
sunt îndreptãþiþi sã participe toþi acþionarii So-
cietãþii înregistraþi în Registrul Acþionarilor al
IDP PROIECT S.A. la sfârºitul zilei de
18.01.2015 (data de referinþã), având urmã-

toarea: ORDINE DE ZI: 1. Schimbarea sediu-
lui social al societãþii IDP PROIECT SA la adre-
sa: Craiova, str. Ion Maiorescu, nr. 4, jud. Dolj,
demisol, cam. D7. 2. Inchiderea punctului de
lucru de la adresa Craiova, str. Ion  Maiores-
cu, nr. 4, jud. Dolj, demisol, cam. D7. În caz
de neîntrunire a cvorumului la data convo-
cãrii, se reconvoacã Adunarea Generalã Ex-
traordinarã a Acþionarilor în aceleaºi condiþii
cu aceeaºi ordine de zi pentru data de
18.02.2015, ora 15.00, la sediul Societãþii. Ac-
þionarii pot participa la ºedinþa Adunarea
Generalã Extraordinarã a Acþionarilor perso-
nal sau prin reprezentanþi, în baza unei pro-
curi speciale, conform dispoziþiilor legale, mo-
delul procurii putând fi disponibil la sediul
societãþii mai sus indicat. Un exemplar origi-
nal al procurii de reprezentare se depune la
sediul societãþii, cel târziu cu 48 de ore îna-
inte de adunare. Administratorul Unic al So-
cietãþii IDP PROIECT S.A. BANCU DUMITRU.

CONVOCATOR Al Adunãrii Generale Ex-
traordinare a Acþionarilor Societãþii PROIECT
S.A. CRAIOVA cu sediul în Craiova, str. ªtirbei
Vodã nr. 30, Cladirea Malmo, etaj XI CUI
2291704, înmatriculata sub nr. J16/130/1991.
Administratorul Unic al societãþii PROIECT S.A.
CRAIOVA, (“Societatea”), convoacã Adunarea
Generalã Extraordinarã a Acþionarilor, la data
de 16.02.2015, ora 12.00, la sediul Societãþii
din Craiova, str. ªtirbei Vodã nr. 30, Clãdirea
Malmo, etaj XI, judeþul Dolj, la care sunt în-
dreptãþiþi sã participe toþi acþionarii Societãþii
înregistraþi în Registrul Acþionarilor al  PRO-
IECT S.A. CRAIOVA la sfârºitul zilei de
17.01.2015 (datã de referinþã), având urmãtoa-
rea: ORDINE DE ZI: 1. Schimbarea denumirii
societãþii în <<Cladirea Proiect SA>>. 2. Schim-
barea sediului social al societãþii PROIECT SA
CRAIOVA la adresa: Craiova, str. Ion  Maiores-
cu, nr. 4, jud. Dolj, demisol, cam. D1. 3. Prelun-
girea pe o perioada de un an de zile a con-
tractului de administrare a imobilului situat în
Craiova, str. Ion Maiorescu, nr. 4, jud. Dolj, pro-
prietatea PROIECT SA CRAIOVA. În caz de ne-
întrunire a cvorumului la data convocãrii, se
reconvoacã Adunarea Generalã Extraordina-
rã a Acþionarilor în aceleaºi condiþii cu ace-
eaºi ordine de zi pentru data de 17.02.2015,
ora 12.00, la sediul Societãþii. Acþionarii pot
participa la ºedinþa Adunarea Generalã Extra-
ordinarã a Acþionarilor personal sau prin re-
prezentanþi, în baza unei procuri speciale, con-
form dispoziþiilor legale, modelul procurii pu-
tând fi disponibil la sediul societãþii mai sus
indicat. Un exemplar original al procurii de re-
prezentare se depune la sediul societãþii, cel
târziu cu 48 de ore înainte de adunare. Admi-
nistratorul Unic al Societãþii PROIECT S.A. CRA-
IOVA LUCA GABRIEL-IOSIF.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

Situaþii de Urgenþã – Preveni-
rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare de co-
vrigi, produse pati-
serie, vânzãtoare
orice magazin, îngri-
jire copii ºi bãtrâni.
Telefon: 0251/
552.089; 0747/
072.570.
Doamnã tânãrã
doresc îngrijire co-
pil. Telefon: 0720/
008.623.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Persoanã serioa-
sã îngrijesc bãtrâni
pentru cedare lo-
cuinþã. Rog serio-
zitate. Telefon:
0723/466.154.

Familie serioasã în-
grijim bãtrâni. Tele-
fon: 0765/744.323;
0760/071.644.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 2
camere decoman-
dat (48 mp) Craio-
viþa Nouã, bl.
162B, etaj 1. Tele-
fon: 0770/496.453.
Particular vând apar-
tament 2 semideco-
mandat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Tele-
fon: 0742/390.301.

CASE
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.

Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fân-
tânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.
Vând casã Craio-
va, 5 camere izola-
tã termic, termopa-
ne, încãlzire cen-
tralã sau schimb cu
2 apartamente a 2
camere / variante.
Telefon: 0746/
498.818.

TERENURI
Vând teren 3000
mp în satul Urzica
Mare, la strada
principalã, ultra-
central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/
566.352.

Intravilan, Podari,
673 mp, curent elec-
tric, puþ forat, fosã
septicã, cabanã +
fundaþie, 18.500
Euro negociabil. Te-
lefon: 0732/381.876.
Vând 4200 mp te-
ren intravilan la 7
km de Craiova.
Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren 1500
mp deschidere 60
m cartier ªimnicu
de Jos la DJ, ca-
dastru fãcut, parce-
labil. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.

Vând 3690 mp te-
ren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.

AUTO
Vând Renault Clio
2003 full, taxa nere-
cuperatã 2150 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.
Vând Solenza mo-
tor “Clio”, benzinã,
2004, consum 4%,
90.000 Km, culoare
alb, 1000 Euro. Te-
lefon: 0749/059070.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând bibliotecã cca
150 ani, lemn ma-
siv, geamuri cristal
(2,05- 2,37- 0,60),
cãrþi beletristicã, sta-
re bunã. Telefon:
0737/639.237.

Vând maºinã de
spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând groapã cimi-
tir Roboaica. Tele-
fon: 0746/901.203.
Vând þiglã JIMBO-
LIA ºi cãpriori. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând sobe din te-
racotã cu 10 rân-
duri. Telefon: 0757/
072.050.
Vând vin roze 5 lei/
kg. Telefon: 0351/
425.559.
Vând saltea Dormeo
2/1 m cu husã nefo-
lositã - 100 lei, 2 fe-
restre cu toc ºi geam
- 25 lei / bucatã, lus-
tree cu 2-5 braþe - 20
lei / bucatã. Telefon:
0770/303.445.
Vând þuicã naturalã,
preþ convenabil. Te-
lefon: 0725/576.141.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 12 ianuarie 2015

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

COMUNA BISTREÞ reprezentatã de primar Antonie Cristiana,
titular al proiectului „Reþea de canalizare ºi staþie de epura-
re în satele Bistreþ ºi Plosca, comuna Bistreþ“, anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj - FÃRÃ ACORD DE MEDIU în cadrul proceduri-
lor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiec-
tul „Reþea de canalizare ºi staþie de epurare în satele Bistreþ
ºi Plosca, comuna Bistreþ“, propus a fi amplasat in comuna
Bistreþ, sectorul intravilan ºi extravilan, judeþul Dolj.

Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la sediul APM Dol din mun. Craio-
va, str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele de luni - joi, între orele
8.00 - 16.30 si vineri între orele 8.00 - 14.00, precum ºi la
urmãtoarea adresa de internet: http//apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare pâna la data de 16.01.2015.

Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Cruce marmurã
1200 / 400 / scrisã
– 80 lei, sãpun de
casã 5 lei/kg, covor
persan 2200/1800
mm - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând cãzãnel de
35 litri. Telefon:
0770/687.430.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60
R 14- 200 RON. Te-
lefon: 0731/877.880.
Presã balotat plas-
tic, cutii de bere,
uºã nouã cu broas-
cã pentru casã sau
magazin Auto –
Cielo - 2007. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând frigider cu
congelator ARTIC
- nou cu garanþie 3
ani. Telefon: 0745/
751.558.
Vând 2 televizoa-
re. Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.

DE VÂNZARE.
Avantajos, televi-
zor color, putinã
salcâm, bicicletã
bãrbãteascã. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând drujbã elec-
tricã Einºel lanþ re-
zervã - 250 lei, pã-
lãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã
picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare
cornier de 70 lungi
de 2.80m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m,
televizor color
Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Tele-
fon: 0251/417.493.

Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi,
aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu
butelie, polizor un-
ghiular (flex) D 125/
850 W, foarfecã tã-
iat tablã de banc,
canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor
oxigen sudurã, al-
ternator 12V nou,
delcou aprindere
Dacia 1310 nou, ar-
zãtoare gaze sobã
D 600 mm. Tele-
fon: 0251/427.583.
ÎNCHIRIERI OFERTE

ÎNCHIRIEZ garso-
nierã Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0764/
536.599.
Închiriez cabinet
medical dotat co-
respunzãtor. Rela-
þii la telefon: 0251/
412.966; 0741/
072.812.
Închiriez magazin
stradal, cu toate utili-
tãþile, Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906;
0755/032.920.

MATRIMONIALE
Doamnã vãduvã 62
ani / 1,65 / 70 / do-
resc domn cu vârstã
apropiatã, bun,
calm, cinstit, fãrã sã
bea, - sincer, pentru
a locui la mine. Tele-
fon: 0729/684.222.
Pensionar scund,
65/1,60 caut femeie
nevoiaºã, modestã,
vãduvã pentru prie-
tenie, tot restul vieþii.
Constantin C-tin -
comuna Dãnciuleºti
nr. 136 - Gorj.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

Cumpãr cãrucior
pentru handica-
pat. Telefon: 0351/
460.132.

PIERDERI
CENTRUL ME-
DICAL SAMA,
CUI: 14599458,
declarã pierdut
certificatul consta-
tator nr.  26221/
19.05.2010, emis
de ONRC Dolj.Se
declarã nul.

Pierdut certificat
de membru, se-
ria DJ 08884 pe
numele TRÃILÃ
CONSTANTIN.
Se declarã nul.
Pierdut Certificat
constatator cu
numãrul 23503/
03.04.2009, eli-
berat pe numele
PFA NICOLA
MARCEL. Se de-
clarã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Învinºi în 4 ianuarie de cam-
pioana Asesoft, 73-98 la Ploieºti,
baschetbaliºtii de la SCM U Craio-
va au cedat ºi în cel de-al doilea
amical al acestei pauze competiþi-
onale, scor 71-82 (21-24, 16-15,
13-24, 21-19) cu U Banca Tran-
silvania Cluj-Napoca, sâmbãtã
dupã-amiazã, la Polivalentã.

Elevii lui Andjelko Mandic au
început în forþã ºi dupã 5 minute
de joc se distanþaserã la 10 punc-
te, 16-6. A urmat însã un parþial
de 18-2 pentru vizitatori, care
apoi n-au mai cedat iniþiativa pânã
la final.

Din tabãra alb-albastrã, noile
achiziþii, Radomir Marojevic
(aflat la debut), ºi Djordje Mi-
cic au fost cei mai productivi,
ambii totalizând câte 13 puncte.
De asemenea, un alt jucãtor ce

SCM a pierdut amicalulSCM a pierdut amicalulSCM a pierdut amicalulSCM a pierdut amicalulSCM a pierdut amicalul
cu U-BT Clujcu U-BT Clujcu U-BT Clujcu U-BT Clujcu U-BT Cluj

a sosit la SCM în timpul cam-
pionatului, Marko Boltic, a adã-
ugat 10 puncte. Au mai punctat
Milivoje Bozovic, Andrei ªanta
– câte 8 puncte, Travis Bureau
– 7p, Ivan Bosnjak ºi Cãtãlin Pe-
triºor – câte 6p.

Din echipa oaspete, Sean Bar-
nette a fost cel mai bun marca-
tor – 22 de puncte, secondat de
Darius Hargrove cu 19.

“Am ratat prea mult azi, n-am
jucat nici în defensivã prea bine,
iar ei au profitat. Nu consider cã
va fi foarte greu sã ajungem în
play-off, þinând cont cã avem nu
mai puþin de 8 din cele 12 me-
ciuri pe teren propriu”, a spus
americanul Travis Bureau (foto)
dupã meci.

Reamintim, SCM U ocupã lo-
cul 11 (din 13) la finele turului,

cu 16 puncte (4 victorii, 8 înfrân-
geri), iar în play-off merg prime-
le 8 clasate. Partea a doua a cam-
pionatului Craiova o va începe cu
un meci pe teren propriu cu BC
Mureº, în data de 18 ianuarie.
Pânã atunci, miercuri, de la ora
20:00, baschetbaliºtii din Bãnie
primesc vizita kosovarilor de la
Sigal Priºtina, în Liga Balcanicã.
SCM e pe 4 din 5, cu un succes
ºi 4 înfrângeri, în timp ce Sigal
ocupã poziþia secundã, cu 4 vic-
torii ºi douã eºecuri. În faza ur-
mãtoare acced primele 4 echipe.

Fetele, surclasate din nou
de mureºence

Dupã douã succese consecu-
tive în campionat, echipa femi-
ninã n-a avut nici o ºansã pe te-
renul liderului Sepsi SIC Sfântu

Gheorghe, fiind învinsã, sâmbã-
tã, în cadrul etapei a 17-a, cu 47-
110 (16-26, 6-28, 7-24, 18-32).
Ardelencele penalizaserã drastic
SCM-ul ºi în partida tur, în ceea
ce a însemnat scorul de pânã
acum al campionatului, 125-34.

Irina Moþãþeanu ºi Janina Ninu
au fost remarcatele din tabãra
craioveanã, cu 12 puncte, 6 re-
cuperãri, douã pase decisive, res-

pectiv 10 puncte ºi un assist.
Urmare a acestei înfrângeri,

trupa lui Paul Nicolae a cãzut un
loc, de pe 11 pe 12 (din 14) –
acumulând 20 de puncte (3 vic-
torii ºi 14 eºecuri).

Runda viitoare (17 ianuarie),
craiovencele vor evolua tot în de-
plasare, cu Phoenix Galaþi – lo-
cul 5 (11v, 6î). În tur, moldoven-
cele s-au impus în Bãnie, 97-46.

DIGI SPORT 2
7.00, 9:00 – TENIS (F) – Turneul de la Sydney, în Australia / 18:00

– HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: ASC Corona Braºov – CSM Ploieºti.

EUROSPORT
10:30 – TENIS (M) – Meci demonstrativ / 15:00 – SNOOKER –

Mastersul de la Londra, în Regatul Unit / 19:15 – FOTBAL – Gala de
decernare a Balonului de Aur FIFA, la Zurich, în Elveþia / 21:05 – SNO-
OKER – Mastersul de la Londra.

EUROSPORT 2
9.00, 11:00 – FOTBAL – Cupa Asiei: Japonia – Palestina, Iordania –

Irak.

LOOK TV
18:00 – BASCHET (M) – Grecia: Olympiacos Pireu – Aris Salonic.

În perspectiva manºei tur
din CEV Cup, contra italieni-
lor de la Energy T.I. Diatec

Voleibaliºtii, fãrã set pierdut
în testele cu sârbii de la Kraljevo

Trentino, programatã mâine,
de la ora 17:30, la Sala Poli-
valentã, echipa de volei mas-

culin a celor de la SCM a re-
purtat douã victorii “albe”, vi-
neri ºi sâmbãtã, în faþa lui Rib-
nica Kraljevo (locul 5 în cam-
pionatul Serbiei). Mai întâi,
elevii lui Dan Pascu s-au im-
pus cu 25-16, 25-22, 25-20,
pentru ca apoi sã izbândeas-
cã  la 21, din nou 21 ºi 20. A
urmat apoi o vizitã la City-
Center Electroputere Park,
pentru o nouã acþiune de pro-
movare a meciului cu Trenti-
no, dupã cea de joi, de la Co-
legiul Naþional “Nicolae Titu-
lescu”. Licã ºi compania au
avut în acþiunea de la Mall un
ajutor de nãdejde, aceºtia fi-
ind însoþiþi de micile voleiba-
liste de la ªcoala de volei Cra-
iova, care nu au ratat la fine-
le acþiunii de promovare sã îºi
facã selfie-uri cu idolii lor.

Mijlocaºul belgian al echipei
Wolfsburg, Junior Malanda, a în-
cetat din viaþã într-un accident
rutier produs sâmbãtã, la vârsta
de doar 20 de ani.

Tragicul eveniment s-a produs
la Porta Westfalica, în timp ce fot-
balistul se deplasa la Hanovra

Junior Malanda, internaþional belgian
de tineret legitimat la Wolfsburg,
a decedat într-un accident rutier

pentru a se alãtura echipei sale
în vederea efectuãrii unui stagiu
de pregãtire în Africa de Sud.

Malanda se afla pe bancheta
din spate a unui SUV care rula
cu vitezã. ªoferul a pierdut con-
trolul maºinii care a derapat ºi a
intrat într-un copac. Acesta a cã-

zut pe maºinã, iar
Malanda a ieºit prin
geam în momentul
impactului ºi a mu-
rit pe loc. În auto-
mobil se mai aflau
doi pasageri, aflaþi
ieri în stare gravã la
spital.

Malanda era o
prezenþã constantã
în naþionala Under
21 a Belgiei, fiind
deseori comparat
cu ivorianul Yaya
Toure, datoritã teh-
nicii sale.

Chemat de la Al Ahli pentru a
pregãti naþionala Arabiei Saudi-
te la Cupa Asiei, Cosmin Olã-
roiu a început cu stângul com-
petiþia gãzduitã de Australia,
cedând cu 0-1 sâmbãtã, în faþa
Chinei, într-un meci din grupa
B. Unicul gol a cãzut în minu-
tul 81, dupã ce formaþia româ-
nului irosise un penalty (62). În
celãlalt meci al grupei, Uzbekis-
tan a trecut cu acelaºi scor, 1-
0, de Coreea de Nord.

Alte rezultate: Australia – Ku-
wai t  4-1,  Coreea de Sud –
Oman 1-0 (Grupa A), Emirate-
le Arabe Unite – Qatar 4-1, Iran
– Bahrain 2-0 (Grupa C).

În aceastã dimineaþã va lua
startul ºi Grupa D, care progra-

Cupa Asiei: Olãroiu a debutat
cu înfrângere pe banca Arabiei Saudite

meazã înfruntãrile Japonia – Pa-
lestina ºi Iordania – Irak.

Mai departe acced primele
douã clasate.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Tragedie în Bundesliga!
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Pagină realizată de COSMIN STAICU

Surpriză de proporţii la CS Uni-
versitatea Craiova: Ferfelea şi Cu-
relea nu au fost incluşi în lotul pen-
tru primul cantonament din Anta-
lya, fiind trimişi să se pregătească
la echipa satelit, din Liga a IV-a.
Măsura a fost luată după ce foştii
jucători ai Sportului au refuzat mic-
şorarea salariilor. Curelea câştigă
10.000 de euro lunar, iar Ferfelea
8.000 de euro.

„Am fost înş tiinţaţi că trebuie
să ne pregătim cu ec hipa a doua,
după ce nu am acceptat micşora-
rea contractelor. La Craiova nu
este totul perfect cum pare din ex-
terior. De fapt, este singura echi-
pă c are la f iecare 6 luni reduce
contractele jucătorilor. E adevă-
rat că eu trebuie să repet o analiză
de la vizita medic ală, iar Costin a
fost accidentat, dar  suntem apţi
pentru pregătire. Adevăratul mo-
tiv pentru care nu plecăm în can-
tonament este că nu am acceptat
micşorarea contractelor. Asta deşi
sunt jucători care au venit recent
la echipă şi au salarii mai mari, dar
nu au primit aceeaş i propunere.
Dacă nu mai suntem doriţi la Cra-
iova să ni se spună,  dar nu cred
că as ta este problema, fiindc ă au
fost oferte pentru noi şi nu au fost
ac ceptate. Am venit la aceas tă
echipă într-un moment foarte
greu,  când era pe loc ul 9 în Liga
a II-a. Acum un an am forţat şi
revenirea pe teren să ajute echi-

Preşedintele FR Handbal, Ale-
xandru Dedu, a declarat că an-
trenorul naţion alei feminine,
Gheorghe Tadici, a renunţat la
funcţia de selecţioner. „Domnul
Tadici s-a retras din func ţia de
antrenor al naţionalei feminine.  A
făcut o prezentare după Campio-
natul European, astăzi, la şedinţa
Cons iliului de Administraţie, după
care ne-a surprins cu anunţul său.
Sigur că urmează căutări pentru
un nou antrenor,  iar eu sunt da-
tor ca în faţa Consiliului de Ad-
ministraţie, la următoarea şedin-
ţă, care va f i c urând, să vin cu
propuneri. Va fi o Comis ie tehni-
că, va fac e propuneri. Pe lis tă
poate fi şi un antrenor străin” a
declarat Alexandru Dedu. Antre-

După parcursul impecabil
de la Shenzhen

Halep îşi propune câştigarea
Australian Open

Simona Halep, locul 3 WTA şi
cap de serie numărul unu, a câşti-
gat turneul de la Shenzhen (Chi-
na), cu premii de 500.000 de do-
lari, după ce a trecut în finală de
elveţianca Timea Bacsinszky (lo-
cul 47 WTA), cap de serie numă-
rul 8, scor 6-2, 6-2. Halep a obţi-
nut al nouălea titlu al carierei, după
un meci care a durat 62 de minu-
te. Simona a fost premiată la Shen-
zhen de Na Li, fosta jucătoare chi-
neză de tenis, care s-a retras din
activitate anul trecut şi care are în
palmares  două titluri de Grand
Slam, Roland Garros în 2011 şi
Australian Open, în 2014. Halep a

Rednic
a revenit pe
banca Petrolului

Clubul Petrolul Ploieşti a anunţat că
tehnicianul Mircea Rednic a semnat
un contract valabil până la finalul ac-
tualului sezon. „Mircea Rednic a de-
venit noul tehnician al FC Petrolul, antrenorul semnând un angajament
valabil până la finele actualului sezon. În vârstă de 52 de ani, Rednic se
reîntorce la cârma lupilor după mandatul de 5 luni din 2012, când şi-a
reziliat contractul pentru a da curs ofertei de la Standard Liege” se arată
pe site-ul fcpetrolul.ro. Mircea Rednic a antrenat ultima dată echipa bel-
giană Gent. „Puriul” va fi prezentat oficial astăzi, când va avea loc şi
primul antrenament din acest an al echipei.

Tadici nu mai antrenează
handbalistele tricolore

norul Gheorghe Tadic i a condus
ec hipa naţională la Campionatul
European din luna decembrie,  din
Ungaria ş i Croaţia, competiţie la
care naţionala României s-a cla-
sat pe loc ul 9. Naţionala Româ-
niei avea obiec tiv princ ipal de
calificare la Jocurile Olimpice din
2016. În afara locului 9 obţinut
la CE de luna trecută, echipa Ro-
mâniei c u Gheorghe Tadic i pe
banca tehnică s-a mai clasat pe
locul 10 la CE din 2012 şi la CM
din 2014.  De asemenea, ultima
medalie mondială a tricolorelor  a
fost cucerită tot cu Gheorghe Ta-
dic i pe banca tehnică, la ediţia din
2005. Gheorghe Tadici s-a aflat
la al treilea mandat pe banc a teh-
nică a naţionalei feminine.

declarat că startul de sezon a fost
fantastic pentru ea, subliniind că
şi-ar dori să repete performanţa lui
Na Li, care s-a impus în 2014 la
Australian Open, primul Grand
Slam al anului. „A fost un început
de an fantastic, mulţumesc fanilor
că au venit să ne sprijine, a fost
foarte bine pentru mine. Mi-ar plă-
cea să repet performanţa lui Na Li
la Australian Open, vreau să iau
fiecare meci în parte şi să fac un
turneu bun la Melbourne”, a de-
clarat Halep. Elveţianca a recunos-
cut la final superioritatea român-
cei: „Simona a fost prea bună pen-
tru mine în acest meci”.

Foştii „studenţi” au refuzat micşorarea
contractelor şi n-au prins lotul de Antalya

Ferfelea şi Curelea,
trimişi la echipa a doua
Ferfelea şi Curelea,
trimişi la echipa a doua
Ferfelea şi Curelea,
trimişi la echipa a doua
Ferfelea şi Curelea,
trimişi la echipa a doua
Ferfelea şi Curelea,
trimişi la echipa a doua
Ferfelea şi Curelea,
trimişi la echipa a doua
Ferfelea şi Curelea,
trimişi la echipa a doua
Ferfelea şi Curelea,
trimişi la echipa a doua
Ferfelea şi Curelea,
trimişi la echipa a doua

pa, după ce făcusem meningită,
iar acum mi se propune un salariu
mai mic ca în Liga a II-a, nu mi
se pare corec t” a dec larat Ferfe-
lea.  Viorel Ferfelea (29 de ani) şi
Costin Curelea (30 de ani) mai au
un an şi jumătate de contrac t cu
CS Universitatea Craiova.

Un alt jucător cu probleme este
Ovidiu Dănănae, care nu a fost in-
clus în lot şi a fost pus pe lista de
transferuri. „Dănănae nu face parte
din planurile noastre. Încercăm să
găsim o soluţie, pentru ca el să se
transfere la o altă formaţie” a spus
Felix Grigore.

Lotul Craiovei pentru primul
cantonament în Antalya: Bălgră-
dean, Straton, Brac (portari) ;
Achim, Dumitraş, Acka, Frăsines-
cu, Avrămia, Izvoranu, Vătăjelu,
Briceag (fundaşi); Mateiu, Băluţă,
Brandan,  Varga, Sin, Târnăc op,
Madson, Cârstea, Iuga, Georges-
cu, Armăşelu (mijlocaşi); atacanţi:
Bawab, Ivan, Herghelegiu, Manea
(atacanţi). Ieri după-amiază, CS
Universitatea a plecat cu un auto-
car  închiriat spre Bucureşti, iar
astăzi la prânz va decola spre An-
talya, cu o escală în Istanbul.

Amical cu echipa
lui Bogdan Stancu

La s fârş itul ac es tei săptă-
mâni, pe 17 ianuarie,  alb-albaş-
tr ii vor juca în Antalya un ami-

cal contra echipei  internaţiona-
lului român Bogdan Stancu, Gen-
clerbirligi Ankara, ocupanta lo-
cului 8 din Turcia. Bogdan Stan-
cu (27 de ani)  se va întâlni as t-
fel cu antrenorul c are l-a ajutat
să facă pasul către fotbalul pro-
fesionis t,  el fiind promovat în
lotul echipei de seniori al lui FC
Argeş c hiar  de Sorin Cârţu, în
urmă cu 10 ani. Stanc u are ofer-

tă de a părăs i Genclerbirligi pen-
tru a se alătura lui Victor Piţur-
că la Al Ittihad,  însă c lubul din
capitala Turciei nu este satisfă-
cut de suma oferită de gruparea
saudită.

Primul cantonament al alb-al-
baştrilor în Turcia începe astăzi şi
va dura până pe 26 ianuarie. În
cadrul ac estuia, Universitatea va
disputa două meciuri amicale cu
echipe turceşti din ligile inferioare,
dar şi un joc contra ruşilor de la
Anji Machacikala, pe 25 ianuarie.


